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Jul,eafslutningen ·
Den rent skaklige underholdning til årets julea.f

slutning - der var mødt knap 2o mennesker ·- bestod
af nog,et, som vistnok hedder amerikansk skak. Spil
lerne blev delt ind i 4-mandshald., og 2 hold spillede
så 4 :partier mod hinanden, og hver spiller trak så "
skift.evis på. de 4 brædder. Dette kom der naturligvis
megen morskab ud af. Når man kun trækker hver 4. gang
på et bræt, kan man blive temmelig overrasket over
stillingen, når man kommer tilb,age. li.vi 1 ket hold, der
vand, ved jeg ikke; men det hold jeg var på kunne slet
ikke klare sig. Jeg tror, de fleste foretrækker den
sædvanlige form for juleskak, dvs almindelig skal\ hvor
enkelte brikker blot har en bizar gangart (f.eks. bøn
derne går skråt og slår lige).

Leif-havde· atter i år formået at få sin søster til
at komm.e og lave gløg, og Enghardts kone havde lavet
dejlige æble·skiver., .Dette satte naturligvis :stemningen
i vejret. Leif omdelte nu en tipskupon, som viste sig
at bestå af 12 skakspørgsmål, hvor der va.r angivet tre
mulige løsninger. Man kunne så skrive l,x eller 2 ,ef
tersom man mente, om det var 1.,2. eller 3. mulighed,
der var rigtig. Sneslev vandt med 8 rigtige, og mod
tog en øl i :præmie, Leif afgjorde sufJ'erænt, hvad der
var ret svar, og a·ppeller blev afvist.

En kasse øl blev eolgt på auktion. Den g;\.k til
Houma.nn for loo kr, Han fik forhåb~ntlig i~ke for megen
skænd, da han kom hjem41 Herefter fanged.e Baz-khua under
forsamlingens stormende jubel kyllinger i en høj hat.
De få tilstedeværende havde det faktisk vældig rart.
Aftenen elut~ede som sædvanlig på Alborg.



Di.visi,onsturn,!!ring,en:
Ve.nlø se kom ud for noget nær en katast ro,fe mod Øbro.
Enkeltresultaterne blev:
Øbro Vanløse
Kjeld Pedersen Steen Mølgaard.
Erik A. Andersen Harry Andreassen
Henrik Larsen T1orben Snesl,ev
N. Schnegelsberg Leif Jens,en
Ole 'tlium. Nie·1s Rendlev
Peter Dyrfeldt Erik von Eesen
Bent Nielean Ole Delfter
Wol,fgang Kohn Foul Sørensen.
Samlet resultat blev altså 5~-2~ til Øbro. Dette
kan jeg vanskeligt forklare. At jeg skulle kunne
tabe til Kjeld Pedersen er mig en gåde. Eneste
,mdskyldning, jeg har, er, at der var en fantastisk
,dårlig luft i lokal,et, men alligev,el ., Allerede
efter 14 træk var jeg ned spillet, jeg havde endda
hvid. De øvrige tabere spille,de bedre, Poul Søren- .,
sen havde i slutsp,illet en kvalitet mere, men Wolf-
gang ~avde et par farlige fribønder. Del'fter spil-
iede et godt løber-slutspil, han giver aldrig remis
før :e-idste gevinstmulighed er forsøgt.

Vanlø.se-KS: 3-5
He11.er ikke KS kunne vores 1-hold besejre. At Gerner
og jeg.tabte, kan vel ikke undre nogen, idet vi
spillecl:e mod hhv , Børge Andersen og· .Michael Kjærcye.
For en gang skyld skuffed,e Harry.. • Han spillede en
dårlig variant i d.ronninggambit, og tabte. Leif gik
på bonderov, før han havde rokeret•, og blev spillet
helt ned. Essen tabte atter et revi.is-tårnslutspil
(det var joJhans speciale for et par år siden).

• •
Sne slev, Rend.lev og Delfter vandt. Isæ,r skal Delfter
h~ve"lros, nu har han scoret 3 p.•i•3 kampe.

1-o
½-½
1-o
o-1
1-o
1-o,
o-1
l-o



Efter 4 runder er
l Gladsaxe
2 Studenterne
3 Øbro
4 KS
5 Frederiksholm
6 Amager
7 Lyngby-Virum
8 Vanløse

- 3 -
stillingen i 3. division gr. I

21 p.
18½ -
17 -
16 -
16 -
14* -13f -
lli -

Som man ser, er vi 3 p. efter nr" 6, og vi skal
stramme os 'betydeligt an, hvis vi skal gøre os håb
om at blive i divisionen.
Vi håber at kunne bringe resu.lt,aterne for vores
2. og 3. holds kampe i næste nr. af Fribonden.

SM

Parti fra divisionsturner:hE,g:en
Spillet den 6.lo.1974
Hvid: Steen Mølgaard Vanløse
Sort: Ole Euch Gladsaxe

1. c4 f5
2. Sc3 Sf6
3. g3 g6
4. Lg2 Lg7
5. e3 o-o
6. Sge2 d6
7. o.;...o e5
B. d3 Sc6 Nu er vi kommet over i Siciliansk i

forhånden. Jeg synes, at den hvide
sti.lling er yderst bekvem.

9, Tbl g5
lo. f4 h6? I det følgende bliver f-bonden svag

lo .-,gxf4 er uden tvivl be,dre.
11. d4 e4
12. b4 d.5
13. cxd5 Sxd5
14. Sxd5 Dxd5
15. Sc3 Dc4
16. Db3 Dxb3



17 •·
18.
19.
20"
21.
22.
23.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
3o.
31.
32.
33.
33.
34.
35.
36.
37.
3,8.
39.
40 •
41"
42.
43.
44.
45·.
46.
47.
48 .
49,.

Txb.3 Le6
d5 Lxc3
Txo3 Lxd5
b5 Sa5
Txc7 Tc8
Txc8 Txc8
fxg5!
- hxg5
Ld2 Sc4
Txf5 Sxd2
'I!xg5+ Kf7
Txd5 Tc2

a4 Ke6
Th5 Ta2
h4 Txa4
Th6+ Kd5
Th7 Kc4
Td7

Ta2
h5 Sf3+
Lxf3 Exf3
h6 Tg2+
Kfl Txg3
h7 Th3
Txb7 Kd.3
Kf2 Kc4
e4 Kd4
Txa7 Kxe4
Te? Kf4
Tf7+ Kg4
b6 Th2+
Ke3 f2
Ke2 Kg3
b7 Kg2
Txf2+ Khl

- 4 -

Bemærk noten til det lo. træk.

Hvid har ganske vist 2 bønder mere,
men sorts-officerer står aktivt, og
han er absolut ikke chanceløs. ·

Kd3 må forhindres.

Sort er naturligvis færdig, men han
forsøger lige en smule patfusk .•

l

5 ,o • Txh2+ Kg,;1.
·51. Tf2 Opgivet Sort havde håbet på b8D eller h8D,

hvorefter han havde været pat.

SM
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Den eks.trao,rdi~e generalforsamling.
Ingen af Fribondens medarbejdere var til s.t,ede under
g,eneralforsamlingen, og jeg har forgæves forsggt at få
tilsendt et referat. Men så vidt jeg har forstået,
blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde videre
på at skaffe nye og bedre lokaler. De skal have lykke
til. . SM

2:. _ ;internationale juleturnering i Vqj_i!P.!
Atter i år blev denne hurtigturnering en succes. De
ca. loo spillere, delt i en basis-• og en mestergruppe,
havde fine spilleforhold, og der var en god. kantine på
selve spillestedet. Thorbjørn Rosenlund vanSf.t også i
år turneringen med 8 p. af 9 mulige. Jeg selv fik 6 p.,
og det er jeg nogenlunde tilfreds med, selvom det ikke
rakte til nogen præmie. Turneringen var stærkere besat
end sidste år (hvor jeg som bek,en.dt blev nr. 3 med 7 p.).
Følgende parti blev spillet i 9. runde:
Hvid: Brian Isakssen. Sort: Sten Mølgaard
l.e4 e5 2.f4 L9 __ 3.Sf3 .d6 4.Lc4 Sc6 5.d3 Lg4 4.Normalt
spi ler man førs - Sf• - , men denne trækoms- illing skaber
forvirring i de hvide rækker. Hvid må nu spille 6.h3,
og f.eks. 6.-Lxf3 7.Dxf3,Sd4 8.Dg3. Der fulgte 6.Sc3,
Sd4! 7 .fxe·5,Lxf3. På 7 .-dxe5 følger 8 .Lxf7+ 8 "gxf·3,vDh4+.
"g'jcd2iDf4+! Io .lteJ.1Scf3+ 1LKe21&j-4+ 12.Kel_,nM+ 13 .'.K~
D~xi;t5 4.k7i,Dg2 truer med flere ting. bl.a. Sxc2+ ... _Nu
'3I1ver hvia. desperat, men han er under alle omstændig
heder færdig_. J;5.Lxf7+,Kxf? 16.Tfl+ K~8 17 .Tf2,Dgl+ -~~.
Tfl~DJth2 19 , Tf2 1 Dgl+ 2o , Ffi:f!"1 Ds-3+ 21. ifu2 1 Dg2+ 22 • Se2 1 Dxii:!+
Ffvi opgav. - " -
Dette parti illustrerer vældig godt, am man skal være opH
mærksom på "uskyldigen trækomstillinger i teorivarianter~
Sideløbende, med enkeltmandsturneringen afholdes en hold
turnering. Også her vandt Thorbjørn, han spillede for
Vejlby-Risskov sammen med Kaj Rosell og Steen Schou.

SM



(af Thor-
)

Solv,ognsturnering~n er en af den slags hyggelige
hurtigturner.inger med fem halvtimespartier på en
dag og ikke for lange pauser. Jeg var i vanske
ligheder i 1. runde men vandt i tidnøden en officer
og i de øvrige partier fik jeg gevinststilling i
åb,;ningen og vandt altså alle fem. Ralf (Ploug Han
sen, red.) blev nr. 3 :med 4 p. uden tabspart,ier.

2. runde" Hvid.: TbR. Sort: Hugo Petersen
l.d4 Sf6 2,c4 e6 3.Sf3 b6 4. 3 Lb7 5, •.L 2 Le7 b.o-o
o-o · ·• Se , , e , ._ - • c • . _ er e ·-er s1gen e s ær ere.
8.- ·sxc) 9.ilxcJ-i'5··10 .b3 Lf6 ll.Lb2 c5? I Risskov
turneringen spilfede tJlius Nørregård det ·bedre Dc8
med planen d6-og Sd7 (jeg,vandt nu alligevel).
Ulempen ved c5 er at den manglende bondedækning af
·feltet d6 giver hvid et stærkt tryk i d-linien •
.. 2 "Dd2 d6 13. ,Tfdl Sc6 14 .d5 exd5 15 .Dxd5+ Kh8 16.
xt€ !xf6 11.na2--~~'!!~:@.ca;. T~§lt:Lt~~TfJ Yd:~ -

gø-
renae 1·ora.e.1. Z..L 11- IA'!" Lrør æun onat værre. 22.
~xf'4 Te,8 23 .Dd3 Fejl'en i 21. træk gav plu<:l.s•erig

:vid kongeangreb. 23 .- f6 24.Tx,e8 Dxe8 25, .Dc3
Sd4(?) 25.- De7 26.e3! ~S.fxnl;"15xT 27.Sf7+ vinder
damen men er ikke så enkelt). 26.Txd.4! 032givet.
3. runde. Hvid: ThR. Sort: Willy :Paldan

- ... ~C" .1 "'" -~ ~f6 __5. q-o o-o 6.b3 ! ?
ueg Rena.er J.ltKe ret me.ge'ti til Len1ngrad-opsti111ngen
som bl.g,. Harry Andreasen med flid betjener sig af.
Paldan kender derimod en hel masse, teori efter- teori
trækket 6.c4 (Euwe.s anbefaling 6.d5 syn.es jeg ikke
om pga svaret 6 ,- c5! som han ikke nævner-) , 6.- c5
1-

16
Lb·2! St:een Fedder har i et korrespondanceparzrf

st

spil let det slappe 7 .e3. Teksttrækkets ide er at de
sorte centrumsbønder er svage eller efterlader svage
felter omkri.ng sig pga nabobøndernes tidlige fremryk
ken , L•- cxd 8.Scd4 Sc6 9.c4 Hvid står nu efter
min nnening klart bed. si, r;-virker stødende i den sorte
opsti lling. 9 • - Sxd4 kan efter 9 • c 4 besvares med



- 7 -
lo.Dxd4 idet damen efter Sh5· blot trækker til d2.
9.- d5?? Men dette er i hvert fald helt skørt.
llor"lset-fra at hvid vinder mindst en bonde, er
trækket positionelt gyseligt med alle de svage
felter det efterlader på c- og e-linien. lo.cxd5
Sxd.5 ll .Sxc6 bxc6 12 .Lx Kx 7 13 .Dd4+ Kg8 l4.Sc""3
e 1_5 .T' Sxc --1 _. xc -·· l .De~5 Tf6?? Nu

nø e - par 1 . Te - ! c xd 5
l9.Dxd5+ opgivet.

(sluttes forhåbentlig i næste nummer)

Hvorfor gider in~_en ~~rive ti_l _,ribonden?
•De sidste måneder har det været sløjt med bidrag •

til Fribonden'fra menige medlemmer i klubben
Redaktørerne kan vanskeligt selv skaffe oplys
ninger om alt, hvad der foregår i klubben. D,et
ville f.eks. være rart, hvis holdlederne på 2. og
3,. holdet sendte et kort ref,era"t efter hver hold
kamp, og hvis nogen deltager i en turnering et
eller andet sted, modtages med tak et referat
eller partier fra turneringen, F.eks. aner re
daktørerne ikke, hvad der er sket i Vestvoldturne
ringen i år.

SM
Redaktionen har modt~get fø:Lgende fra besty-relsen om
programmet fo_r forf~~t 19-15.:
15.1.
22 .• 1"

29.1"
5.2.

Hængepart:Ler og udsatte partier fra efteråret 1974.

Halvårlig beretning.
Vinterturnering, 4. runde.
Hængepartier.

