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nr. 1.

som blev afholdt den 17. december, havde triate't ca.
2o medlemmer til at møde frem..
F,orma~den havde &rr&n1ere,'b en lynturner1ng m.ed ticls
hancli.o&p og indviklede spilleregler, ••• endda var
forskellige fra runde til runde og vist også fra
brat til bz-et•
Midt 1 turneringen serveredes gløgg og æbleskiver ved
formand.ens aøater og. gode og dl.rlige vittigheder ved
medlemmerne aelv.
SI. Yidt Deres omtlgede medarbttjder erindrer, blev
der uddelt 3 prltmier, og. formanden fik vi,at den ene.
Han havde jo også lavet reglerne •
Pesten aluttede ved midnat, og si. var det år gi.et.

Den halvlrli&• beretniy

blev aflagt den 7. januar og blev hørt at oa. 15
:medlemmer.
Formanden.opl7ste, at vort medlemstal pr. 31.12.75.
var nede p! 4o, det laveste i ·umindelige tid.er, og
sA lavt, at det er ved at vare et økonomisk problem.
Den åbne turnering i etterlret havde varet et for
søg på. at skaffe flere medlemmer, og der var da og
el ko1D1Det et enkelt. Lignende arrangementer vil bli
ve forsøgt gentaget.
:B!de KSU og DSU·mærker i øvrigt nedgangen. Det er
de store internationale begivenheder •o• matchen
Spaaøki - Fischer, der giver tilga.nsøn. I forbind
else med sit j!ubilmm i 1977 vil KSU arrangere for-



ske,llige propagand.a-trem.utød., o.g det kan muli.gvi
smitte ,af på os. ·
Vinterturneringen spilles i ir etter et nyt regle
ment I som torbaa.bentligt er mere rettær·digt. Men
der er stadig for f,1. d.elt,agere, og det kniber sta
dig med at fi afviklfiJt partierne.
I ICSU.·· hold. ..., '"ne--inaer g·år det ikke s · ,11· t ·· d.t._ s 111u... _ • -c. _ _ . . . .. __ . _ ær g _ ,go
for 1.-holdet, som efter 4 rund,er er sidst i meater
rak:ken, medens både 2. og , .-holdet har øoore,t bed
re end ventet. Formanden tal:Ckede de rese,rve:r, som
altid er parat til at hj,ælpe, og som. næsten ,altid
scorer point,s .
Vanløeea spillere er ikke 1arligt .flittige til at
de1tag,e i koordine,rede turneringer., og kun et en
kelt resultat er værd at nævne,, Ole Deltter er ble-
vet møs,terøpi,ller. ,
Formanden oplyste, s.t man i DSU overvej er at· ans•t
te lønn·et medhjælp, og at der er lavet fo,rslag til
nyt reglement ror enkel tma.nd.s-turneringe·n og ,de ko...

~ ordinerede .turneringer,.
Det bleT også nævnt, at ·Skakbladet er ved.at være
en noge,t problematisk sag, e,fterhånden som me-re og
mere stof bringes andre steder, f.eks. i Presse
Service, og Nordisk postsjakk.
For KSU er det et problem med ,de stedse· flere en
keltmedlemmer, som. kun b,etaler e·t kontingent til
DSU:, som er mindre en.•d abonnementspisisen pA Bkak
bladet.
Da Meni,ghedshuset skal sælges11 sk&l vi .fra nrøste
smson have nye lokaler• .Bestyrelsen blev opfordrert
til at undersøge mulighederne :pA de lokale skoler.
Beetyrielsen blev ogsl o.p.tordre't til p.t sørge to,r
hy:Ppigere omtale i Vanløs,e Folkebla·d•
S,om .afslutning pl 11ødet gav klubben kaffe og 'brø~.

,at der ved lrssk.iftet var kontingent.reatan:cer pA
ca. 1.5,00 kr. fordelt på 2,o medlemmer. D_.v.e. at
hvert andet medlem i gennem.s,nit skylder 75 kr.



.. 3 -

Disse beløb bedes in,d.be·talt 2nareet, og 1· hver·t
fald inden d,en :,1. marts, ,da regnskabslret slut.ter.

I 3. run4e m.ødte. 1-.-holdet SX 41 II og tabte med 4½-
. }t~ Pointeane blev scoret ar 'Torbe·n Snea1e'V, Leif'
Jensen og Erik von Essen, som vandt, og a.t Niela
Rend.lev, som tog en meget hurtig remiø, mene Harry
Andreasa.en, Ole Delfte·r, Jacob Gibo.ri .o.g Barkhuus
tabt,e.
I 4. rund~ 1ndtraf pl &et nm:meate en katastrofe i
Allerød, 6f-lt•. Det akal siges,. at uheldet var ud,;,.,
Eun 6 mand nåede frem, o,g spilleforholdene var de
dlrligst. t,amkelige, men. at vi tabte skyldes, ogsl, at
vi spillede 4Arligt. -
Pointsene blev ae,.øret ,af Ole Deltter, .Leif J,eneen og
Søren Ju.ul Sørensen, a,om all~ tik remis, mena Harry
Andreaasen, Niels Rendlev og Torb,en Sneslev t.a.bte,.
Stillingen efter 4 rilnderc .
·.!. B:rønøbøJ Skakfo~ening 22½, 2. ·. A~lerød. S.· kakkl. u~. 17,
, • Øbro 16t, 4. Studenternes Skakklub 15½., 5. Lyng-.
by-Vi.rwn Skakklub 15, 6. SK 41 14½, '7 • Rødovre Sk.&k-
.klub 14, B. Van'.J_øse Sk.akklub 13.
Kampen for at undg.å ne4rikning bliver avær, ml,ak.e
wnuli.g.
lfopac.orer
Essen har

2 .-hol,det øpille.r meget ,op og ned, i 3. ·og 4. runde
desværre mes,t ne.d.
Mod A1J1&.ger tabte vi ,½-4½, idet Søren Juul Sør 1ensen,
Stjernqviøt og Arn·e Ne:rregaard vandt, men-s Ib Peder
sen 1"1.k remis, OS" Poul Sørensen, Frode S·ejersen,
K.iilsholm og Gy-ldholm tabte. Der var' reserver på
holdet. -
Mod Taarnby gik det endnu dårligere, vi tabte med 6½-
1½. Her tik Ib Pedersen, Fro,de Sejersen og .Finn Mad.:,
sen remis, mena Jørgen Holat, Barkhuus,. Poul Søren- -
sen, Stjernqvi,at og Henning Kalfner tabte

'C.er Leif Je,nsen med 2½ a.r 4, mene Erik v,on
2 at· 3.



Stillingen. efter 4 runders
1 • Rødovre S,kakklub 2o½, 2 • '.rlrnby Skakklub 20§",
:5. Albertslund Skakk:l.ub 19, 4 • J.S 04 15½1 5·. Ama
ger Skak.forening 16¼, 6,. Vanløee Skakklub 15, 7.
Brøndby Skakklub 11, 8. Skakklubben Poaten 7 •
Til for&ret akal holdet b.ave hjemmebane, og sl kom
mer pointsene forhåbentlig,. 'Der skulle ikke være ra
re for nedrykning.
Topscorer er Frode Sejersen med 2½ af 4.

B1etydeligt b,ed.r_e gir det ro·r 5 .-holde·t, som i 3.
runde vandt ,med 6-2 over Bre,ndbyvester. De,t var
'fhuæitrup Hansen, Houms.nn, Kalfner, Kurt Andersen,
Per roeenstand og Richard Hansen, so·m vandt, mene
Gemzøe og Urwald. tabte.
, Roldet var overeidde:r 1 4 ,. runde •
St,illingen efter 4 runder;
1. Studenternes, Skakklub 21½, 2·. Nazareth sogn 16',
3'. Brønshøj, Skakklub 15½, 4.V,anløee Skakklub 14,
5. Tårnet.Ballerup 13, 6 .• Blind,es Skakklub 8½, 7.
Brønd'Qyveeter Skakklnb 7.
Nr. :, , 4, 6 oe; 7 har spillet •en k,amp mindre, og p,å
grund af den skæve kampantal er stillingen komplet
uoversikuelig. Den. 'V'irker dog tillidvække,nde, og vore
chancer er god.e.
Topscorer e.r Richard li'ansen med , af 3, de,n enste ·
klubben som har makaimwn.

Da jeg af smertalig" erfaring ved, hvor svært deft er
f"or 11edaktøren at hal,e partier ud a.f 'medlemme;rne,

· skynder jeg mig at bidrage mefd et • Det er ganske
vist langt fra fejlfrit, men hiet og her g.anske
pmndende, og el ender det go'dt. ligesom i eventyre
ne



Spillet 1 3. runde i !M-rmkken, VSI - SK 41 II, br. 6.
livi,at Erik von Essen. Sort I Johnny J'eneen.
l. d4 sr6, 2 .sr.3 ,s6, 3 "Lr~ d_5. Us'ædvanligt, men ikke
dlrligt • Jeg prøver at styre U•den om alt, der kan
ligne teori. !.•"'. L.!l1sc5 .!h3 O·-o, 6 .Sbd21 Mere nej
a,tigt er 6 •.L·d3. Nu komme7.' den arme køber t.il at
sti og kukkelure pi fl lige til 21, træk til ato~
nervøsitet for kongen. 6.~ 051 1.c,i M.ed hensigten
6.,Ld3 •. I~,- c4? lt1 B.b3 .for a~ beavare 8.- b5 me,d
9 .a.4. ( 9 .- a6??, l,o .axb) • Derfor 8 •. - c,z:l!.t,_9 .ub
Lf;. Nu skal j:e:g bare have smidt Lf5 væk, -spillet
Ld3 o.g ,o-o, :al øtlr jeg godt,e.fbytningen pi b3 ga'
jo hvid en lidt bedre bondea,tilling. lo.,~J,t? L•e41?
11.fi Alt tegner lyst, ds. 11.- Lf5, l2.Sz:f5 g.xf51
1,.1d, ml være tvungent" Men 11.- e5t Det havde jeg
overhovedet i.kke ·aet • Jeg f'and·t· nu · hurtigt varian
ter' som 12 .rxe4 S:xe4, 1:, .Lg5 h6, 14.Iil:f6 Lzf6 •og,
12 .L.1, Sh5, 15.Lf2 L'f'6, el det aA rigt.igt skidt ud
Mare indviklet er 1.2 .dx,e Sh5, 1:5 .g; g5, l4.fxe4
Sxf4, l5.ezf4 eller måske 14.- pf4, 15.Dxh5 t:x:e:;
16.Sbl So6. Ment.il sidst fand.t jeg pl noget ~nd:et,
og øl havde vi 1 øvrigt beg,ge kun godt en halv ti
me til de ai,døte 28 træk. 12 .d:x:e Sh~ ._l~ .sxe4 l?
Sxf4, 14 .,,exf4 dxa4, 15 "Dxd8 _Txdf.! Hvid skal stadig
passe pl •06' kan f.eks. ikke spill,e l6 .rxe f6, 17
exf?? Lxf"li med. kig pi både a3 og h4 .• Jeg prøver i
stedet _l.i.,Tdl Sc6, 17 .f:x:e 151, 18 ,St5 gx.r, 19 .Sx.B.1
Txd.l+ 2 2o .Kxdl Kxs;I. Hermed er vi endt .i et slut
øpil, hvor hvid :t ~ve.rt. fald iklce atår d&rl1ge.t,
_2l .L•e2 Sxe5, 22· .Tt·i TøB,, _23 .Txt4 Sgåd 24.Tg4_h5} ~
Sort er ved at væ:re træt ar 4et passive forsvar, og
stiller en lille fælde op. ÆS .T&5 Txej Med den ud
mærkede ide 26 .Txh5?? ·Txe2·i, 27 .Kxe2 St'4+. Men de_
·al jeg trods alt. 26.Lf3,~ Te5 Mere sejt ·var Ta7 ., N11•
er der ikke mere at spill,e om, og sort rortsætt,er
sikkert kttn pA grnnd af tidnøden (7-6 minutter til
hver) • 21.æxe2 Sxe5, _2e.• LxJ,7 a5A- 29 .Ke2 Kt6, ,o .Ke~
Kg5 9 3l...,_Ld5 Ikke ,.1 .c4? a.4 ~. ll •~- t6 ,,. j2 •'14 ~~i,
33.e5 Sdl, .34-~dj A!,_ ,2.,06 Sh6, 36.Kc5 Sca, 37.c7
Ke5"' se (1Lb7 . Se·L 3-:9 .ø~D ~xp~ 4o øLxo8 f5, 4loLb·-



S! blev tidskont:rollen over·atlet, og .eo.rt ®•gav.
Et af de efterhl;nden i,& øj æ.ldne hele p,oint var h,jem
me til g.amle Vanløse.