12.2. Vinterturnering, 5. runde.
19.2. Hængepartier.
26.2. Vinterturnering, 6" runde.



5. 3" Ijoldkamp hjemme, 2. holdet mod Hellerup,
3.

1
holdet mod Posten.

12.;. Hængepartier.
18.;. Holdkamp ude, 3 .• holdet mod Kampklubben.
19. j. Holdkamp hjemme" 2. holdet mod Valby,
26 .. ;. Hængepartier.
2.4. Vinterturnering, 7. runde.
9.4. Hængepartier.
15·.4" Holdka~;p u~e, 2. holdet ~od Studente:-:ne.
16.4. Holdkamp hJemmet 3■ holdet mod Amager.
23.4. Hængepartier.

Afbud meldes til Arne Nørregaard, Nørrebrogade

200 B, III. th., Taga 1932 v,
efter o5.o4 Hillerødgade 24, st. tv.,

Taga 846 v.

Fribonden udgives af Van.løse Skakklub

Spillelokaler, Vanløse Menighedshjem, Veras Alle 28,
2720 Vanløse

Formand: Eigil Pedersen, Spøttrupvej 4, l.,
2720 Vanløse. Tlf. 74 Bo 56

Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37,
2720 Vanløse. Tlf. 74 25 77
Giro 7 84 33

Niels Rendlev, Midgårdsgade 15, 5.,
2200 København N ·

Redaktion: Erik von Essen, Mosegårdsvej 65,
2820 Ge·nt-ofte, Tlf. GE 54 92
Steen Mølgaard, General Bahnsons Vej 11,
st.mf •• 2000 København F
Tlf. 3o o7 56
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Nordre Birk Turneringen 1974
Ovennævnte turnering,. der efter en længere pause er genop
stået som koordineret, havde samlet ca. 120 s:pillere, heraf
3 fra Vanløse" Inden de enkeltes resultat og navn afsløres,
skal den obligate kritik (po·sitiv?) udgyde s , Efter mit
skøn (og andres) var belysningen for dårlig, der var træk i
lokalet ag udnyttelsen af pladsen dårlig, eammenk'lumpni.ng
af spillerne. Som positiv ting bør det anføres, at mester
skabsklassens partier blev ud.givet i et lille hæfte forme
delst 3,- kr. Det bør være o'pligatorisk, at arrangørerne
udgiver en samlet resultatliste og de.n (de) øverste klas
sers partier.
Måske det forhold, efter at have tilbragt 3 mdr •. imellem
kornmar'ker-, { turneringen blev spillet i september) som land
post, at skulle gennemkøre Lyngbyvejens (teknisk smukke'?)
betonklo,dser virker deprimerende, og hermed er min -ringe
indsats forklaret. Nok sludder, resultaterne: Gerner
Carssson spilled,e i elitekla.ssen og var fav,orit (højest
ratede), men blev distanceret af Finn Vester, LVS med et
halvt point, og sluttede med 5 pof.nt a på. andenpladsen, dette
resultat giver ham 23 rating points. Min ftasko blev total,

_;.2 points af 7 i mesterklassen og tab af 34 af •de kære ratings
poi.nt.s, spillede bare dårligt, anden undskyldning end før
nævnte har jeg ikke. Arne Nørregaard i 3. klasse begyndte
endnu ringere end mig, nemli.g med lang rokade , men. derefter
kom 3 pinde og sluttede et, nul, med. slutresultat 3 points.

>

Jeg vil ikke bringe noget parti. fra turneringen, men e:t af
mine glansnumre fra k-skakken.
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"'

Hvid: Leif Jensen Sort: Poul Larsen, Maribo
Spillet i K-skak pokalfinale 3 fra lo/12-73 - 8/lo-74

j _

l.e4 e5 2 •. _Sf3 Sc6 3.Lc4 (gode alternativer er d4 eller
tE5J 3. - sf6 {,røjsisk, som af mig bliver spillet
første gang og specielt forberedt til denne turnering .•
3 .- Lc5 giver sort d.e mindste bryderier) 4.Sg5 !'?
( ikke så dårligt som sit ry. 4 ,d4 exd4 5 .n-o Sxe4
(Lc5!) 6.Tel o.s.v., giver ved nøjagt1gt spil sort
udligning) 4.- d5 5.exd5 Sa.5'? (bedre er 5.- Lc5 _·
(Traxler-varianten) eller 5.- b5 (Ulvestad varianten),
men efter de seneste analyser giver også de hvid for
del. 5. ·- Scd5 går ikke p.•g. a. 6. d4) 6 ._Lb5+ c6 7 .4_xc6
bxc6 8 .Le2 (nu skal sort bevise, han har nok for ·
'6ona'.en, aet er umuligt!) 8 .- h6 9. Sf3 e4 lo. Se5 Ld6
ll.f4!? De? (exf3t er bedre) 12.o-o (giver bonden

.. ,. ti.toage mea fordel) 12.- Lx!,51 0 ...±:!,e5,. Dxe5 14:d4 exd '
( på De7 følger Del!) ~5 .1'i!J { tx[j7 taoer kvaTitel
15.- Sg4 16.Tf4 (Lf4 ~esvares med Dc5+) Dh5 17.h3
Dc5+ lB.Khl Dc5+) 15.- Le6 (o-o er bedre) 16.Sc) Sc4!?
(en nyhed? 16.- o-o 17.Lf4 Dc5+ 18~Le3 De7-'.r97Le4Tå~
2o .De3 og hvid har for,del. På dette sted svigtede
postvæsenet, så der gik en måned mellem mit 16. og
17" træk) 17.Khl! (et stille, men stærkt træk} Dd6
(17.- o-o 'I8.i:r4efterfulgt af Dg3 er godt for hvid)
!8.Se4 (hvid yil ikke bytte damer) _l~.- Sx,e4 19_.Dxe4
... 19.-Dd5 2o.Df4 o-o 21.b3 (u'Lempen ved 16.-So4) 21.-
~b6 _22 .c4 Dii?¼ {:sorlet'frongestilling er svag) 23 .Dg3

, · itmt'22'1J.J;:f4 ( 24'..Lxh6 gxh6 2'5 .Tf6 strander på Dd~ og
Dg5f ~--Db???? (for et· X-parti og tidligere K
danniatksmester en grov fejl) 25.Lxh6 f6 26.Lf4 K.f:8

- - -liil .A&All'!la - &Li . &q _ 0 121;27.I,d·6 Sd7? (det synes unødvenaigt at give kvai1~et,
men sort står til tab, og resten af partiet er spild.
af porto) 28.Lxf8 Txf8 29.Dd6? (afslapning?} 29.- Lf7
Jo.Lf3 Se5 (er aet aenne• stærke springerstilling sort
har sat sin lid til?) ~l. Tadl a5 32. Le4 Te8 33. Le 2
:Qa7 34.Dd4 Dc7 *.Dh4 -~ 36 .L~~6 _Sxglr 37 -~•4 Se~ 38.n - J n7- J9-.-Tcf4'" e'T ~o:Te4~-a- -4-.-htf!])d6 4 ,, 5 ! - .· f ! · 1

_ • • s: l. s _ an ~· man springere1; væ ,; • -SJ 4¾gn.2~'746lh6 o~ivet ~1-ol slutningen kunne
o.iave , .- g . ,Txg5 fxg5 48. xgS+ Kh8 49 .Txf8 Sxf8
5o.Dg7 mat. ' LJ
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Ve...::itvo1~t'-Lrneringen 1J74
Denne traditionsbundne turnering, hvor Rødovre og Glostrup
skakkl.ubber' efterhånden laver hele arbejdet, blev afholdt på
Glostrup Bibliotek over 3 week-ends fra sid,st i oktrobe r til
midt i d.ec ember ,
Spilleforholde,ne, set i ly,set af lokalelejen (0,- kr.) e.r
gode, dog kniber det .med udluftning, og da de enkelte klasser
begyndte at spille på uens tidspunkt, kneb det også med at
opretholde et rimeligt støjniveau.

0 u

runde:
Gerner Carlsson
Leif J·ens.en
Gimner Christiansen
Henni.ng Kalfner
Kurt Andersen

l 2 3 4 5 6 7 ialt
0 1 0 ,0 ½ 1 i- 3
1 1 J.. 1.2200 2213
o o l o o ·~ l 2½
o ~ 1 1 1 1 ~ 5
1 0 0 0 0 1 0 2

F'ra Vanløse deltog:
Mesterskabsklassen:
Mesterklasse, gruppe B:
1. klasse, gruppe C:
·2 u u A•~ . . 0

Disse resultater taler for sig selv, og alt i alt betragter
"jeg turneringen som en skuffelse,· da hverken re sultaer eller
atmosphære var som i de tidligere turneringer,
For at vise hvor dårligt man spille,r i mesterklassen bringer
jeg mit parti fra sidste runde (Thorbjørns princip med kun at
vi se ~evinstpartier har min opbakni.ngl mod Erik Andre Andersen
(sort) Øbro ,
Inden partiet kommer, vil jeg minde Harry om, at han kun fik
remis mod samme modstander i vores divisionskamp mod Øbro.
1" e4 c 5 2. Sf3 e6 3 •. d4 cxd4 4 o Sxd4 Sf6 5 •. Sc3 Lb4 6 .. Ld3 :Sc6
7.Sxc6 bxc6 8.Ld2 d5 9.exd5 cxd5 lo.o-o o-o ll.a3 Le7 12.Se2
e5 13"Sg3 Lg4 14.Le2 Le6 15.Khl Sd7 16"f4 exf4 17.Lxf4 Db6
18.Tbl Tac8 19.Ld3 Sc5 2o.Le3 Dd8 21.Lxc5 Txc5 22.Sf5 Lf6
23"Df3 Dc7 24"Sh6+ Kh8 25.Sg4 Lxg4 26Dxg4 Le5 27.Dh5 h6
28.Tel Lxb2 29.Txf7 Dd8 3o.Txf8 opgivet (1-o).

LJ
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Problemskak!
Nu da vore s klubblad i det sidste års tid har bragt
K-skak i ret så stor mængde og Unionen har lavet en
kraftig propaganda for K-slcak,, ved alle, at man kan
spille skak via frimærker. Men hvor mange i VS løser
problemer og studier?
For'skellen mellem et problem og en studie er: I pro
blemer er fordringen, at hvid. sætter sort mat i et
bestemt antal træk (undtagelser er: selvmat hvor hvid
tvinger sort til at sætte ma.t, og hjælpemat hvor
begge parter hjælpes ad med at sætte sort mat. I
hjælpematter trækleer sort først ellers hvid) • For
studien er fordringen., hvid trakker og vinder eller
holder remis. Alt:så vilkårligt antal træk. Studien
viser som regel, hvordan hvid· kan vinde eller holde
remis med materiel undervægt. D,et primære ved pro
blemer er at vise en ide, som kaldes ved navn, hvilke
kan man se på skakbladets problemsider. En anden J
m~rkant fors1:e1. på .studier og problemer. er, at atu- ,
dien er partitro, altså ser ud. som om de stammer fra J
praktisk spil.~ medens pr,oblemet ofte giver hvid et
stort materi,elt overskud, således at enhver lighed
med praktisk spil er væk~
Det at løse problemer kan godt være svært i begyndel
sen (specielt 3-trækkere) ,, men man opdager hurtigt
ved lidt øvelse, hvad forfatterens ide er, og får
derigennem en etisk nydelse samt en ide om hvor mange
matbilleder,. der egentlig findes.
Et par simple opgaver- til at øve sig på.
1) hvid: Ka8,Dc8,Te4pLa4,Lb2,Sf2,Bønder på b4,c7,d6,

e5 og g3
sort: Kd5 ,,Dh7, Th5 s Lhl t Le7 t Sal, bonde på d3

2) hvid: Kb4rDa8,Lc8,Sh8,Sel,Bønder på bb,c2,d6,f5,
f2 og h4

sort: Ke5 ,, bønder på h7, h6 og h5
Hvid trækker og sætter sort mat i 2. træk i begge
opgaver, god fornøj~lse T
Løsninger i næste nr.
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2

0
0
1 l
l 0
0 0
1 l2
0

Øbro Vest Blis

* l~
0 0

1
1.

I
l
1

0
0

0
1
0

1...--- itlllll!! __

4 4 3½ 4
stillingen i 3"r.~ gr. 2:
1" JS II 21
2. AmS IV 2o
3. GlS III 2o½
4. GSF IV 19
5. VS III 15½
b.- Frh II 15
7" SK IV 15 rB. Post II

GlS GSF JS Frh
1

1 0 0 0
.,,'.l ½ l•;l

0 1 0 1
0 1 l 0
1 0 0 0
l 0 l

.i. l 02
0 0
1
0

LVS,

0
0
0

l
Å
2
0

1
---------~-~~"'"'!!!l'~'ll!!!!!!!l!~~-----
1 2 3½ 6

9 -s. sts v 8

Jacob Gibori
Henning Kalfner
Enghardt Jensen
Henry Stjernquist
Kurt Havn
Arne Nørregaard
Eilif Kiilsholm
Richard Hansen
Ernst Urwald
Per Rosenstand
Sejr Houmann
Arne Jacobsen

Stillingen i
• LVS III

2" Vest I
3. Øbro V
4. Hell I
5. VbS II
6 '-· VS II

II holdet-

III-
1.
2.
3.
4.
5"
6.
7.
8"
lr.
2r ..
3r.
4r.