Vintertu:rnerins;en.

Efter kalende·ren akulle forgrupp•erne nu vare .f'■r,41-
ge, men der man.gler desværre et par- p,a.:rtier i den
ene.
Vi ·bringer her resultaterne, el vidt de foreligger"
Forgruppe I: 1. 'Niels H.endlev 4, 2 .-3·. :Bjørn Gemzøe
og Poul Smren:sen 2, 4. Sejr Rouma.nn li, .5.• Axel.1 . -
:Barkhuus. ~•
F.orgruppe II i 1. T·orben Snealev 4, 2. Frode Bejerøen
31 3, .• Børge Oy'ldholm 11", 4. Ejlif Kiilsholm 1,
5. Jørgen Holst½.
For·gruppe IIIs 1. Jacob Gibori 4, 2. Lei.f Je·nøen
2½, 3. - Hønry Stjernqvist 2, 4• Kurt Havn l½,, 5. ~
ne Nørregaa:r:d o.

Resultatet af fo•.rgruppe IV samt indn.elingen til fi
nalegruppern:e kommer i næste nu.mme.r.

Deav■rre hu- Steen Mølgaa..rd :l'.kke længere tid og mu
lighed for at være 11E:Hi til at lave 0:Fribonde". Der
bliver derfor en pla..ds l.edig i redaktionen og in
t.ereseerede kan henvende s.ig til den tilove.rs'ble·v-ne
redaktør.
Der er absolut tale om en se,lvetamdig stilling.
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Janua.-
onsdag d,,, 7. halvårlig beretning"
onsdag d.. 14. vinterturnering 1. runde
onsd&g d. 2.l • LYJT'lTRNERING
onsdag d. 28. vinterturnering·2. ru.nde

Febru.ar;
onsdag d.. 4. h.mngepartier og styrkeliste
onsdag d. · 11. vintert,urnering , • runde
onadag. d. 18 • hmngepe..rti.er og ø~yrk•eliete
onsdag d •. 25. vinterturnering 4. runde
Martes
onsdag d. 3,. 1 • -holdet hjemme mod Øbro

2. -hoIdet hjemme mod AS 04
3 ...hold,et hjemme mod Tlrnet-Ba.llerup

onsdag d., lo •. hængepartier og styrkeliste
onsdag d. 17. vinterturnering 5. runde
tirsdag d. •.2;. ; .-hold.et ude mod Blindes Skakklub
onsdag d" 24. hæn,gep,artier og st1rkelist.e
tors·dag d, 25. 1-holdet ude moå :Brønshøj

2 • -holdet ude mod Brandb:
ona4a.g d. 31. møde oa DSUe d•elegeretmøde
April1
onsdag d, 7 ., 1 .-holctet hjemm.e. mod Lyngby-Virum

2.-holdet hjemme mod Rødovre
3 • -holdet bj emme mod l3røns.b,ø j

O·nedag d .• 14. hængepartier og etyrkeliste
ensdag_ d o 21. 'Vi nt erturnering ·6 • rt1nde
onadag d. 28. vinterturnering 7. nnde

bjJ
on.øø.a.g d.
onsdag 4.
ons,dag dia
onsdag ,d

5 • hanigepartier og styrke_liate
12 • hsngepa.rtier og· styrk,elis,te
1-9. hængepartier og styrkeliste
2·6. GENERALFORSAMLING
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"'Fribonden•• ud.gives af Va.nløae Skskltlubo

s· .. p.i·ll·e· l··.o. k.a·l.·e.·1..·· V·a.n.···1·•· s... e.. M.. e.·n,ig. h·. edø·h· j.'•lll· ..·'.. V·e.raa· alle. · ....~8.•.. 1·2720 Vanløse. Fo.rmands Leif Jensen, Edv. Griega.gade
. lo st.h., 2100 ø, tlf. 29.59.03. ·raaserers Ejli.f
Kiilsholm, Roahagevej 6, 272:o Vanløae, tlf". 74.,.25.77. ·
giro 647 8433. 'Tu:rne.:r,ingeledert 111,ele, Rendlev, Mid
gaardsgade 15 5 .,. 2200 'N. Redaktør1 Arne Nørregaa.rd,
Billerødgad.e 24 et .v., 2200 N, tlf • T.A 846 v
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De ca 17 fremmødte medlemmer hørte Leif Jensen af

'iægg·e· s:L'n :rorel~bigt' si'd.st'e formandsberetning.
Han•·:·sta.rt'ede ·med at f'o·rtælie noget om de :forsøg, der

bli·ve'r· ·g·Jc>rt ior· a.t afholde internationale turnerin.-
. ' '

ger 1· n·a.nmark. ·oet h;ar foreløbig res·ulteret i Vester

havs.tur.nex,ingen .og Såliikinsturneringen.
I .(Ulle.dning· ar KSU' s-:· •jubilæum -kunne :formanden ogs~
fortæJ,.le, . lat. de i· .1977. :.:.s,~a·1: •afholde 2 arrangement er,
nemJtg..·,.På~ke.turneri~ · o,r5 Olai.re-Benedictturnering.
Om de helt lokale aktiviteter havde Leif" Jensen ikke

m~g~t posit~vt at ~~re:tte. 1•.-holdet rykkede ned for
~ ! , • I I o I r

andet år i træk og er nu.at ::f,:J.nde i .1. række" 2.-ho1-
••• l ,: • I • , ~ I -

0
r • •• I ti ••, '

det blev med nød og rut!ppe hængende i 2. række, idet
' ' '

holdet b1ev nr :J.-sidst. 3.-ho1det var det eneste;

der slap nogenlunde hæde~l,igt gennem årets kampe•.

Eneste nederlag kom i sic;l.s.te rund.e • og holdet slut,-.
,t, ti,•• l i I ~

tede på en 3. p1ads i ,:3. række.

Topscorer var på 1.-holdet Jacob Gibori med 4 1/2
.1 . . . -· ~ . • i ~ .:· .:_~

a:f 6 ,·:på 2·. -holdet og på J., -holdet
Richard Hansen med 4 1/4 af 6.



Formanden sluttede sin beretning med at sige, at

klubben s,kal flytt,e, hvilket vil give nogle proble

mer, men det kan kun blive en ændring til det bedre.

Der må forudses øgede 1ejeudgifter, og fo-r at klare
disse må k1ubben ha.ve lo nye medlemmer.

D,en afgående bestyrelse kWU1e se prr,,ob1emerne, men
kunne ikke anvise JL.ø.sninger, og trådt,e derfor tilba

ge.

Under diskuss.ionen blev formanden spurgt, om han sta ....
dig sad i KSU's bestyrelse, og det bekræfted,e han.

Sekretæren fortalte om Fribonden,s kranke skæbne i
vinter, og han trådte tilbage som r,edaJ.ctør af bladet.

Regnskabet f.o·relå trykt og omdelt. Det indeholdt en
trykfejl, idet kontingentindtægterne på 8-580 kr skul

le, være 8.508 kr. Restancerne er siden :ttegnskabs-atslut
ningen nedbragt med 6'56 kr og udgjorde ca ,3 måneders

ko,ntingent.

Resultatet af valget til. den ny bestyrelse blev f'al""'

gende: Formand Nie.ls Rendlev, Kasserer Jesper Holm,
bestyrelsesmedlemm.er Jens Vinther, Axel Barkhuus og
Børge Gy1d.holm._

Revisor: Ejl'if Kiilsho1m1 r,evisorsupp1eant: Erik

von Essen.



Mesterrækken:

l.BSF I 41,5 7) oprykning til :} •. division
2.LVS II )o· ,5 4 ,5)
3 •. Øb.-.-r·o IIJ: 29,~, 5.)·•. . ··.···· .
4.RødS I 28,5 3)
5 •ASK I 26 , 5 · 2 , 5) ' ,
6.S 41 II 24,5 3) .
7.xs 1_2~,2 _ ·t~5l~~dO_kninB !i! !--r~kJ.,se_a.s es :I:II 19,5, 1,5Jnedrykning ti.1 1. række.

2. række, gruppe 4:.
1.RødS ::t.l ,:38 t .5 6 t 5) oprylming til 1 • række
2.Tb'tS I 34,5 5)
3.AS04 II 34 5
4"A1S II J2 5:
5.ArnS 1:II 23 )
6 _-!S_ _ ÅI_2J _ _ , lJ..
7.BbyS II 22,5 2,5)nedrykning ti1 :,.• række
8.Po1st I 16,5 (o) nedrykning til 3. række

1.StS VI 29 {4,.5)oprykn,ing
2.BrS II 24 (.3,.5)oprykning
=3 .ys;_ _:r!,I_2,2 _ _ _ J=l
4.B.1.-~.S I 1~,5 1,.5).
5.NSSK. J: 18 2 ,5)
6.Tlnt IV .lo,5 o)
7 • .BbvS I:I udgået

t.~l. 2 2:ækk.' ·.1- • _. e
til 2. række

Vi ska1 s·e en god præstation :f'ra ho.ldturnerin
gens .5., runde, fra kai?Pen melle:ro VS ll og AS
o4 II. Hvis nogen sku11e have tvivlet om at
vores a11esanunens Barkhuus kan andet end 1ave. .

kaffe og· underholde ved jule.festen, er denne
"nogen11s tvivl hermed gj:or~ til skammeo



Hvid: Draga.n Filipovic. Sort: Axel Barkhuus.-
1 •...,etf. ,c5_ Højst usædvanligt,, men natur11.gvis
spille1igt. 2 ~l:· S_f..§. En provokation. Hvid spil
ler dog roligt J&,c,.J d6 4.•-· Sf"i _Lf4 Rettet mod'
:rrem~tød~t d!i-. i•~L~....-EtO••b,!"lj ~ .T kom vel på
tale. 6 .... _Le _ . Lb2 sc68.,o-o 0-o, .di' a6 __1,o.
hJ"Lh5:_ 111Sh2 Lxe2 _121.,:Q.~e2 S,d.~_.13.Dd1 -bnings
fase,n er nu forbi, nu skal der for alv,or vælges
spill.eplan. B'a~khuus vælger at konsolidere si.g·
i centrum f'or ikl<.e at l'llive løbet over ende på'
kongefløjen. Derefter har sort et naturligt ini
tiativ på •~rormingef'1ø·jen med b5 osv. Hvids s,pi1
ligger på konge:f'iløjen, h~ ska1 :frem med f4 osv, ·
l.J. _• Sd7 l.4. Se2 e5 15 ,_f4 Lf6. _ l6_,_t5_Lg5 11!1 Sxd4
_p_~d4 18 .Lel p5 1_2. 9f,.l1L,~oJ;_ 2o.Txo...1' T48 21"Sh.2 -- .
Indledningen til en 1.1;.."-1.eldig rnanøvæe , .hvorefter
hvid a1drig f'år noget spil i g.ang,· ,21._-~ Sf'6" 2-2 '=
TfJ? bxc 2;). e.~c_ _S.h!L 24.Sfl TbB. Sort har nu ta,.:..·•.·
get initiativet1 og det s1ipper hai1 ikke igen•.
g5~3 Dg5 26.1(h2 Tl7.,6 27.Sg'.j s:t4 2a.• Dd2 Tfb8 :
Hvid .har bundet den sort,·e springer og vi.l· nu· .,: ·
gerne spiller Se2 • M~n først må g2. dækkes, og i.:~.
mell•~tiden kommer Barlthuus ef'ter ham. På hans
egen· f'løj!' 2:hTf'2 1!!}11 3o.Se2 ·h4 Nu mister hvid

t.iiiltl' ·4- l.