1" Søren Juul Sørensen
2" Jørgen Holst
3. Gunner Christiansen
4 " P,oul Sø rensen
5. H" Schøller Jacobsen
6" Axel Barkhuus
7. Ib Pedersen
8" Finn Madsen
lr. J, Sch. Christiansen
2r. Birger Frandsen
3r. Eigil Pedersen
4r. Arne Jacobsen
5r. Eilif Kiilsholm
6r. Børge Gyldholm
?r. Sejr Hou.mann
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VS II mangler Hell, VbS og StS og mulighederne for
at undgå nedrykning må være istore. Det store prob
lem er at undgå reserver, 7 er jo næsten et helt
hold! VS III mangler AmS, SK og Post, også her er
v.· ~ i 3?-edry~i..n~sfare ~ for et VS-hold en helt natur=
lig situation(!!?).
For at styrke holdmora.len· iver undertegnede 8 øl
til alle hold, der vinder faltså får mi~dst 4½ p.)
i de sidste 3 runder~ Det skulle helst blive 96 i

·1t (9? a. )a-- _ ... ! , re. • • LJ

Redaktionelt
Til generalforsamlingen til foråret bliver den ene
af stillingerne som redaktør ledig, bl.a. fordi
undertegnede påtænker at flytte om muligt endnu
længere vælt fra Vanløse ; og vi kan jo ikke lade
stakkels fdølbæk hænge på det helt alene, vel? Så
altså, hvis der er nogen, der har tid og lyst, gå
på-mcd , initiativ samt en engleagtig tålmo,dighed
med den til enhver tid sd.dd ende bestyrelse, kan ved
kommende blive redaktør af FB ! Findes ,der intet
sådant medlem af VS, ja,. så må vi jo nøjes med en
af elle jer andre. (d.g. s.f .r.) Eve

Halvårlig beretn.t..,n)l
Denne sæsons halvårlige beretning var en tynd kop t,e.
Formanden mente nemlig1 at han ikke havde noget at
sige, udover hvad han sagde på den ekstraordinære ge
neralforsamling, og da der kun var to (de to red.)
til stede, som ikke overværede den, mente han. at der
ikke var grund til at hoLde nogen overhovedet. Barkhus
(hvad skulle Vanløse dog gøre uden ham) havde held'.igvis
sørget for kager, så all,e fik alligevel noget med hjem.-Den skarpsindige har ai.kkez-t opdaget, at det traditio
nelle klubmesterskab i lyn endnu ikke (d. 24.2.) er
holdt i år. Det holdes jo nørmalt i januar, men besty
relsen har åbenbart udskµdt det til senere, for jeg kan
ikke forestille mig, at de vil snyde os for den turne
ring i år.



Nx_ '!re spræmi~..l
På :Barkhus ~orB.I_1led1:1,ing er de~ blevet sa1nl~t in.d til en
ny ærespræmie til vinderen af vinterturneringens mester
klasse. Indsamlingen gav et pænt resultat, hovedbidrag
yderen var en vis Dr. Anonymes (gæt selv hvem det er).
For pengene er købt et mammut-skakspil. Nogen vil nok
mene, at det er for stort, men person.ligt synes jegt at
det er en udmærket ærespræmie til vores klubmester.

l

KSU-El\TT
D,er var vistnok nogenlunde tilfredshed med dette års
KSU-turner.ing. Vinder af dette års københavnsmesterska.b
blev Jacob Øst Hanaen , Han scor-ede 7~ p. ud af 9 mulige,
en overlegen præstation. Herefter fulgt,e Hamann og Kai
Bjerring med hhv. 6½ og 6 p. ,
Der deltog 8 Vanløsefolk. Deres resultater blev som
følger:

II
II-Klasse:

Torben Sneslev
Leif Jensen
Jacob
Finn Madsen
Holst
Kalfner
Kurt Andersen

III-Klasse: Arne Nørregaard 3 p.
Alle resultaterne er på det jeåvne., men på den anden side
er der heller tngen katastrofa,lt dårlige soo rånger-,
Eneste nedrykker blev Kurt~ men hans resultater er jo
meget svingende.

!.



5.3.

12.3.
18.3.
19.3,.
26.3.
2.4.
9.4~

15.4,.
16.4.
23.4.
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Holdkamp hjemme, 2. holdet mod Hellerup,
3. holdet mod Posten.
Hængepartier.
Holdkamp ude, 3. holdet mod Kampklubben.
Holdkamp hjemme, 2. hold,et mod Valby.
Hængepartier.
Vinterturnering, 7. runde.
Hængepartier.
Holdkamp ude, 2. holdet mod Studenterne.
Holdkamp hjemme, 3. holdet mod Amager.
Hængepart'ier.

Afbud. meldes til Arne Nørregaard., Nørrebrogade
200 B, 3. th., Taga 1932 v
efter 5/4 Hillerødgade 24, st , tv.
Taga 846 v.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub

Spillelokaler: Vanløse Menighedehjem, Veras Alle 28,
2720 Vanløse

Formand: Eigil Pedersen, Spøttrupvej 4, 1.,
2'72o Vanløse. Tlf. 74 80 56

KassereF: Eilif Kiilsholm, .Jyllingevej 37,
2720 Vanløse. Tlf. 74 25 77
Giro 647 84 33

Turneringsleder: Niels Rendlev, Midgårdsgade 15,, 5.,
2200 København N

Redaktion: Erik von Essen, Mosegårdsvej 65,
2820 Gentofte.. Tlf. GE 54 92
Steen Mølgaard, General :Bahnsons Vej 11"
st.mf., 2000 København F
Tlf. 3o o7 ·56
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Fra bestyrelsen har vi modtaget følgende:
Generalforsamlinp;;
Læ& ...,._

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
onsdag de.I} 14. maj kl. 19"30 i spillelokalerne,
vera.s Alle 26, Vanløse.
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indleveres senest den 4. maj til Arne Nørregaard ,.
Hillerødgade 24 st.v., 2200 København N.

]iynturnering
I marts-nummeret af Fribonden findes en anonym notits
(ved. en fejltagelse var signaturen SM faldet bort,red .. )9
som spydigt antyderi at bestyrelsen tager sine pligter
let og enten har glemt lynturneringen eller besluttet
ikke at afholde den"
Overhov,edet ikke.
Bestyrelsens medlemmer har imidlertid., som mange andre af
klubbens medlemme~1 været trav~t Ol)taget af' m~re seriøse
former for skakspil, ek·sempelv1.s v1.nterturner:i..ng og hold-
turnering.
Imidlertid.
Da disse turneringer nu er ove.rstået og for at glæde redak-
tionen, har bestyrelsen besluttet, og kundgør herved: Der
afholdes turnering om mesterskabet i lynskak for Vanløse
onsdag den 7. maj med start kl. 19.30 i spillelokalerne,
Veras Alle 26, Vanløse .•



DIVISIONSTURNERmGEN
- -

Da jeg (lidt for sent) mødte op til hjemmekampen mod
Lyngby I, var det første, jeg såp Rendlev, som stor
mede rundt i spille,lokalet proklamerende, at vi ville
vinde, 8-o, thi ingen af Lyngbys folk var komme t, Da
der var gået et kvarter over tiden, fore slog en af de
mere besindige, at nogen e,kulle ringe til holdlederen
(Leif, han havde sendt afqud) for at høre, om det nu
også var rigtigt,- at vi skulle spille på hjemmebane.
Beskæmmet måtte han nu indrømme, at vi faktisk, skulle
spille på udebane ! Vi for afs+ed i to biler ud til
Lyngby, og mød.te op, med tre kvarters forsinkelse. Re
sultatet blev også herefter: 6½-1½ til Lyngby.

Det skal dog si:ges, at vi havde 4 reserver på hol
det. Jørgen Holst ydeie på 5" bræt en udmærket indsats og
spillede remis, mens Finn Madsen, Stjernkvist, og
Verner :Pedersen tabte. Finn Spillede (som sædvanligt)
a.lt for sorgløst og tabte ret hurtigt, mens de to øvrige
efter min mening yde~e en tilfredsstillende indsats.
Jeg vandt på 1. bræt ov~r Finn Vester, mens Harry, Snes
Lev og Rendlev tabte på hhv. 2. -, 3.- og 4. bræt.

Man kan spørge, hvordan det kan ske, at hele holdet
troede, at vi sku!le spiille på hjemmebane. Holdlederen
må naturligvis stå for skud9 men de faste spillere på
l.holdet burde have kontrdlleret det selv. Det er en
ting, som bør ske højst en gang"

I 6. runde i divisionsturneringen mødte vi så Studen
terforeningens 2 •.hold~ Atter· blev det ttl et nederlag
på 6~-1½. Denne gang stillede vi endda med kun en re
serve. Delfter vandt - han har- vundet a·llr:: kampe, han
har spillet for l. .,Jloldet i denne sæson - og Gerner spi1-
lede re:mis. Rest~n var tn ynk, Harry mødte overhovedet
ikke op.

Det kan konstet,e,re s,.,.. .Ett v,:t nu er sikrS' på at rykke-
ned i mesterrækkai., Ho,ldet eT næsten det samme, som ble1V
nr. 2 sidste år

1
" og d,et er naturligt Eit spø,rge, hvad der

er gå.et galt i år~, ~rsorlligt tro·r Jeg•~ at den krise
klubben 1er i i ø•j!etllikket har, hovedskylden. Får' vi
klaret vores l:ett~se·s- og loka.leproblemer tr,or· j,eg, at
vores førstehold. at,ter kttn blive ,s,tærkt,.

Sid



Hol_~_!UE,!l~ringerne
Næstsidste runde er spillet med følgende z-e su.l,tater:
KSU 2. række: Vanløse I:I - Valby 6 - 2 (skål, Leif)
KSU 3. række: Kampklubben - Vanløse III 3½-4°~

Vint .erturneringe~
Efter kalenderen skulle vinterturneringen nu være færdig,
idet sidste runde skulle spilles den 2.4. Som sædvanligy
er fristerne ikke b'l.eve t overholdt:, men her er en oversigt.
Næste nummer vil indeholde de fuldstændige turneringst~b ..
Mesterklassen: Jørgen Holst 4 points, Eigil Peders,en' 1,
Torben Sneslev 5, Harry Andreass,en 5~, Niels Ren.dlev 5"
Schøll,er Jacobsen 2½, Gunnar Christiansen O og Axel Bank
huus 4 points. Her mangler partiet mellem sidste års
mester Niels Rendlev og Torben Sneslev, og det bliver sand
synligvis afgørende f'or dett,e års klubmesterskab.
Det skal bemærkes, at Eigil Federsen og Gunnar Christiansen
efter få rund.er måtte opgive at spille færdig på grund af
henholidsvis sygdom og aftenarbejde.
l. klasse: Schønn,emann Christiansen 4l, Birger Frandsen 3½,
Ib Pedersen 4½, Kurt Havn 3, Henning Kalfner o, Enghardt
Jensen 2, Henry Stjernquist 5 og Richard Hansen l~ points"
Her mang'ler- partierne Schønnemann Christiansen - Enghardt
Jensen, Enghardt Jensen - Birger Frandsen, Kurt Havn - Rich
ard Hansen og Richard. Hansen - Enghardt Jensen.
Det skal bemærke:s, at H. Kalfner udtrådte efter 1. r-unde ,
2. klasse: Arthur Ravn Jensen O points, Børge Gyldholm l½,
Finn Madsen 4½,. Arne Nørregaard 3, Niels Hassenkam 1, Ernst
1rwald 1, Ejlif Kiilsholm 5 og. Thustrup Hansen 5 points"
Her mangler partierne Nørregaard - Gyldholm, Gyldholm - Has
senkam, Urwald - Gyldholm, Finn Madsen - Hassenkam, Finn
Madsen - lJrwald, Ha.ssenkam - Urwald og Kiilsholm ·- Hassenkam.
Her er Arthur Ravn Jensen udtrådt efter 1. runde.
f)BS: Det skal mdtrængende henstilles:, at de manglende par
tier afvikles. ind.en genera.lforsamlin.g,en. .Skull,e dette mod
forventn:i'!lg ikke ske, vil turneringslederen uden tøven ud
fylde de tomme rubrikker 1 turneringstabellerne,

Arne Nø:r:regaard
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Påsk,eturneringen! Et lovet referat fra denne tur
nering er desværre udeblevet. Det skal dog her
nævne s, at JACOB er blevet mesterspiller! Forhå
bentlig kan vi bringe et fyldigt referat i næabe nr.
VE·STVOLD-HURTIOTURNERING
Denne årligt tilbageve:p.dende turnering havde i år
saml.et 26 hold. Turneringen blev arrangeret med ret
kort varsel, og trods en energisk indsats fra Arne
Nørregaard.s side lykkedes det kun at samle 2 Vanløse
hold.. Holdene., som hver bestod af 4 mand, blev ind
delt i 2 grupper, og i begge grupper blev der spillet
6 runder .• Der blev ingen præmier ·til Vanløse i år, 1.
holdet var dog ret tæt på at blive nr. 2 i den øverste
gruppe. Enkeltpræstationerne på l.holdet blev, idet 1.
tal angiver antal opnåede point, og det andet antal
spillede kampe. G,erner( 1-3), Leif Jensen( 2-3), Sne slev
(5-6), Delfter(4½-6), Mølgaard(3-3), Ja.cob(l-3), og d.e
tilsvarend,e tal for 2 .holdet: F. Madsen( 4~-6), Arne
Nørre~aard.(2-6), E. Urwald(2½-6), Enghard Jensen(2-3),
Jacob{ 3-3).
Turneringen var som sædvanlig vel forberedt1 og den
forløb uden mislyde. SM

Program: 7 • ma ~ : Lyn~urnering kl . 19 . 3 o . .. .
14. maJ: Ordinær ge,neralforsamling kl" 19 .3o
21. maj: Styrkelisteturnering

Fribond,en udgives af Vanl,øse Skakklub,
Spillelokaler: Vanløse Menighedshjem, Veras Alle 28

2720 Vanløse,
Formand: Eigil Federsen1 Spøt~rupvej 4,1.

2720 Vanløse, Tlf. 74 80 56
Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37 • 2720 Vanke se

Tlf. 74 25 77 Giro 647 8433
Turneringsleder: Niels R,endlev, Midgårdsgade 15, 5"

2200 København N
Redaktion: Erik von Essen, Mosegårdsvej 65

2820 Gentofte. Tlf~ GE 54 92
Stee·n Mølgaarå, General Bahnsonsvej 11 st .h. •.
2000 København F. Tlf. 3o o7 56
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Vintert~~-:ringen

l 2 3 4 5 6
X ½ 1 1 1 1 4½
ij X 1 l ½ 1 4
oo.xlll 3
O O O X 1 1 2
0 ~ 0 0 X l 1.1.-2
0 0 O O O X 0