.lysten til at spille Sxf', hvor;på der klllllle
:følge J1. - Dg:J+I )2.Kg1 Tb1+ 33.Tc·1 ·exf4 med
truslen .:,4.- Txcl+ J,5.Dxcl D=x:Q,3. Men det han
spilier er nu -~kke b,edr'e ,. 11 • g:tl.~_)l:xg;t-, . J2 ~SxgJ
P-.,h4l 33,Txt,4 Hvad e1lers? JJ.--__ex.f4_j2f.sr1 Tb:1
j5 ,DE¼ Tdl J6~ft2 f6 J2.,ntJ Hvid kan. kim- -vante·-·. ':
på at sort. træng·er he1t ind i=hans st·il.ling •.. •..
J7. - T~1 Tru.er simpe1t h•en m~d :Tej ,og· muliggør:.. ·
derved tårndobling på. 1. række • .,l8·.S-f1 TJ:t"tL1' ... ,: -'. :~
.J,.TJ.2 Vi læner os til.bage i st·o,1etf O'g ser på·•. · ._,_.
st.il1in,gen. Sort har vundet en kval.itet og
pakket hvid helt sam."'Ilen~. 'men hv:oridan vinder ban··,;::
pa._ rtiet?.· J9,, ~. tx~l! -~ ~ 4o.T]tfl +~f_l ~J.._~pfxl. Dgl+
42Kh1 f1?.. meget mege:. smukt., Den materielle
l.igevægt er genoprettet, men hvid er i hå.bl.øs -:
træktvang.. ·Ud over bondetræk har han kun Dgl1i
hvorpå de.r følger 4,:l.,.. DxhJ+ .44.Dh2 Df1 45.Dgl.
Dxdj osv. Imidlertid kan hvid ikke rigtig b,e
kvemme si.g til at opgive.



-4,1,:e,.i, fxe ~~~h~.f't> . ~ }~j.,DgJ,.~PxJtJ+ .l~..t.IJ!Jl_J2~
42., ~-~..2 g4 Hvid_..2M!."!.1.
Et dejligt parti - i hvert fald .set med VS
øjne.

(I{ommentarer a.:r Erik: von ·Essen)
LJ

Resultaterne :fra årets styrkelistekampe er nu
. gjort op og dermed er vi i stand ~il at kåre
topscorere:a., qe,; vil modtage åre:'ts t·opscorer- ,,

• I :

præmie.
Men -først lidt statistik. De-ltagerantallet ud
gjorde 37% af den samlede' ~ediemsskare og med
regn.er man· i~sgængerne, når man 46ii. · Det vil
al. tså s;ige ,. 21:,t næsten hvert and-et meg.lem ·har
deltaget, ·hvilket. er ganske godt ·'i~ b;etragtning
af' at. v~~:te:r~ og holdturne;i:-ing~n 'kørte 5,j_d.e1ø
bende ( f~i... 1.-ho1det måsl<.e' nærmest 'baglæns)
herm,ed" Af bemærkelsesværdige resu1tater må det
næv:nes, .a:t. si_d~•te lrs l':lubmester,, Niels Rend-. . I' I ' ·. , r \ • . ;o, / • J -., ,1 , 1 •. I •I I: lev; inåt.t~ a:f.o-i·ve et ·na.lvt nqi'nt 'ti1 den hur-

• ' I ' ... , ■ ._ ... L I ~ . J ~ .....i,., • I "1. . ..., ' ~· -~ C ·~ t ·1 ~ ■ ~tigt avE;llleerende Pou,l. ~·såre~sen; aet ny,e medlem
' • " ; t f ~ il' ._ ~ , I t - 'f _ • J ·I , ■ ,a" I 1, ·•' ! I .._ .. t s.1• _ _ ~

Jens Vinther ·vandt ·'.ov,er··veteranert B; Gy1dholm
9g ~p.~elig ..at_ Sej~ _Houm~ ·~~dt ·over: Kiilsholrn

. og l,..,e:tf: Jens en. ( f:bv ~ f'o~ma_nd ~eif) ; . dette med
:førte, ~t. liouma.n.ri. læng·e ført,e · turneringen. Men
mod sl~tning~p · ~:f sæsone~ 1ykke~es det ,dog ·cor ·
Kiilsholm og Rend.1ev at' pr-es.se''·sig et halvt ·
point foran, og de to slutted,e med 1ige mange
point. Da topscorerpræmien,• som be·kendt., glr· :
ti1 den ~est aktive, bli.ver det derfor vores
:forhenværende tr,of'aste kasieferer d,er indkasse
rer den, nemlig EILIF Iil'.ILSHOLM, idet han har
spill-et .flere partier end liie.1s.
Vi ønsker a1Le Til Lyklte med den fine præstation .•

Den sfdst reviderede styrke·liste er udarbejdet
umiddelbart f"ør redaktionens a1utning, og er
som f"ø1ger ( næst-e side) :



1. ·Torben Sneslev
2. Ole Delfter
:}. Gibari Jacob
4. Niefs Rendlev
5. ·Harry Andreasen
6. Leif Jensen
7. Erik v. Essen
B. Knud Wæde
9,. Poul Sørensen

Jørgen Holst
Axel aarkhuus
l:b Peder·,sen
Frode Sejersen
Henry Stjernquist
Kurt Havn ·
Bi:r,ge:r Frandsen
Eil1_:r,:'l{li1shol,n
Thu~trup Hansen
F ... M. d:i.nn. _ -,a · sen

Søren Juul Sørensen
Richard Hansen
Sejr Houmann
Gunnar Christiansen
Enghardt Christiansen
Henning K-al:fner
Per Ro-senstand
Ib Bal.le
B.jørn Gemsøe
Arne Nørz;egaard
Je,ns Vinther Frederiksen
Børge Gyldholm
Jesper Holm
Ernst Urwald
Kurt Andersen
Jan Jørgensen
Niels H.• Hansen
Erik Madsen
Nie·ls G .• Carl.sen

10.
11.
12.
1:3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Det bør nævnes, at der enltelte steder er ··foretaget
k-orrektioner i he'linold til styrkelistens re.glement
§ 8 (endelig en turnerings1eder der hånd.fast over-
hold,er regle-mentet, hurra!) ·· .
Da enke1te pa·rtier fra vinterturøering,en endnu ik
ke er registrer,et, vil der forekomme et mindre an
ta1 j.ustei;inger i de·n s·tyrJ,:.el.iste der frem1ægges
ved .næste i,æøons start (Van1øseturneringens start).

OM _YUBDEBlNGE_R

Fornemme.ls-en af at wide-rvurdere modstanderen eller
selv at bl-ive under'VUJ;"deret er ve1 ingenlunde u
kendt for di.g. I min4"t~ ··~lestok er d,~te på· ing-en
~de far1i:·gt, ken idecr.J<4N~" bl.ive· risi~,'!?elt, især·
for de·n pai:,t der overvu"rderer sig selv! For .nærmere
at il1ustrere dette, v-i1 jeg vise et. parti der blev
spi1J.et under Vestvoldturne~ingen (httld) f,or et par
år siden.



~id; Ole Delfter ( k.onnn-e11ta.tor}

Sort; Jacob Øst Hansen

1. S:f'3 , g6
2. d4, Lg7
3. b.3 t Sf6
4. Lb2 t o-o
5" e3 ., d;S
6. Le2 Min dengang sædvanlige opstilling;

partiet er .fra før "bird-dillen1·1

greb mig"
a,5Nå1 ja. Vel natur1igt :for en lands

holdsk1u■espi1ler, når modstanderen
er en sølle person :fr.a 1. k1asse.

7. a4 t Lg4
8. o-o ., T,e8
9.Sbd2, c6

lo. Tcl ,Sbd7
11. c4 Tja, en. a:r os måtte vel .forsøge at

skabe .1idt spil.
Db6

12 ~ h3 , Lf,5.
J.:). c5, Dc7
14. Sh4 , S;f8Landsh. spillere har en ti.lbøjelighe ·~

til over for sva..gere spillere at ska:f
re sig åbne g-linier, f,or derefter at
iværksætte et afgørende angreb på. dis
se; m.en genere1t er det en grov svæk
kelse.

1S.Sx:f5 ,Gxf5
16" f4 , Se4
1?.S:x:e4 ,Dxe4
18. Dd2 1 Sg6
19. Lc4, e6
20. Lej, Se7
21. Db2 , Kh8??En grov .fadæse, Se5 var nødvendig.
22.d5!! ,ezd,5 .
2:),.Lxg'] , Kg8
24. Lh6 1, F6
2_5.Dxf"6 ,. Sgt:>
26. Le2, Dd7
27 • Lh5 , Te'6
28.Dxf,5 1 De?
29. Dg5 og sort opgiver.



Hermed er det bevist, at ,det kan lade sig gøre at
vinde over en modstander, der er ratet v.æsent'lig·t
over ,n selv - og venner, hav dette 11in your mind"
når I ve1opl.agte og friske møder op f'or, ef"ter ·,
Vanlø.seturn.eringen, at del tage i s'tyrkelistetur-
neringen.•.

Inden vi flytter ned (hen) i vores nY;e.1loka1er
den første onsdag i september, .afvikl.E,!.S den tra•-.
ditionsbundne Vanløse Turnering i Va.Ji~;~se kul tur·:_
center onsdagene den 18, og 2,5 •.august og onsda
gene den 1., 8. og 15. septemb·e·r. A11e runderne
spill~s i Vanløse kuiturcent~r~

. • l:,I _. j° ;,.;J , : • • • •

}{1,1sk·~at\~-t1i1lmelde- a.ig~ sidste frist . er 11.. augu;s,t,
t-il ·.f.ormø;nden el.ler kasse·reren1 der ogs.å giver
nærmere oplysninger. .

Kasserer: Jes.per Holm,
øvrige bestyre1se:

B. Gyl.dholm
A. Barkhuus
Jens Vinther

c/o Østerga~d.,
røcl(;ade Ji., 2200
( ol.) ?4 ,68 99 . ·

~:-·

. -·....~~ - . "''

FRIBONDEN udgivea af Va.nløs e $k.akk.lub.
Redaktion: Leif Jensen Oplag: Bo ekspi
El.~stencil.s: FD~/F'PF. Tryk: F'l.orma.n Dup1ik.



nr.4 september 1976
I '

Aaleki.etev.e j 1.56 ( v/ Vanløse Kirke), onsdag
den 22 •. ; september kl, 19,30"

Vi lægger ud med simultan 'mod en kendt .styr
kelistespiller. Ud over dette har bestyrelsen
mange planer i arbejde,'· som I vil høre mere· om-
sæsonen f•or holdkampe mærmer sig med raske

skridt, og de m·edlemmer som ønsker- a.t delta.g,e
på hold (klubben stiller 3 h.old på 8 mand-
be dea ·meget hurtigt melde sig til formanden
I midten af oktober starte•r vinterturnerin

gen, og he·r vil V:i også gerne have tilmelding
snarest .• I øvrigt kan mart hver onsdag. sp·ille
s.tyrkeliate pa,rtier, alle -er velkomne as

!ra en anonyrn giver har vi modtaget laio kr
til en skønhedspræmie til den kommende sæeons
"f'in ter-turnering_. Det gl~der os meget, hvad kon
ingentrestac·erne d·erim.od ikke gør. Dem ser kaas
ser-er-en meget gerne bragt ud af verden i løbet
af forbavs.ende kort tid"

så mange var ordene foreløbig, men I skal
høre mere fra. os i den kornmande tid,

.·Vel mødt onsdag den 22, september efter
iommer-errs skak.sløvhed.