1 2 3 4 5 6
x.1..1111 42 '"2'"
~ - ..;!._ 1 3½2Xl2l2
0 0 X 1 1 l 3
½½,oxol 2
0 0 0 l X 1 2

1 ½0 2 0 0 0 X

1 2 3 4 5 6 '7
1 1- 1 1 • 4X O .. 2- ~ 1

0.,,.:1.1.;i 11. 4.J\. 2 (,; - -
1 ½ X o o l 1 3½
0 0 1 X 1 ~ ½ 3
11 loxo.!. 2~ 2 -- , .. l
200,½2--•l.x_ 2- 2
0 0 0 ~ ~ X l½

Me sterklassem
1. Niels Rendlev
2 • Harry Andr,ea sen
3. Torben Sneslev

4 ....5. Axel Barkhuus
4-5. Jørgen Holst

6. Schøller Jacobsen

1-2" Schønnemann Christiansen
1-2. Henry s-c j ernquist

3. Ib Pedersen
4" Birger Frandsen

5-6. Kurt Havn .
5-6. Enghardt Jensen
7. Richard Hansen

II klasse:
1. Finn Madsen
2. E·ålif Kiilsholm
3. H. Thustrup Hansen
4. Arne Nørregaard
5. Børge Gyldholm
6 • Ernst Urwald

Så er vinterturneringen slut. Antallet af fuld.,,..
førende deltagere satte bun.d.rekord - 19 - og hvis man
skal tro klubmeisteren,, Niels Rendlev, gjorde spillet
også. )len Rendlev genvandt altså sit mesterskab, lidt
overraskende måske. Harry va.r jo nok favorit og
ægrer sig sikkert nu, og når man 'bagefter ser på tahel-



len er det fristende at sige, at remisen mod Schøller
Jacobsen blev dyr. Men spændingen holdt sig til det
sid:ste; først onsdag d. 21. 5. afvikledes det meget
afgørende parti R,endlev - Sne slev. Sådan e.t sidste
runde-parti afgøres næsten altid af nervesystem.et,
her var det Sne slevs, deir svigtede, se bare:

l.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4-cxd 4.S~d4 Sf6 5.Sc3 d6 6.
Lc4 e ·• - - ~ -. ? er ikke sær igna-ur igt ud.
Min -eori og siger .Le o-o 9.f4, hvorefter der følger
stribevis af varianter. 8 .- Dc7 Jeg syne s,.man bør
.s:pille a6 først. Nu må sa:'6"~ da være meget fristensde.
Men: 9.Le3 a6 10.Dd_2 Se5 ll.De2 b5 12.o-o Sc4???__13.
S,c!}?J,ax · -, _ .' .Sx ... -. , - · .; __ - -. 1 xc o~ hvi~ vandt let.. _

Af de øvrige 1 mesterklassen har vist kun Sohøller
Jacobsen grund. til utilfredshed •.

I klasse udmærkede sig ved stor jævnbyrdighed - kun
2~ p. fra. nr. 1 til nr. 7 •- og endte altså med at
Schønnemann Christiansen og Stjernquist løb med. sølv
tøj;et. Og i II klasse tog F.inn Madsen sig af l. plad
sen - det havde vi nok også verrt et af ham - tæt fulgt
af kaseer,er,en ( som fakti·sk hedder Kiilsholm, hvis
nogen skU.11e have .glemt det). Vi ønsker de heldige
præmietagere til lykke!

Red. kender ikk,e op- ,og ned.rykningsbetingelserne
og skal derfor afholde sig fra at spå om, hvordan
næste vinterturneringsklasser ser ud; men vi håber
på større deltagerantal (og koncentration!?).

red. (det vil i dette tilfælde sige eve)

De21 ordinære gener~lforsamliB& d. 14. 5. 75
havde den sædvanlige dagsorden iflgit lovene:

o .. Valg af dirigent. 1. Protokol. 2. Beretning.
3. Regnskab og budget. 4. Indkomne forslag.
5. Valg. 6. Evt.; den ,starte,d,e til sædvanlig Van-
løse-fortolkning af 19.30, nemlig kl. 2o.o7i og der var
mødt det sædvanlige sløve antal medlemmer op: 15 .•

Generalforsamlingen (GF) indledtes med., at den kon
stituerede formand, Leif Jensen, udtalte mindeord
over Hval.sø Federsen.
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0 - Barkhuus blev fore slået som dirigent og at rake
valgt med akklamation. Han konstaterede, at GF var
lovligt indkaldt.

1. Arne Nørregaard fandt protokollen frem, fik
bladret frem til den rigtige side og fremdrog - juni
nummeret af FE fra sid.ste år! Det viste sig, at der
heri stod et referat fra sidste ordinære G~ og det
bl,ev så læst cp , Efter at have lyttet til Wædes vise
vendinger, var der et par kommentarer fra salen: dels
en henstilling om i fremt.iden at fabrikere et 0rigtigt

11
,

dvs. meri:, formelt j referat, dels en mumlen om, at det
fakti.sk iflg~ lovene var protokollen fra sidste GF9 der
skulle have været læst op, og vi har jo haft - som en
kelte måske ved - en ekstraordinær GF siden sidst.

2. Leif Jensen indledte beretningen med at fortælle,
at han pga Eigils sygdom havde været konstitueret for
mand siden midt i marts. Han takkede dernæst alle,
der i den forløbne sæson havde gjort et stykke arbejde
for VS. Jeg skal i øvrigt kun pille enkelte ting ud.

I vinterturneringen resterede k1XI1 l par-ti : det var
noget med at turneringslederen ikke havde kunnet få
sig til at tildele sig selv et gratis nul. Nå ja9 han
har været syg og partiet er meget afgørende for mester
skabet s placering, så lad gå for denne gang. Novrup
havde i Politiken skrevet, at VS I var dårligste hold
i divisionsturneringen~ det kunne Leif heldigvis demen
tere, Åbenrå var endnu ringere! 2 .- og 3 .. -holdet .var
begge blevet nr. 5 i deres respektive grupper, og det
er da tilfredsstillende" I øvrigt vil man fra og med
næste sæson udsætte topscorerpræmier, mindst l for
h_ver~ hold

1
for a.t stim~le~e. interessen, u~en tvivl en

god ide. Arets bedste 1.nd1.v1.duelle resultat: Jacobs
mest,ertitel. Korrespondanceskak: klubben er stadig
villig til at betale indskuddet (men ikke -portoen) til

,et 4-mands hold.. Lodseddelsal~: de var jo alt .for _
,dyre, VS havde dog fået afsat 1 alt_ 4o. Det lya.er godt
nok ikke af meget; men ih, hvor vi følte os, da Leif
fortalte, at Arna.ger kUn havde fået solgt 4" Lokalesi
tuationen~ Vi er sagt op, huset skal sælges. Det er
vi nok ikke så kede af endda, de nuværende lokaler er
langt fra ideelle. Leif nævnte fem muligheder, man
havde i kikkerten. Juniorsituationen: er katastrofal.
I øjeblikket har VS kun 2 juniorer"
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De eneste kommentarer til beretningen kom fra
Ib Pedersen og Barkhuue, der hver aflivede en af
Leifs. fem optimistiske muligheder for nye lokaler,
Eeret·ningen godkend.tes herefter.

3. Stakkels Kiilsholm havde halsbetændelse og
kunne ikke sige en lyd" Så var der jo ikke andet
at gøre end at godkende regnskabet og tage budge t-«
forslaget 'til efterretning. Begge var blevet
trykt og omdelt ved GFs start. Vi fik dog oplyst,
at i øjeblikket er kun ca. 50% af med.lemmerne bagud
i kontingent (flot, ikke?).

4. For det første foreslog bestyrelsen, at kon
tingentet forhøjedes med 4 kr. for alm. medlemmer
til 22 kr. om måneden, juniorer, pensionister og
passive skulle sættes op med 2 kr. pr. måned. Kon-·
tingeniJet til DSU var jo lige blevet sat op.
Efter lidt parlamenteren vedtoges forslaget med 12
stemmer fo,r, 2 imod, 1 undlod at stemme.

Så var der forslag til et par lovændringer.
For det første skulle der indføres et medlemsmød.e
lige før påske, der skulle give direktiver for,
hvordan VS ekulle stemme ved delegeretmødet. For
slaget vedtoges med lo for, l imod, 3 d,er und.lod
at stemme - og 1 d.er var på toilettet. For det
ande:t var der et forslag, d.,er skulle præcisere,
hvad man gjord.,e, når et bestyrelsesmedlem ikke var
funktionsdygtigt. Jeg kan ikke huske formuleringen
:præcist, men det blev vedtag,et med 12 for, 2 imod
og 2 der undlod (i mellemtiden var der en, der var
gået hjem).

Endelig enedes man let om at ændre regnskabsåret
fra at være 1.5. - 3o.4. til at være 1.4. - 31.3.

5. Ved sædvanlig manipulationsteknik - det er
ikke en kritik af dirigenten - fik man på få se
'kunder foretaget følgende valg, alle med. akklama
tion:

Formand: Leif Jensen
Kasserer: Eilif Kiilsholm
3 bestyre 1 se smedlemmer: Enghard Jensen,

Arne Nørregaard, Niels Rendlev ·
~ 1. suppleant: Torben Sneelev

2. suppleant: Ib Pedersen
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Rev:isor: Jesper Holm
Revisorsuppleant: Børge Gyldholm

6. Under evt. diskutered•e vi først og fremmest 1

hvad vi skulle gøre for at skaffe flere medlemmer.
Følgend,e muligheder blev bragt på bane og bestyrel
sen blev opfordret til at gøre noget ved det:
1) åbne turneringer~ 2) kontakt til de lokale
skoler, 3) simultan-arrangement9 f.eks. mod en ikke
helt ukendt århusianer (godaw do), der var blevet
nr. 2 i DM efter længe at have ført turneringen.

Endelig gentog jeg, at jeg pga. uvisse fremtids
udsigter udtræder af F:Ss redaktion, så stakkels
Molholm nu er eneredaktør. Arne Nørregaard og Ole
Delfter rørte imidlertid lidt på sig. så det skal
nok gå.

Så blev GF hævet og der kom kaffe, kage, brætter
og brikker på borden,e.

P~~keturn~~ingen

Det er som regel en oplevelse at deltage i Dansk
Skak Unions største stævne, påsketurneringen, man
fin.der gamle venner, og der er rig lejlighed til at
disk:Utere skak både på organisatorisk plan og udø
vende plan, idet alle kapacitet:er er til stede.
Således også i år, hvor Odense Skakunion f'ejrede 40
års jubilæum ved at afvikle det til dato be,dste
påskestævne. En helt ny skole med god plaelEr ( en
sjældenhed) til alle, rimelige priser på mad og drikke
på spillestedet og ikke mindst den dagligt udgivne
bul.letin med alt nyt fra specielt landsholdsklassen9

hvor vi her fra klubben fulgte Thorbjørns resultater
meget nøje, bevirkede som nævnt at dett,e påskestævne
vil blive husket som, ja, det bedste til dato.

Under påskestævnet bliver der også afholdt en del
møder, problemmøde fx, hvor Støtteforeningens gene
ra1forsamling og DSUs delegeretmøde naturligt indtager
en særstilling... Særlig delegeretmødet, hvor VS havde
stillet 3 forslag til ændring af lovene, blev interes
sant og livligt, men samtidig godt ledet af Helge
Sundsted. fra Odense.
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Formandens beretning lignede ti.l forveksling den
han har givet de sidste 5-6 år, og man forstår godt,
at Ole Schøller Larsen ønsker at træde tilbage, da
han specielt er gået død på at løse problemet kva
litet kontra kvantitet, som han selv udtrykte det.
Af ting man bør notere d:sig er, at DSUs likviditet
er værre end d.en danske stats., og dette medfører en
kontingentforhøjelse på 16 kr. årligt fra 1.7 •. 75,
"Samt at man skal betale 5, kr. i afgift til DSU for at
deltage i koordinerede turneringer.

N·edrylmingsregl,erne er strammet 1 således at 2
nedrykninger eft,er hinanåen betyder ned.rykning og
skulle man få under l½ point af 7 er det ud med det
samme.

Fra Vanløse
Elitekl.
Mesiterkl..
1; kl~. E:
2 ~ kl~ D:

d.eltog:
C: Gerner Carlsson
B: Leif Jensen

Jacob Gibori
Henning Kalfner

Her er Jacobs resultat virkelig godt, og han
fortjener så af.gjort det heldv der skal med for at
rykke op. Vi håber, han kan sprede død og ødelæggelse
i me:sterklassen" Om de øvrige kan kun siges: de
rykkede da ikke ned.

LJ

Kl_ubturn~.,ri_nge11:
Her er resultaterne fra forårets tre runder. Dog

er de individuelle resultater fra 5, rd, for 3,-hol
dets vedkommende tilsyneladende sporløst forsvundet.

2.-holdet mod Hellerup I,, Valby II, Studenterne· V

Søren Juul Sørensen
Gunnar Christiansen
Poul Sørensen
Axel Barkhuus
Ib Pedersen
Finn Madsen
Jacob Gibori

l
½
1

Q
1
'2

.l.
2
0
Å
2
1
J..
2
0



Henning Kalfner
Kurt Andersen- -

Richard Hansen
Sejr Houmann
Arne Nørregaard

I alt

1
~
~
½

4

1
1
1

6

l

1

4½
3;-holdet mod :Posten II,

Jacob Uibori
Henning Kalfner
Enghard. Jen.sen
Hans Mo segaard
Henry Stjernquist
Kurt Havn
Arne Nørreg.aard.
Eilif Kiilsholm
Bjørn Gemsøe
Ernst Urwald
Miki Kalfner "

Kampklubben IV,
1 0
0
0 J..
1 2
if 1
1 0

1
0
0

1 1
0
0

.Amager IV

5I alt

Sluts.tillingerne: 2 ~- rk., gr~ 3: 1. Lyngby-Virum III
4o~ ,. 2. Ve sterbro I 36½, 3 ~ Øbro V 31½ 4. Hellerup, I
29, 5. VS II 21, 6. Valby II 23½~ 7. Blinde I 19, 8.
Studenterne V 17~. _Og 3. rk., gr" 2: 1. Glostrup III
3'8, 2" Amager IV 34½ 3. Jernbanen II 3o, 4. Kampklubben
IV 28½, 5. VS III 27 . , 6" F'rederiksholm II 27, 7, Glad-
saxe IV os en II 12.