Under brugte barn~vo~ne.

Da selv ikke redaktørende af fribonden er
fejlfri vil dette være en fast rubrik hvor der
kommer rettelser og dementier, undskyldninger
giveø ikke.
Første rettelse er modtaget fra en redaktør 11
Rett~J~se:

I flg. sidste nr. af J:i'"'RIBONDEN finder je.g
trækket 1. - c5 som svar på 1.,e4 højst usædvanliit
(partiet Filipovic - Barkhuus) • Det er nu ikke
tilfældet, og den skB.l'psindige læser har nok ogs~
at hvi,tj.s andet træk mangler. Det er 2.c4 som vir-·
kelig heller ikke ses hver dag .•

eve (LJ) •

Hvid trækker og V1Dder
1 ti ■ tøsning 1 næs . · e nummer



Det er virkeligt sandt vinterturne:ringe,n er
færdig - dog ikke mesterklassen, aom insiste-
re på hængeparti• der ikke kan aftales tid for
og vi hylder straks V.inderne fra l.. .og 2. klas- .,
~~pij5:mplr I _ ja hold . nu fast POUL SØR~SEN { eks

· ·. · at ex. formænd godt kan spille sk~)
og Jørgen Holst, der nok har læst f,or meget
i. JungLebogen i de indledene· rundsr ,

l, Po·ul Sørensen
2-3. Thustrup Hanaen
2-3• Ib Pedersen
4--5• Børge Gyldholm
4-5. H. ·stjernquist
6 •. Frode Sejrsen
7. Bj,ørn 1Gemzøe
8. Erik Skjold

2. klasse!

1. Jørgen Holst
2.- .Kurt Havn · ·
3. 4 J;ena Vinther
3.4 Axel Barkhuus
5. Birger Frandsen
6.Ejlif .Kiilsholm
7. .Arne Nørreg·aard

X ·1 l
b X 1
o o X
0 0 0
0 l o
~ i 0
0 o 1

l l l l
l 0 ¼ 1
1 l 1 01
X l 1 1
0 X ¼ 1
o ½ X 1
0 0 0 X

6
4¼
3.
3
2¼
2
l

LJ

Indlæg fr~. anomirn:t medlem, som. b~styrelsen. d.og
kender navnet pa, Indlæg af._ denne art er ikke
b,eregnej? til off-en.tliggørel,.~e men her finder

. bes·tyrelsen det alligevel formålstjenligt.

fortsættes



Ganske vist var jeg ik.lte med til geue..t•al···"
forsamlingen, da jeg var forhindr,et, men jeg
har da alligevel set regnskabet og vil gerne
sige et p,a.r ord om det. Hvis ,jeg havde været
på g·eneralforsamlingen,. havde jeg sagt d,et .der
1481 kroner i restace på 39 medlemmer, det er
godt~ skuldret. Det vi betaler .1 kontingent sva
rer til l¼ cigaret om dagen eller l b.ajer hver 31

dag , men det er der altså en hel del ---( strø
get af censuren}, der ikke kan ,overkomme. Jeg har
hø-rt, at I er helt vakse, når kontin,gent ,et skal
fo,rhøjes, nu forstår jeg hvorfor. Men hvis vi
andre skal bet,ale for alle de ---(strøget igen)
så skal I ikke regne med mig. Men hvorfor ·
gø.r I ikke noget ved det, det forstår jeg alt-
så hell,er ikke.. -

Så. mange var ordene: Vi må til en vis grad
give manden ret i, at det er flbr,· dårl'igt, re
stancerne er alt for store, men de kan ikke
helt undgåS"", · da a.e·r er tilfælde I hvor et ned
lem 'bør vises det hensyn når det er :påknEvet,
og det er grunden til omkring en t·rediedel af
det store beløb, Resten er simpelthen -~lendri~
an, og det skal der n.ok blive gjort·noget ved.
M,en det er· en misforståelse at tro,. at de pligt
opfyldende medlemmer betaler for bl:J,.nde paaaa- · .
ger~r. Ei:t uvillif betaler er re~·-hurtig ki~get
ud og bl~ver omgående slettet . og anmeldt til . .·

·xsu,,. hvorefter han ikke kan opt.ages ·1 ncgen .
anden klub' før hanhar betalt sin gæld. Vi .

, bringe.r dennesag frem, de~ for at ..appellere
til dem, .der er bagud, dels t·or at rette en
m.isf.orståelse. Det er sikkert an1dre ting" der
kan kritiseres og misfor.ståelser,. som bør rettes.
Kom frit frem med , .Hvad I mitte have på
hjerte,' gerne i form af et indlæg i FRIBONDEN•.
Personlig grublen over ting 1ilaD. er utilfreds
med ender gerne med udme.ldels:a" og det kan ingen
være tjent med, hellervikke vedkommende selv...



oar·tie; -t.al..
redaktionen

sonmer-turner-tng ,
En gamrnel tradition er 'blevet tag,et op

på ny, og at det er en succes at spille en
opvai"mnings turnering hvor det ikke kun er
klubbens medlemmer der kan daL tage vise-r del- ·
tå.gerantalet, det er således kun meåterkla.s,en -
·som er slået - sammen med l. kla.s,se der ha r VS
dominans.

Før_ sidste .runde er det svært at spå o~
det endelige resultat, hvor 4. kan slutte p.a
3¼ J;ioints. Samtidig er det dog en 'k.endege-];"ning
at vinderen af redaktøre·rnes indbyrdes parti
lø-bet med ær~en og dermed Petten til at skrive

· feferat uden. betaling •.
Stillingen f'ør ·sidste ruu~e:
Mesterklassen:·
1-. Er:i){ von Essen 3P-

. J.,ei.f Je·nsen 3P•
3 T6rben Sneslev 2¼p.
t+• Knud Højgaard (livs) 2tp.