DIVISIONSTURNERINGEN

Eft·er et nyt nederlag på 6 ~ -1½, denne gang til
Frederiksholm, endte Vanløse på Klumpe-Dumpepladsen i
3. d.iv. gr. I. Det skal dog nævne s, at Åbenrå havde
et endnu dårligere resultat i gr. IV, idet de sluttede
med 16 p. og O MP, mens vi slutt,ed på 16 p. og 1 MP.
Det sørgelig slutfacit ser således ud:



1. Gladsaxe
2. Studenterne
3. Frederiksholm
4 ~ Ama.g,er
5 .~ Lyngby-Virum
6~ KS
7 ~· Øbro
8; Vanløse

- 8 -

37 P•
33 P•.
29~ It·
28 P!.
28 p •.
27½ P,•
25 p~
16 p.

Vi har været plaget af temmelig mange afbud i år,
men spillernes indsats, har også været skUffende;
Eneste lyspunkt er Delfter, idet han har scoret~

SM

C omput_er-skajf

I august sidste år afholdtes det første VM i skak
for computere. 13 computere fra 8 lande stillede
op, og man spillede 4 runder efter Schweizersystemet.
I5~i_s~a (Sovjet) vandt .. mf3d. 4 p. fora. n Ches.s 4.o (USA),
Ribbit (Canada.) og Chau~ (USA) alle med 3 p.
Kaiasas svaghed er tilsyneladende fasen li.ge efter
åbningsspillet, men den viste :stor :styrke i konge
angreb. Mere imponeret bliver man af Chaus. Diet er
relativt let at lade maskinen regne varianter i mas
sevis? men at give den stillingsforståelse eller
positionssans. er væsentligt sværere, og der er Chau.s
folkene foran deres konkurrenter.

Vi skal set et par partier~

HVID: KAISSA ( Sovjet)- FRANTZ (Østrig)
l.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lb5:,d6 4.d4,exd4 5.D.xd4,Sge7 6.o-o,
f6 ? .. Lf4,Le6 8..Sc3,Dc8(Frantz er øj,ensynligt ikke i
stand til at lægge en udviklingsplan, selvom den godt
kan finde udviklingstræk) 9.Tad.l,Lf7 lo.Db4(Kaissa
kikser her, og snart står Frantz bedst) lo.-, a.6 ! 11.
Lxc6+,Sc6,Sc6 )..2.Da4,.b5 13~Da3,d5 14,b4,Lxb4 15.Dh2,
dxe4 16;Tfel,f5? Frantz burde her have rokeret, men
,det er vanskeligt for en maskine at vurdere, om der
er fare på fær,d.,e. 17. se.5, Sxe5 18 .Lxe5,Lxc3 19 .Lxc3,
Tg8 2o. f3,Db7 21.Lxg? ,Db6+ 22 .Ld4,Dg6. 23 .g3 ,. 0-0-0
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24.fxe4,fxe4 25.Lf6,Td5 26.Txd5,Lxd5 2?.De5,Df7 28.Tdl,
Lxa2 29 •.Dxe41Kb8 3o ~Le5, Te8 31.Dc6 ,Dg6?? ( Tf8 er langt
bedre, nu er stillingen tabt for Frantz) 32.Dxc77Ka8
33.Td7,Df5 34.Dc6 mat.

HVID: CHAUS (USA)- SORT: CHESS 4.o (USA)
l.d4,d5 2.c4idxc4 3.Sf3,Sf6 4.e3,e6 5.Lxc4,c5 6.De2,
a6 7.o-o,b5 t5.Lb3,Lb7 9.Ta.l,sbd? lo.Sc3,Ld6 ll.e4,cxd4
12.SXd4,Db8 13.g3,b4 14.Sa4,.Lxe4 15"f3,Lg6 16.Sxe6! !
(det er ikke til at sige præcis, hvor langt computeren
regner, men CHAUS har næppe regnet frem til material
gevinst, så d.ette må betegnes som et positionelt offer.
CHAUS må have udregnet., at den fjendtlige kongesti.lling
bliver svag, og at de hvide officerer - i modsætning
til de sorte - får stor virkningskraft. 16 .. -fxe 6 17.
Dxe6+,Le7 18.Tel,Dd8 19.Lf4,Kf8 2o.Tadl,Ta7 21.Tcl(Ld6
er stærkere)Sg8 22"Tcdl. Her kunne CHESS 4.o opnå
samme stilling som efter det 20. træk med Sf6, og dette
havde formentlig ført til remis ved trækgentagelse.,
22.-,a5 23.Ld6,Lxd6 24.Dxd6t,Se7 25.Sc5JLf5 26.g41De8
27.La4,b3. 28"gxf5,bxa2 29.Lxd7,a1D 3o.Txal,Ta6 31.
sxa6,Ild8 32 .Kf2 og CHAUS vandt efter 79( ! ) træk. Data
materne spiller helt til mat, men alligevel er det et
chokerend.e stort antal træk Chaus skulle bruge for at
vinde. Det oplevedes flere gange, at computerne havde
vanskeligt ved at vinde gevinststillinger.

SM

LYNTURNERINGEN

Kun 8 deltog i dette års lynturnering. Det kan vel
til dels forklares at tidspunktet (maj), den blev af
holdt på , men adskillige fremmø,clte ønskede ikke at
deltage. Skulle indskuddet (5 kr.) virkelig være for
hø, j t? De 8 spillerede spillede alle mod alle, og re
sultatet blev en overlegen sejr til Mølgaard med 6~· p.
Remissen var mod Leif., han ·stod bedst i det meste af
partiet, men han insisterede på remis, og til sidst
fik han det o~så. Herefter fulgte Leif med 5 p.
Delfter med 4"2 -p. og Enghard med 3~ p. Det skal næv
nes, at Delfter t~bte til ~ejr Houmann. SM



- lo -

Vejlby-Risskov_ turneringen

For 13 .~ gang havde VRS indbudt til hurtigskak
i Store Bed.e•dags-ferien, og ca. 200 mødte op .•
Førstepræmien var så stor som 1500 kr" og den ny
kårede DM Gert I·skov samt en række af ÅrhusT bedste
spillere delto,g" net blev dog ingen. af dem, der
vandt de mange penge, i•det en arg,entiner ved navn
Palermo nedgjorde alt og alle og vandt med 9 p. ud
af lo mulige. :Palermo ,·tgør Europa" i øj,ebli.kket og
spiller med i en række skakturneringer rundt omkring"
På de næste pladser fulgt,e Vagn Jensen, Bo Jacobsen
og Thorbjørn Rosenlund, alle fra Århus. Iskov havde
fiasko, idet han efter at have haft et ret let pro-·
gram kun opnåede 7 :P. Fra V',anlø se deltog kun 2:
Gerner Carlsson og undertegnede. Jeg selv scorede
6½ p. hvilket jeg - mine modstandere taget i betragt
ning .... er tilfreds med.. Gerners resultat er ikke
værd. at nævne.

:rzld
Det er altid så trist med en blank side. J,eg har

derfor kigget li,dt på mine gamle partier og fundet
et, som jeg mener, er rimeligt underh,oldende. Sam
tidig vil jeg gøre opmærksom på, at det er uhyr,e
sjældent, at FBs redaktion modtager p·artier til of
fentliggørelse; Mølstrøm vil sikkert blive gla,d for
bidr,a.g til de kommende numre. Dette parti stammer
fra deri sid st:e gang, jeg beskæftigede mig seriøst
med skak, nemlig Øbros forårsturnering 197 4 ( ! ) ,,

SM

2. red; Hvid: Erik von Essen Sort: Ingolf Claus,en

Ved at stud,ere ratinglisten ser man, at :sort er klar
favorit; 1. d4t~6 2. Sf3, t'J!:7, 3 •i;3; Sf6=4,b31 d§ . Her er
d5 bedre for a lukke for diagonalen, og aTsamme grund
burde hvid ikke spille b3 før sort har spillet d6.
~ T,.._t) ,.,_r, h T ..a?_Al=i 7"dx,e.S'2:4 8~o-o,Sc6 9.c4,S~xe5 lo.t ► i !\r"'

Nu sKa.L nvac spille r,4 og e 4 og sæli'!ie i;a.rnene i
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d- og e-linien. I stedet kommer en serie slappe træk,
og snart står sort bedst,. 13/~acl?,Dd? 14.Tfdl2Lh3
1_5_ .. Sd5?, Lxg,2 1~6•. Kxg2 z f5, Sort tiår initiative{., og der
'begynder at tugr=Ee svedent omkring den hvide konge.
Efter en tænkepause beslutter jeg mig for følgende
i hyert _ fa.ld tilsynel~dende ~lodsede manøvre. 17...,Tc 21.
b6 1-8-. e3 .Tbe8 _i9 .Del Df7 2Q .Te2 5 21.Dd? Dh5 Med
kig :p - - .. ~ • xe . _xe_ , o rus en in es nu
kun eet middei'.. 23. f4 c6 ! ? 24 ~ fxe5 ·r · cxd5 25 "exd ! f4
Her smilede Ingo seJrssik eir og reJ ste sig, se v om
vi hver kun hav'de et kvarters tid til de næste 15
træk. rÆen hvad skal hvi.d også stille op? 26. Tf2 !
Nu har hvid et par skakker klar mod fxe. Det'" skaI
sort nok spille alligevel, men han overvurderer sin
stilling og spiller en herlig fejl. 26.-,dxc??
27 ,Dd5+! 1Kr 28,exf Av! 28.~~ cxb 29,axb5Te,2"M
3o.T'ct2 Teer j'.r •. d1 Td8 32Dx.5+ trx 5 3'3.fx, 0 Txf2+ 34,

:w.18b"6±,
1
Ke-f ~~Tb5,Tffi ,afte~~dnieåfe vi' 6veF ~~

tidkon"trollen. Nogle ar å.e sidste træk bærer nok
præg af" at det skulle gå lidt stærkt. Jeg S!)illede
nu i hemmeligt træk naturligvis 41.Ke4 og sor_t
~ partiet efter at have kigget på. det et par
cfage.

Eve



- 1·2 -

Sommerferie

Strengt taget er vi sagt op pr. 15. juni; men
vi regner med at kunne få lov til at blive ved til
1. juli, som vi plejer. Så holder vi feri1e indtil
vi finder nye lokaler, dog i hvert fald til 1.
august.

Jeg har hørt rygter om, at bestyrelsen planlægger
en lille turnering i august, før vinterturneringen
kommer i. gang , Det lyder som en god ide, og man må
virkelig krydse fingre for at bestyrelsen vågner af
den obligate sommersløvhed, inde.n hele september er
gået.

Og så har jeg hørt rygter om9 at enkelte synes,
det var en god i,de at lave en lille fest for med
lemmerne med ledsagere. Jeg synes selv, det lyder
mægtig tiltalende, ~ og jeg kan måske overtales ti_
at sidde i et festudvalg. Men det kræver i hvert
fald nogle positive reaktioner fra forskellige men
ne skar , for ,det slrulle jo i så f'a'Ld helst være en
fest, der kunne saml,e hel,e klubben, ikke?

eve

Fribonden udgives af Vanløse Skakk1ub

Spillelokaler: Veras Alle 28, 2720 Vanløse

Formand.:

Kasserer:

Leif J,ensen,. Edv ~ Griegsgade lo. st.,
2100 Ø~ Tlf~ 29 59 o3

E.ilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, 2720
Vanløse, Tlf. 74 25 77. Giro 647 8433

,

Turne:ringsled,er: Niels Rendlev, Midgaardsgade 15, 5.,
2200 N

Redaktion: Steen Mølgaard., General Bannsonsve j 11
st., 2000 F, Tlf. 3o o7 56
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VINTER'rURNERINGEN 75-76 •
Man har i de sene·ste sæsoner kunnet iagttage en svigten
de interesse for klubbens vint,erturnering. Få melder sig
og færre ful,dføre:r, navnlig har flere af klubbens stær-
keste· spillere væ.r,et savnet.
M.anglende tid er selv'f'ølgelig den hyppigste grund t.11 ik
ke at deltage, men turneringsledelaen har en forne:mmele.e
af, a~ en træthed over ,det ene Ar efter det andet at sku'l
le - spille med de ea.mme modstandere o•gs! har sin skyld.
Derfor vil ,næste vinterturnering ikke blive spillet med
indd.eling i klasser s•om tidligere·, men med forgrupper i
e·fteråret og finalegrupper i f'oråret.
I forgrupperne spilles 5-6 runder, og de stærkest,e sp,il-

- -

lere vil blive spredt, således at grupperne· bliver nogen
lunde lige ~tæTke.
Til tina.l.egruppe A går e,l f'. eks • nr. 1 og 2 , til gruppe
'B n~. 3 og 4 og til grupp,e C nr. 5 og 6. Der e.pilles a._
le mod alle båd.e i forgrnp·per· og firtalegrup,per.
Med denne turnerin_gsform vil man komme til at spille ca
lo tur~eringsparti•er i løbet .af· sæsonen, og det sku~le-·
være overkommeligt.
Forgrllp,pe:rne . eta:rter med 1. ru.i,.d~- den 24. a•eRstember, og
derfor er Sfast·e frist for tilmeldi-ng den 2o. september_
Det sker le-ttest, når du allig·evel skal ned i klubben,
men ellers til Niele Rendlev, Midgår·dsgade 15, 2200 N.
Det er turneringeledelsens håb, _at rigtigt marge v;il
spille med om klubmesterskabet ...=.Al~le kan risikere at vin
de og dermed at skulle opbevare klubbens ærespræmie i et
år.
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EF'l'ERÅR.STURNERINGEN

Når dette læses, er nyskabelsen "Vanløse Skakklubs lbne
Efterårsturnering11 i fu.ld gang med 16, deltagere,. hvoraf
6 ikke er medlemmer af klubben, endnu da. ·
Efter 2 runder har kun 2 spillere mak.s,imumpointa, det er
Sv,end Sejersen og Frode Sejersen, niens Rendlev, von Essen,
Gibori og Delfter ha.r l½. furneringen afsluttes 'den ; •. .
"'l:1ept.,. og med de·t uventet store deltagerantai t.ør vi godt
10,ve, at der vil. bliv:e lignende arrangamenter i fremtiden.
Måske er vi ligefrem ved at genopilv,e cle turneringer om ·
'''De·t åbne Vanlø·sem,esterskab", som, bliver omtalt ved hve·r
generalforsamiin.g •. ·

Øbro I e forårstµrnering ,..1975.
Efter ikke at have deltaget i koo~dinerede turneringer i
et års tid besl~ttede jeg at prøve lykken i Øbros forårs
turnering, der startede den 21.4. Spillel,okalern.e er som
bekendt udmærkede,, og hvis det ikke (sagt af en ryge·r)
var., fordi tobaksrøgen i løbet ar aftenen gjorde det svært
at orientere sig i lokalet og ,På brættet., var alt O.K.
Personligt startede jeg turneri.ngen .godt med at vinde de
to. førs~e :t>artie·r, _ d?g måtte . jeg ti;t. begge h..ave forlænget
spilletid lhængepart1er) .. I;. runde mødte jeg Øbros sto
re håb Jari Andexsen, som efter 25 træk tilbød remis, hvil
ket jeg modtog. Jan A. vandt turneringen med 6 points.
4. runde: se nedenfor. 5. runde gav l point til mig, og

·i 6. runde· stod j;eg· ganske godt, :tndtil jeg lavede et
desperat tidnødstræk, hvorefter stillingen blev så tvivl
som, at jeg grundet eksamen opgav hængepartiet. OVen på
denne skuffende kamp og klemt inde mellem 2 ekaamensda.ge
spillede je;g , som man kunne forvente, og tabte nemt 'i
7. runde. Resultat: 4½ points og en 5.-plads.

Parti fra 4. runde.
Hvid: Ole D·•_lrter. Sort: Viggo Lomborg, Herlev.
k.!!4 dl, 2 .r4. Det var JQit ft.1rste parti_ med hvid, og jeg
glædede mig til at forsøge mig med en Stonewall i forhån
den. 2.-- Sf6, ;.e3 Lf:5·, 4.sr3 e§., 5.Le2 c5, 6.c3 So6,
7.0-0 Ld6, B.Del Se4, 9.Sbd2 oxd4, lo.:sxe4. Jeg ville a.f
eksperimentale grunde helst undgå at slå med c,-bonden.



Jeg tænkte en del over exc).4 Lz.f4, Sxe4 Lxcl, Txol Lxe4,
Dg31, men hvis i at,edet for Lxe4 s& dx.e4 og hva,d ai?
(spørgsmllet er rettet til.bladets lasere og bedea be-
sv,~r·e~). lo .....- dxe41 11.sx44_sxd4, 12.~x~ f6, l3.g4
Lg6, 14 .r5 Lf7, 15_.LbS+l K1'B, 16.fx,e6 Lxe , 17.Dxej:
D:06, 18 .Lf4 L _Do7, 19 •-l!X"e6 Lxf4, 2 o • Ta:el \ Lx'h2+_, 21.Khl
l!S;l, 22 .Txf61 p.f6, g; .Dx_r6+ op,g.

Følgende s.tilling op·stoø. i. 1. :t"Unde, hvor jeg spillede
sort mod Fr.ands Laureen, Øbr·o. .
Hvid: Kgl, Dd8, 'Tbl, h2~ g-2, f2, e3, b6, a4.

· Sort: Kf7, Db7, SbB, Ld7, h7, g7, f5, e6,, d5, c} •
Hvid har gjort he~eligt .træk.
37 .Tcl Sc6, ;a.Dc7 ·:oxoJ, 2.2 .Bxc7 d41 l det afgørende træk

1

i40.exd4 Sxd4, ~1.Kfl c2, 42 .Kel .fA, Ø .a.5 LcB, :14.r~_ KeJ
her ses betydningen af 42 .--f4,. der .torhindr~r hvid i at
spille. Kel-f2-e5. 45 .Kd2_ Sb3+, ;l6.Kxc2 Bz.cl, 47.Kxel Kd7,
OB hvid opgav.

I par~iet Jens K. Møller - Ole Delf~er.så stillingen ef-
~er 40 trak ølledes ud; ·
Hvid: Kf3, Tg7,. Sc2, f2, e4, d3, c4, b4, a5.
Sort1 Kb7, Tc7~ Lf4, e6, e5, d6, c5, b5, a6.
41.Tg6 bxcA;, .42.dxc4 cxb4. ~;.sxb4 Ld.2, 44 .•sd3 Txo,,,_4,
AS· .Txe6 TdA, 41i .Ke2 ~a2, 47 .f3 Lb6. Kongen kQ.n endnu ik
ke s_pilles frem til 6. række på gru.nd af Sxe5. 48 .Kd2
Kc~, 45!.Kc3 Kb5, 5,o.f4?l et desperat r·edningsforsøg.
50.-- Txø4, 51.t5 Le:¾+• }2.Kc2 Tc_1:+, 53.Kdl Td.41 _5i•Ke2

.!.4., 55.Sf4 Ldl, 56.i~t d5 l springeren kan ikke elAe pga.
ri, 57 .f7 La.5+, 58 .ss;6 truer· med S-e7 Td2+, 59 .Kf'l Tdl+,
6o.Ke2 T1d2+,

1

ol .Kfl Td3, 62 .Tf6 _Tf3+, 6, .Txf3 exf3. _64.
Kf2 a2, 65 .Kxf'3 nogle sidste la-la træk aA, 66.Se5 a3.

· 67 .•Sd3 •2, ,68 .Sxb4 al( D), 69 .SxcJ.] .Dfl+, 7o .Ke4 Dxf7 og
hvid opgiver • . . .

. Ole Delft_er.

pye kontipgentcø~tser.

Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at forbø,
je kontingenteatserne· til; seniorer 22 kr., passive 14
kr.,. juniorer og pensionister 11' kr. Dias sat ser gælde:r



Vi stillede sid,ste år med 3 hold, undertiden ganske vist
kun med besvær, men ,det gik do,g, og dat skulle det ogs!
gerne gøre i Ar.. · · ,
Vi har i lr ikke noget divisionshold, men sk.al spille. i
mesterrækken, 2. række og 3. række, hvis vi da. ikk.e kan
stille med 4 hold
Det afhænger af· tilmeldingen, og d:en foreta:ges til Le·if
Jensen, jo før jo hellere· o.g jo flere jo bedre.
Navnligt vill·e det være rart, hvis klubbens 8 stærkeste
s.piller,e ville melde sig, således at 1 •. -h,oldete tilbage ...
gang aidete år kan standses og helst ven.de~.

Kalender: 2o .s. efteråra.turn·ering.
27. 8. efterl.rsturnering,
; • 9 • ef'terår.stu.rnering.

10.9. simultan med ukendt spiller.
17 .9. styrkelistet:urnering.
24. 9 • vinterturnering 1. run,de.

------------~-------------~------------~-----------------

Spillelokale·r: Vanløse Me,nighedshjem., Veras alle 28,.
272·0 Vanløse.

Formand: Leif Jensen, Edv. Griegsgade lo, st.h.,
2100 ø, t1r. 29.59.03.

Ka.sa.,ere.r: Ejlif Kiilsholm, Jyllingevej 37 2 •v.,
2720 Vanløse, tlf. 74.25 .• '77, giro 647 8433 -

'Turneringsleder: Niels Rendlev, Midglrdsgade 15, 2200 ~.

Redaktion: Steen Mølgaard, General Ba.hnaonsvej 11 st.h.
2_ooo F, t,lf .. :,o .07 "56"



MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
enon

Vi har riet et andet format og .fremstilles ved en anden
teknik, og det f"ørste er en følge af de~ s_idste .,
1 flere Ar blev bladet fremstillet på den må.de, at redak
tøran skrev et manu.skript og sendte det til en ve·nlig -.da
me med adgang til en skrivemaskine, der kunne tage lig
gende ,stenc11·s" Dem skrev da.men og sendte dem ti1 Harry
And..rea&H!Utn, som fik de1n trykt o.g tog bladet med hen i
klubben. Alt 1 alt t·og de·t et par uger.
Nu afleveres manuskriptet til Niels Rendlev, som har en,
meget velvillig kamme~at, der hjælper oa med at, trykke
bladet,, som off-set, •. Og d,t tager under en uge.
Men (iet ke,n kun lade sig gøre i A4-format, og det er vi
derfor gået over til.
Of'f-set teknikken giver en anden m•eget væsentlig fo,r.del.
Alt, som kan skrives, teignee eller klistres på. et stykke
papir, kommer med i trykket. F.eks. kan. ·vi nu bringe
diagrammer. Ogaå tilsendte manuskript.er ~k:an bruges ai
rekte, hvis de har den rigtige bredde.,
Og nu som r·ør &tår ''Fri'bonden11 e spalter åbne for. med.lem.
me:rnes ·udgydeleer, enten de er lyriske eller p~osa:i.eke.
Og eku\le en og anden have et ko:mmenteret sk,a.!kparti el
ler lignende, find.er vi nok ogaa.a. plade ti.l det.

Si·dste- eyt •
I Hvidovres turnering har Ol·e D·elfter i l~. klasse sco
ret. 5½ points o_g er dermed blevet ·mester-spiller.
fil lykke.



Klubbel\s tørste arrangem-ent ftk en klar vin.d,er, idet S·v •
.Sejersen so-m den eneste f'ik ma.ks-imum. Ha.n er d.esværre ik
ke medlem af Vanlø·se Skakklu"'b.
Slutstillingen efter 6 runder blev:
1. Svend Sejersen 6 points, 2.-3 •. 0le Delfter og Niels
Re-ndlev 5, 4 .-5. Bjørn ~Gem~ø't! og Frode Sej ers,en 4t 6 .Ja.
cob Gibori 3½, 7 .-8 .-9. Sejr Houmann,, Ha.ns Mosegaa.rd og
V .s. Olesen 3., lo .-11 ,-12. Børge Gyld.holm•t Ej: lif Kiils
holm og Erik von Essen 2½, 1; • H • Raemu tis en 2 , 14 • .Jeæ
g·en Holst l·i-,. 15. Henri Stjernqvist ½, 16. Finn. ·Dahl o.

De,n "ukendbe simulte.nspiller•t, som var annonceret i sid
ste nummer1 vist-e sig at være Per Auohenberg fra AS 04,
og han er jo ikke så ukendt endda.. Fo,r et pa,r lr siden
gik han ganske hurtigt gennem kla:saerne, og han -sta.n,dse
de ikke, før han havde nå.et land,sholdskl-ass.en .•
12 .af Vanl-øses: spillere p:røvede kræfter m,e.d Auchenb-er·g,
og de sc,ore,de tilsa.m11en 1½ pøint s , i4e t vort nye me·dlem
Frod.e Sejersen vandt og fornta.nden spitl,ede remis•
Per· Auche-nberg var med eit spillet,empo og si:n s"p-illeet,i 1
et behageligt bekendtskab.

Vinterturnerintt,en 193,§,-7_6"

er startet med' 21 de-ltagere i 4 forgrupper. End,nu er kun .
spillet få partier" ingen med overra.skentle udfald.

Ved sæsonens etar·t h.ar api lleudvalget f,oreteget en gen
neIQga~g ·af st.yrkelisten, o·g den ny:e udgave er ve-dlagt
dette numme:t af uFribonden''.
Samtidigt er der blevet trykt et nyt reglement til er~
statning f'or det indviklede med ratingsystem, o-e det er
også vedlagt.



- 3 -
Som noget nyt er indført præmie for at øc-ore: flest poir
De allerede spillede partier tæller naturligvis- med., a!
hvis du ikke _vil komme alt tor l,anst bageftert er det l
re med at komme i gang.

lCSU-holdturnering.

Det. lykkedes at s,amle følgende .~ hold.
I-holdet, som s•piller i mesterrækkens
1. Barry Andreassen, 2. Knud Wæde, 3. Niels ~Rend.le·v., ,4,
T,9,rben Sneslev, 5 • Ole Delf'ter, ,6. Leif Jensen,,. 7 •.Eril<
von Essen, 8. J,a.oob Gibori.
II-holdet, som spiller 1 2. ·række, gruppe 4':
1 • Jørgen Holst, 2" Axe,1 Earkhuu.s, ; ., Søren Juul Sø.renR
sen, 4. Poul Sørensel"l:, 5. Henry Stjernqvist, 6. Ib Pe ...
dersen, 7 •. Frode Sejeæsen, 8. Finn Mad.sen.
III-holdet, som epille.r i 3,. række, gruppe 3:
1. Kurt Havn, 2. 'Ejlif Kiilsholm, 3. H. T1huetrup-Hanser
4. Sejr Houmann, 5. Birger Frands.en, 6. Henning Kalfne1
7. Bj ø1rn Oemzøe1 8 • Ernst Urwald..
Spilledage og modstandere fr,emgå.r a.f kalenderen på bag
siden,. I øvrigt får delta.g'erne tileen.dt en folder med
addre·sser m.v.
Der er kun 7 hold. i IIJ....holdets gruppe,.
SQm noge•t nyt er i å.r indført en t,opscorer-præmie. for
hvert· hold på· størrelse med l. præm.ien i finalegrupper-,
ne i vint.e.rturne1tingen.
Alle holdene ser tillidvækkende ud o,g bør kunne klare
sig godt. Leif J,ensen er leder for alle, hold.

~
Nordre 13i_~k_s turne-ring 1975 ved Le-if -Jense,n.

.
Som ,eneste deltager fra VS ·må man sige at j·eg_ repr-æa-en-
terede klubben overordentligt dårligt.
S.idste år fik jeg ganske vist ogs! kun 2 points af 7 i
mesterklassen, men i Ar er det et ~a.lvt nedrykn_ingsre
sulta.t.
lte,sterakabsklassen er endnu ikke færdigap,illet, ,hvilket
skyldes de .seneste landskampe i EF-turneringen og 6-
landskampen.



Et eksempel på dårligt spil fra min side i 6. rund••
Hvid: Leif Jensen Sort: Hans Pete,r Holmgaard, LVS.
1. e4 e5, 2. S1"3 S0611 3 • L·o4 Sf6, 4o Sg5 d5, 5. e:xd.5
Sa.5, 6. Lb5+ 06, 7 • dx:oi6 bxo6, ,8. L,e2 h6, 9 • Sf'3 e4,
lo. Se5 Dd4, 11. f4 Lc5, 12. Tfl Dd8, 13. o3 Sd5,
14. na4 0-01 15. Dxe4 f6, 16. Ld' f511 17. Df3 Te8,
18. Le2 Ld6t 19. d4 Lb5, 2,o. b4'? Sxb4, 21. cxb4 Lx'b4+,
-2• Ld2 Dxd,4, 23. So3 o5?,. 24. Dd3 Tad8, 25., D.x:d4 Txd4,
26. 0-0-0 Lxg2, 27. Tf2 Tba, 28 .• Sb; .Le4, 29. Lxb4
Txb4, 3o. Sc3 Tb2.

Hvordan trækker hvid og taber, hhv. vinder?
Det sidste først. E·rter }l ~ Sx,e4 fxe4, 32. Td7 efterfulgt
af Tg2 kan sort opgive,. lien hvid trak 31. Td7?? sort
.svarede selvfølgeli,gt 31 •••Tc2+ og vandt hurtigt

Korree;pondance-:J!Ok!zlfinal.e l, ved Le.if Jeneen.

-Slutstillingen blev:
1. P .c • Pit·ters" Brørup ( 1975) ••. , ••••••.•••• 7½ · points
2. Carsten Baneen, Viby S. (2,o,oo)., •••••.•••• 7 -
3 • Leif Jensen; Kbh. (1,659) ,., ,. • • 6 -
4. Steen Veste.rgaa.rd, Hvidbjerg (2080) •.••••• 5-~ -
5..· .• Arn.~. e G.• Lar,sen, . Odens.· e, ( 15.52 ).••••• ,, "., •• ,••• 5 -
6. P,onl Larsen., Askø + ( ca.2000) • .• • • • • • • • • • .. 5 -
7. Erling Eriksen, Horsens ( 1835) •.•••• 11 •.••••4½
8 o Georg 'rhomassen,, I\ra.brand ( 18-67) • • .. .. • .• •. • • 3
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1

9 •... ~il An. d8:rsen, ~vaneke ( 1742.) ••••.• ,., •• ., •••• 1} .points
lo• Finn Andersen, Randers { 173,5) •••••••, •••••• o -

D'et ærgrer mis:, a.t jeg ikke vandt, men under ek,eamene,læe
ning sidst,a lr satte jeg 1½ points til mo,d Carsten· ·Han
sen og Arne Go, Larsen,, og mine remis I er mod Pittere og
Thoma.søen var i overkanten. Men sket er sket, og der er
ikke .andet at gøre end at f'orsøge igen ( se Skakbladet
nr. lo). Jeg har tid.ligere vist min gevindet mod Poul
La.re·en og vil nu vise gevindsten mod V,eetergaard, d,er
trak turneringen ud i godt 8, måneder.
ilvid1 Leif Jensen. Sort: Steen Vesterga.e.rd. ~
Spillet lo.12.73 til 4.9.75. pro, korrespondan,ee.
l .e4 e5,, 2 .,sr5 sc6, 3 .Lc4 Sf,6? t, 4 .Sg5? \ d5, 5 .exd5
Se.51?1 6.Lb5+ c6, 7.dxe6 bxo'6, B.Le2 h6, 9.Sf3 e4,
lo.Sø5 Ld6, 11.r4 De7?'L, ia.e-e Lxe5, 13,.:rx,e5 Dxe,5,
14 .d4 exd:5, 15 •.Dxd3 L~6, 16 .Sc3. S! langt fulgte vi par
tiet Leif Jensen - Poul Larsen, se ti,dligere nr. af Fri
bonden med kommentarer til de rø:rn,te 15 .træk. 16 ••• Dc5+? l
17.1e3, De?, 18.Ld4 Td8, 19-.De3 'Sc4?l

Status: ma.te:rielt lige, men hvid vi.nder efter ,af'bytning
bonde a:7.
udviklingen lige, men eft.er a.fbytning uligefar...
VE;,de løbere, som e.r til sorts forde1.
,sorts- kongestilling er mest udsat.

Konklusion: Hvid står bedst, m.en ingen klar gevi.ndst.
2o .Lxc4 Lxc4,, 21.Dxe7 Kxe7, 2.2 .Tfel-+ Le6,' 2:, .Lxa7 Sd7,



tru,er c5, 24.Lf2 T,e.a, 25 .b3?1 T's.6, 26.Sa4 Tha.8, 27 .Tadl
T~a4?t, 28.bxa.4 Txa4, 29.Tal Kf6, 30.a.3 Se5, 3l~Te3 Lc.5,
32 .Le,l Ke6, }3.'l'bl Le4, 34.Lg; f5, 35.Tb4 Txb4, 36.a.xb4
Sxc4, 37.Te2 g6, 38.o~· Kd5, 39.1r2 Se5. 40.Ld4 Sd3,
41. Lg7 h6, 42 .,g3 Kc4, 43 .h4 Ld5.

Hvordan vinder hvid? Jeg ville forsøge fø,lgende1 1,

l. svække sorts kongestilling og trænge ind med den hv·ide
konge.

2 • etab,lere en fribonde på dronn,ingflø:jen.,
3 • .afvikle- til vundet sluts,pil. ··
Det sidste, er en mulighed sortskal huske på. Hvis hvid
by-tter tårnet med køberen, kan dier ,op,stl w.nd.ne slutspil.
44 .Te;, r4,. 45 .gxf4 SJ:f4, 46.Lt'6 Sd3, 47 .J(fl S:f4, 48 .Kt2
Se6, 49 •.Kg3 Kb5, 5,o.Te5 Kc'4, 51.Kf2 Kb,5,, 52 .•Ke3 Ko4,
5 3 .Kd2 Kb,5, 54 .Kc2 Ko4, 55 ,.Kb2 Kb5 ~ 56 .Ka:, Kb,6,, 5,7 .Ka4
Ka6. Hvid er :ved at være færdig med 1. trin og leger nu
med ~ttrusler. 58.Lg5 Sc7, 59.Le3 Sb,5, 6o.Ld4l Sd6,
61.Te7 Bb5,, 62 .Tg7 Lf3, 63.Kb3 {hvid 'ml ikke overse
64 ••• Ldl mat). 6; ••• L,d5+, 64.Kb2 (sort er i træktvang}
( 64 •••Le4, 65 •Le3, og der tabes mat·erialø) • 64 •• ~Sx,d4,
65.cxd4 nu er resten teknik 65 •••1e4, ,66.Ke3 Kb6, 67.Te7
L.f5t 6~ .Te5 Lbl, ·69 .d5 e5-, 70 .d6 cxb4+, 71 .Kxb4 K!J6,
72.Te6 Lf'5, 73.T.f6 Le4, 74.Kc4 Lc2, 75.Kd.4 Lt5, 76.Ke5
Kd7, 77 .Tf7+ ie8, 78 .'1g7 Kd8, 79 .Kr6 Ld3, 8Q.Txg6+
(kan ikke slås, da hvid vtndecr efter,8o •••Lxg6, 81.Kxg6
Kd7, 82.Xxh5 Kx,d6, 83.Kg6 Ke7, a4.Kg7) 8o, •••Kd7,
81.Tg5 opgivet.
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Ra.t ing.-t~~I •

P& den sidst offentligtgjorte liste fra n.s.u. findes
følgend.e Vanløse-spillere:
Steen Mølgaard 2o9,, Gerner Carlsson 2071, Harry Andreas
sen 2042, Knud Wæde ++1940, Jacob Gibori ++193,5, Erik von
Essen +1923, Torben Sneslev 1921, Leif Jensen 1879 og
Ni.els Rendl,ev 182,6.
Ratingdillen har' nu bredt sig til korrespondaneeskakken,
endda i forstærket form, idet man her rater revl og krat,
og ikke kun de .g,ode epill.ere.
Den første ratingliste for k.-skak har været åtf'entligt
gjort i Skakbladet, og på. den var følgende Vanløse-spil ....
lere ble,vet udstyret med et tal::
Leif Jensen 1659, Eirik von Essen +1644, .Birg"er Frandsen
++15631 Jespe,r HollJI. +15oB, Enghardt Jense11, +1489 og Arne
Nørre•ga.ar1d ++ 1;2 5 •
+ betyder, .~.t grundlaget er 16-29 partier, ++ at det e:r
endnu ringere.
De ta.lbegejstrede mennesker, aom har lavet den Lange li.s
te me1d de æange ta.l, er m~..rkbart ·stolte over deres vetrk,
Og und.er a.rbej det med den er de blevet s& optag,et af de ~
mange mider,, tal kan k.oml,ineres på, a.t d.e er begy·ndt et
få visioner. Knu.d Fischer er i hvert fald. Han for·estil
ler sig systemet uds.trakt til a.t om.fatte hele den inte·r
nationa.le korrespon·danceskaks område, klasseinc\deling
ernes bortfald, o,g det hele styret ef·fektivt af ICCF1 ,s
og DSU' e respektive EDE-anlæg.
Desværre har rn.an endnu ikke fået udtænkt en dækkende o
ve·rs•ættelse cellem r.a.tingt~l for nææak ak og k.-sk-ak. ne.t
,er i. øjeblikket helt utæn.k~ligt, sige,r K .F., men skulle
det komme, er mulighederne ·helt ua.neae"
En anden ,en kunne måske mene, at de allerede eJ:. vidt
gående nok •
I følge Skakbladet nr. lo håber man at få alle k-s:pil
l-e,ris pere.onnumre O i kas-,enu, således e.t man kan be€,Ynde
at lave statistik på alders- og kønsfordeling, og, hvad
ved jeg.
Ja.men, plager Fanden Dem?
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onsdag
onsdag
manda.g
tirsdag
onsdag

onsdag
onsdag
mandag
tirsdag
,on.s.dag

ons.d.a.g
one.d,ag
mandag
,onsdag

onsdag
mandag
onsdag
torsdag
onsdag

1.10.
e.10.

13.10.
14.10.
15.10.

12.11.
19.11.
24.11.
26.11.

5.12.
e.1a.

lo.12.
11.12.
17.12.

styrkeliste og hængepartier
vinterturnering 2 • .runde
Ill-hol,d:et ude mod Nazareth sosn
I-hold.et ud:e mod Student•erne
Il-holclet hjemme mød Posten
styrke liste, hængep.artier
vinterturnering. 3, rund.e
sty.;rkeliste, hæn.gepa.rtier
II.;.holdet ud~ mod Albertslund
I-holdet ude mod Rødovre·
III-holdet hjemme mo<J, Studenterne
styrke,liste og hmhgepaz,tier
vinterturnering 4. runde
vinterturnering 5. runde
III-holdet ·ude mod B~øn.dbyvester
I-holdet hj1emme mod SI<:; 41
II...hol,det hjemme mod, ·Am·a..ger
styrkeliste og hængepartier
II-holdet ude mod 'rå.rnb,y
styrkeliste og hængepa:rtier
I-holde·t ude mod Lillerød
JULEFEST

,.

"'Fribonden'' udgive·s ar Vanløse Bkakklu~.
Spillelokale v.anløee :M:i!nighedehj1e.m, Veras Alle 28, Van
lø.s•e. Formand:Leif Jen.sen,. Edv. Griegsgade lo st~.th.
2100 ø, tlf. 29.59.03. Kasserers Ejl~f Kiiløhol~, J7l
lingevej ;7 IIv, 2720 Vanløse, ·tlf. 74.25.77., giro
647 8433., Turnerinpleder1 Niels Rendlev,· :Midø:aardsg:ade

iiiif il!! 11!.. 0' '

15, 22.oo N. R·edaktion: Ste,en. Mølgaard, Oen,:ral BabI1:-
s-onsvej 11 et .th., 2000 F, tlf. }o •io7 .5,6, Arne Nørre
g'aard ,, Hillerødgad•e 24 st. tv•, 22 oo N, -tlf. T"A 846 v •
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K,-S.tr .s hold.turneringer.

Her er spillet 2 J."llllder, og navnlig i den fa.rate var
der noget at gl■d.e sig over.
P•or første gang i mere end et Ar vandt 1.-holdet,
det blev 5 .... , mod Studenternes._ 3 .·-hold"
Studenterne■ Skakklub III - Vanløse Skakklub I
1.·. Jørgen .Haagen Hanaen - Harry Andreassen o-1
2. Carl Johan Mortensen - Niels Rendlev ½-½
.3 .• Gert Werner - Torben Sneø:lev 1-o
4. Knud Iqøgaard ~ Ole Delfter •o-1
5. Lars Ploug Hansen - Leif J·ensen ½-i
6. Sigurd »oiaen - Erik v•on Essen ½-t
7. J .v. Btlkgaar,d - Jacob Gibori 0-1 ·
e. Søren Holm Jensen - Søren Juul Sørenaen 1'1
Som. altid var det en .fornøjel.øe at se H.a.r.ey- og Ole
neds}l,ille deres modstandere. Jacob viste ved at vin-•
de, at hans d.eltagelse pi hold.et e,r berettiget. E.rik
og Niela. stod noget. tvivlsomt omkring de 2o trak, men
begge red stormen ar og tog som Leif og Søren remis
i stillinger, hv,or de måske ato1d i overkanten •. Tor
b·en stod lidt trykket, men afviklede godt, de. han 1
tidnø,d gik galt med tArnet •
Sejren va:r altså snarere f'or lille end ro,r stor, og
det gav anledning til en vis optimisme.

2.-boldet g~orde ~et .endnu .. be·dre mod .. Posten, som blev
slået 11ed tJt-1½" Sejre af den st•ørrelee er der jo
ikke meget at sige om, selvom Poeten stillede med 5
reserver.



Vanløse Skakklub II - Skakklubben Posten I
1. Jørgen Holst - A.E. Pedersen 1-o
2 • Poul Sørensen .- Vinding-Pedersen 1-o
3. Henry' S·tj ernqvist - Leif Petersen ½-i-
4. Ib Pederøen ◄PoulOlsen l-o
5. Frode Sejers,en - Egon Nielsen 1-o,
6. Finn Madsen - Viktor Eskildsen 1-o
7. :Birg·er Frandsen - Arne Bvass 1-o
e. Ernst Urwal4 - Jørgen Nielsen o-1

Efter en enorm indsats at Niels, Rendlev lykkedes det
at samle ogøl. et 3 .-bold, d.v .s. · det s:idate afbud kom
føret~ da urene skulle startes, el det var alts.å al
ligevel ikke fuldt. hol4. Modatandaren var Nazareth
Sogns Skakklub, og reeultatet ble·v 4-4. Med fuldt:
hold havde vi nok wn.d.et •
Naze.reth Sogne Skakklub I - Vanløs,e Skak.klub III
l. s. Nielsen - Kurt Havn o-.l
2. H. Jacobsen - Ejlif Ki,ilahoim ¼1
3. Keld Petersen - Sejr Houm.ann 1-o
4" v. Bojsen - Bjørn Gemzøe 1-o u.k.
5. Chr. Wi.inholt - Per Rosens·tand 1-o
6. Knud D.øssing Kristensen - Richard Haneen o-1
7. Alf' RoedL - Hans Mosegaa.rd ½-i
a. Lars Larsen - Arne -Nørregaard o~l.

Desværre kunne resultaterne i 2. runde i)cke helt le
ve op til . fory,entningerne fra 1. runde. 1.-holdet ·Op
nl,ede nø,jagtigt d.e omv·endte ci.fre,,. }-5 mod Røc:1.ovre.
det er selvfølgelig 1.ngen k.atastrore, men alligev,el
lidt ergerliQ;t-.

Rødovre Skakklub I - Vanløse Skakklub I
• Bent Kølvig - Harry Andreas-sen 1-o

. 2 • J,ohnny T~ylin - Knud Wæde l-o
3. Søren Pet,ereen - Niels Rendlev t-1
4" H·enning Åge Hansen - Torben Sneslev o-1
5 •. Harly Sonne - Ole Delfter l-o
6. Orla Larsen - Leif Jensen ½-i-
7. 'fim Bjerre - Erik von Eaaen ½..-i
8. Flemming Bruun - Jacob Gibori i-½
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Lidt bedre gik det f'or 2 .-holdet 1 som fik 3t·-4t mod
Alb 1ertslund, og med ful.dt hold havde vi vel nok op
nået mindst uafgjort.

Alb,ertslund Skakklub II - Vanløse Skakklub Il
1 •. Arne Skov .Jensen - Jørgen Bolet o-1
2. Bjarne S,ørensen ~ Axel Barkhuu,e ½-½
.3. Henl'J" Kilie.n - Søren Juul ·Sø:r,enaen l""'o
4. :Mikki ~!.iha.lj evio - Ib Pedersen 1-o
5. Carøten Jensen - Frode Sejersen o-1
6. Ren, s~ J'ensen " Finn Madsen 1-o• u.k.
7, Ca.raten Nielsen - Kurt Bavn 1-o
a. Thorkild Madse,n - Henning Ka.lfner o-1
'Bedst gik det ror 3 •-holdet, ,som endnu en .gang fik
uafgjort,. denne gang mod Studenterne.
Vanløse Skakklub III - Studenternes Skakklub VI
1. Ejlif leiiløbolm - Per Frede Præstkjmr o-1
2. Sejr Houmann - Finn Poulsen½-½ .
3. Kurt Andersen - Peter Kieb7 0-1 ·
4. :Bjør·n Gemzøe - Niels Martin Jenøen i-.½
5. Ernst Urwald - Holøtein-Rathlov o-1
6. Richard Hansen - Mogens Edvardse:n. 1-o
7·. Børge Gyldholm - Margr·ethe Munk 1-o
a. Hans Mo.segaa.rd - Fra~ø l3orgamith•Hansen 1-o

Lige• et par ord om reserverne •
Hvis man unde·rsøger aag,en, vil man opdage·,. at der til
de spillede 48 partier har været 15 afbud., altså ea ,
en trediedel. At det er· lykkedes at fylde plads.erne,
skyldes a.t -.It1ubben taller medlemmer, eom man kan
ringe til og o-ft.e med meget kort varsel få en hånds
rækning af. Ud.en dem gik de,t slet ikke,, og klubben

- akyld.er dem stor tak .• TAK.

Stillinger~e i. -de f'orekellige gruppere
Mesterrækken: Øbro, 5½ + 3h, Brønshøj a½ + 3h, Lyng
by-Virum 12½, Studenterne 8 + h, Vanløse 8, SK41
4½ 4 h, All•erød 5~-, Rødovre 6½. -
2. række gruppe IV1 Tae.rnby 7 -1- 2h,. ASo4 8 + .2h,
Brøndby 7, V,a.nløse lo, P.osten 3, Albertslund &l,
Amager 6½, Rødov.re 12 •



3·. række gruppe IIIs Blinde 4, Brønshø,3 9½, Naz,areth
9½·, Studenterne tlf, :erøndb:yvester ,i, Vanløse a, ·

'Taarn.et 5 •
Blinde og Brøndbyvefrter har· en kamp mindre.

I kam.pen o,m topøcorerpræmierne· fører på 1.-.holdet
Jacob med 1¼ pointa, pl 2.-holdet Jø 1rg,en Holst o•g
Frode Sejerøen med 2 pointe og pl ,.-holdet Kurt
Bavn, Kiilsbolm og henning IS.lin.er med l p,ointe.
Dl.andt :reøerv,e.rne har Richard Han,seh. 2 og Moeegaard
lt points.

Efter kalenderen skulle der nu kun mangle en runde,
men som sædvanligt er det ikke tilfeldet.
Turneringslederen er .dog optimistisk og mener nokt vi
kan blive færdige til jul.
Stillingerne følger nedenfor, idet tallene i () c."'!
giver antal :manglende partier.

Forgrup~e I.. 1 Niels Rendlev . 3 pointe ( 1), B·jø..~ rn. _ gem
zøe l½ {l), Barkhuuø 1 (o), Poul Sørensen 1½ (1),
Houmanp lt (1).
Forgruppe IIt Jørgen Holst o· (2), Kiilsholm 1 (2)
Frode Sejersen 2( l), Gyldholm. o (2), Sneslev ; (1~.

Forgrup. pe III 1 .. · Leif.• Je·n. s. en l ( 3.) t Stjern,qv~st ~ . (2) ,
Kurt Havn l (1), N,ørregaard o (lJ ,. Jacob G1bor1
3 (1),

•
Forgru.ppe IV I Urwald o ( 2), Ib, Federeen 2 (l), Ole
Delfter 2 (2), B'irger F.randsen o (3), 'rhustrup
Hansen l (2). Her er E.rik .von Ess,en udtrA·dt •.
Som man vil se, .er det smAt med ovexraskelser
Da alle grupper er pA 5 deltagere, gir nr. l til
finalegruppe A, nr. 2 og 3 til finalegruppe Bog
nr. 4 og 5 til finale,gruppe C.
Finalegrupperne starte.r i januar, og datoerne kommer
i næste nr. af "Fribonden"-
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Bes~p:el1~J1" meddeler.

Enghardt Jensen er ud.trAdt·. I hans sted er 1. supple
anten forb,en Snealev indtrådt •.

Stzrkeliaten.

Spilleudvalget har pr. 1. september opstillet f,ølg
ende styrkeli,ste.

H" Thuetrup Hansen
Richard Hane.en
Gunnar Chrd.stian.sen
Enghardt Jensen
Eigil Pedersen
Henning Kalfner
Hans Mo,aegaard
Per Rosenstand
Ib Ball

.Frans Bendix

.Arne Nørrega,ar,d
Sejr Houmann
Børge ,Gyldholm
Bjørn Gemzøe
Je.sper H,olm
Kurt Andersen
Niela o·. Carlsen
Stig Hansen
Ernet Urwald
Niels Hassenkam Hansen
Erik Madsen

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3o.
31.
;2.
33 •
34.
35.,6~
37.
3a.
39.
40.
41.
42-
43.

1. Gerner Carlsson
2. Steen Mølgaard
3. Harry- Andreassen
4. Torben Sneelav
5. Erik von Essen
6., Leif Je·neen
7. Niels Rendlev
a. K.nud. Wæde
9. Jao~b Gibori
lo. Ole· Delfter
11. Jørgen Holst
12. Axel Barkhuus
15. Poul Sørensen
14. Verner Pedersen
15. Frode Sejersen
16 ,. Henry Stj ernqvist
17 • Ib Pe,d.ersen
18. Eirger Frandsen
19. Kurt Havn
2,o. Finn Madsen
21.. Sør,en Juul Sørensen
22. Ejlif Kiilaholm.

I denne sæson er ·spillet r·ølgende ,styrkeliste-par
tier, hvis resultater altså ikke er medtaget i ov·e:n
stående opstiiling.
P,oul Sø.ren,sen - Niels Rendlev ½-½, Finn Madsen -
Leif' Jensen 1-o, Urwald - Kurt Havn 1-o, Fra.ns Ben....
dix - Kiilsholm o-1, Houmann - Leif Jena•en 1-o,
Gyld.holm - Rendlev o-1, Kiilsholm: - Hou.ma.nn o-1,
Ge.mzøe - Kurt Havn. o-1.



I pointsj&cgten fører altså indtil videre Houmann med
2 p•oints, men afgørelsen r.a.lder jo først til gener.al
rorsam lingen.
Ole Del.fter har påtaget sig at lede Styrkelistetu·r
n.erin.gen.

.
Turneringen foregik på Sønderkmr Skole i Hvidovre
fr.a den 19 .e. og 7 tirsdage fr.em. To ·v:31 er·e , Jørgen
Holst og undertegnede havde fµnde't vej dertil. Holst
de,lto.g i l. kla.sse gruppe A. og fik (spillede sig til)
7!- p,oint s, hvilket nok mA sige·e at vær,e i unde,rk.a.n
ten af hans styrke.
Jeg var selv opsat på at spille bedre end i Øbroe
Forår:eturnering, hvilket eand.synligvis også lykke1.-1 es,
i'det jeg elutted:e p& en a.ndenplads · med 5½ points Cb'
langt om længe avancerede til mesterklassen. Gy(ila
ScU.es, Øbro vandt klassen med 6 p,ointø, som han aeo ...
rede i de sidste runder. Jeg mø,dt,e ham i l. runde,

. og det pa.rti. spændte såled.e·e af.
Hvid: Gyula. Sofias Sort: Ole Delfter •.
l.d4 d5, 2.sr3 f'.5, ;.e3 e6, 4.04 06,, 5.b4?'l

interessant nytænkning"
5, ••• srs, 6. Le2 Le7, 7. Sbd2 S.g4, 8 .Dc2 Sd7, 9· .srt

eka.l til h2 for at aflive min hest, som 'WDid·
,delbart forhindre:r 0-0-0

9 ••• sers, lo,.Sh2 Sx.t2 ~?
en. an,den i.ntereesant mulighe,d var lo ••• se4 r .eks.
ll .Sxg4 f".xg4,. 12 .Sd2 Sxf2, 13 .Kxf2 o-o+ efter
fulgt af Lxh4.

ll .Kxf2 Se4+, 12 .Kgl Sg,, 13 .Ld.3 Lxh4, 14 .Sxh4 Dxh4,'
15 .Ld2

her havde Df2 efterfulgt af Lol-d2-el givet, tle-
re probl,emer. Jeg havde nok spillet Tf'B, g5 og
·r4.

15 ••• Sxhl, 16 .Kxhl to
''alt eller intet li.

17. cxd5 g4, 18 •.Kgl exd51, 19.Lxf5 0-01, 2o.e,4 L:xf5,



21.ext5 T1aee, 22 .D43 Te4
,tillingen b,e·gynder at vakle.

23. Sf'l Txt5l

24. Sg3 Tt3 i l, 25.p:f3 Dxg:5+, 2 6 .Khl pf3 ,. 27 .D.J:4 Dg2++
Der trltede også tlrnmat. Et dejligt parti.

Nmate p,a.rti er en demonstration af, hvor nydeligt
Jørgen Holet kan spille, nlr det ·gælder.

Hvid: Børge Sunne, Hvidovre" Sorts Jørgen Holet.

l ••4 S.f'6, 2 .e·5 Sd5, 3 .d.4 d6, 4.04 Sb6., 5 .r4 g6., .
6 .Le:, Lg7 ., 7 .•Sf3 dxa , e .fxe Lg4, 9 .Ld3 o·-o, lo .•,.o-o
c5~

opløser hvida centrum.



.ll.dxc· Sbd7, 12.Le4 S06, 1:,.1.x:å bzL, 14.Sbd2 Sze,
15 .Do2 Dc7, 16 .Ld4 LxS,, 17 .IÆS DzL, 18 .S:EI' Jb:c5+,
19.Kbl !abB, 2o.Tabl '!td8, 2l.a3? ·

b3 er vrasentligt bedre.
21., ••a5 l, 22 .S42 fd7, 23 .Se4 Db6. · ..

De5 er aktivere.
24.b4 Tbd.8, 25 •b5 oxb, 26 •'T:s;b De3, 27 •. 'T.za? Tel4, ·
28.Sg} Le5, 29.Dt2 DxD, ;o.!xD Tdl+, ,1.st'l L44,
,2 ~flt} ,e5, :,:, .g3 e4, 54.Tt4 e3, 55 .T-•4 ixs+, ,6 ..Kg2
'fif2·+, 37 .Kh:, Lo3, 38 .•, opgivet"

Fra Vanløse del't;;ager Leif Jens.en i mesterklassen,
Finn lladøen i 1, klasse og Kurt Andersen og Ernst
Urwald i:,. klasse.
Bed.at gir det tor i.urt,, som e.f'ter 5 ru.n.der har 2
pointe, Finn har 1 og Leif og, Urwald har o, .Leif
dog i 2 runde.r.
Mere i januar-DWDmeret1

Julefesten
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