5 ,, Steen Schousb6e ·. 2½p.
hvor hoved apf.Ll.ene · er:

Leif Jens.en - Er"i_lt von Essen
Steen Schcuaboe - Knud Højgaar,d.

i de andr-e klasser
rung_e .. _denne: .
t. klass:e: _
l .; Kurt Andersen
2. Kurt Havn
3.Jan Jørgensen

beg-ynderklassen:
1. Erik Alstrup Nielsen
2.Børge Brogren

3.·.··p. •... · eneste med max.·
-2tp.
2¼p.,



'

l~e4, e5 2.f4, exf 3.Sf3, d6 4.d4~ Le? 5.Lxf4,
s.f6 6. 803, a.6 7. a4 ,, Lg4 8. Le2 ( Lc4 er nok b edreJ
8.-, c6 9 .• h-;·, Lh'5 lo.o-o, h6 ll .. ,e5, dxe 12.~xe5,
Lx.e2 13 • .dxe·2, c-o 14.Khl,. o5l 15"c3 tSort har
ikke spillet s.ærligi. ambitiøst, men hvid har hel
Ler ikke præsteret noget genialt. l~u ser 15. - ,
Sb:d7 ud til at kunne give sort udligning.)
15.-, Sd5? 16.dxc, Sxf4 17.Sxf4, Jlxdl? 18"Taxdl,
Lxc5 19. Sd5t ( Sort har s.tadig ikke fået fuld-endt
sin udvikling, og nu er Sb8 ikke så let at
bringe i spil (19.-, ~c6?? 2o.Sd7). Ran spiller
nu et træk der egentlig umiddelbart ser ganske
fornuftigt ud, alligevel taber han derefter
vistnok mindst en kvalitet.,, 19 ...·-, f6? 2o.og6,
1\'r? l Ikke ·20. - , ·te8 21. S,c7 eller 2o. - , '.Pd8 eller
Tc8 21. Sde7 ♦ J 21. b4'l t Den arme løber har ikke
mange felt·er. 11.verken 21.-, Ld6 22.Sb6 -eller
21. - , Kh7 22. Se5 er brugbart, og på 21.-, LfB
følger 22. db6, 1l:a7 23. ~cB, 11a8 24. Td8 med trus
len Sce7 +. Sort væl.ger en hurti.g afgørelse:,.. )
21 .. - , La7(?) 22. Sde7+, Kh7 23. Td.8, b5 24. 'rbB
mat. (Den stakkels. hyp slap aldrig væk fra b8 .. )

eve

Den 8. augu.st 1976 e..r·r~ngerede Køben
havn·s Skak Unio•n· i sq.marbejde med S.kå.
nes 8-chackf.orbund en 100-ma.nds match
under åben himmel .med d.e kiomplikatio- •·
n,er, som aet medfører, idet enten r,eg
ner det, eller og.så sk.inner solen så
meg·et; ·og det v'.ar netop tilfældet den
dag, at enhver blev tot,alt blændet.

Fra Vanløse Skak.klub deltog 3 mand

6



som spillede pl 15 bræt,

som spillede på 41 bræt, og

som i dagens anledning var sat ned pl
4.5 bræt ,

KSU vandt matchen, hvilket absolut
ikke skyldt,es VS' deltagere, idet både
Harry og Erik tabte, medens jeg af en
eller anden grund gik hen og vandt.

Arrangementer af d.enne a1·t betyder
meget r,ent propagandamæssigt, idet
aviser, radio og muligvis TV dæklter
begivenheden. ·

Således udspilles en svensker I.!
Mit speciale er at sll kommende juniorer,
thi de er så. lette •. R•oland Isaksson spiller
sort og er vældig stolt af sit ratingtal på
1842, det er vist kun vores forme.nd der har
mindre i Danmark"

1 .• e4 e6 2. d4 d5 3 .• Sd2 c5 4. exd5 exd5
5.Sgf3 Sc6 6 .• Lb5 Ld6 ?. dxc5 Lxc5• 8. Sb3
Ld6 9. o-o Sge7 lo. Sf~ !1 o-o ll.Dh5 I?
Se5 12. f4 ~g4 !? 13f, f5 Sf6 ll~. Dh4 SE4~ +
15.Ld3 Sc5 lo. f6 SG6 17. Lxg6 fxg6 18. f7
Kh8 19 .• Dxd8 Txd8 2o •. Lg5 Tf8 21. Tael SxS
224' · SxS Lg5 ·23. Le? LxL 24.TxL Td8· 25. Sd4 b6
26a iTfel h6 27. SxL gxL ,28. Te8 o:pgiv,et 1-o



0 ,

Spillestad: Alekist•evej 156 Vanløse MenJ.Ft -
he-ds hjem v/ Vanløse Kirke

Forman9.:: · · Niels. Rendlev"
Kasserer: Jespe:F Holm, Abakk:en 26 st th

· ~720 Vanløse Tlf: 74 68 99
. giro: 6 47 84 3~
Bestyrelse: Børge Gyldholn

2L9.{el Barkhuus
Jens vinther

Redaktion: Leif Jensen Tlf:: 29 59
Erik· von Essen Tr 71 17

Fribonden udgives af Vanløse Skakk.Lub
Oplag: 80
El-stencils: FDF/FPF Tryk: Fiorman Duplik



nr5 november 1976

VINTERTURNERINGEN 1976/77
spilles efter det god,e gamle sys·tem, hvor spiller~("

· ne er opdelt i klasser efter f,ormoriet epill,e
styrke og spiller alle mod alle. YT er de·nne
gang opdelt i 3 kla.Ss•er; mes+ez-, 1" klasse og
2.klasse. I alle tre klasiJer er der l)ræmie
til rle bedst placerede, og d~suden er der ud
sat en skønped~præmi•e til de t smukkeste pa1~t-t
i hver lclaase. · :Be~(tyreleen har ne·dsat en be døm
melseskom.ite b estående af de to redaktører
Leif ,Jens·en ( ex :formand) og Eråk von Essen
( revisorsup_pleant). Klubben :forbeholder s-ig
ret til at .Qffeiitliggøre partier, der deltager
i konku rrancen i fb.
Indskudet er 20. -kr. og går ubeskåret til
~laceringspræmierneZ
Tilme·ldin,g skal ske! til turne·ringslederen
Jens Vinther (tel~ 740021 bedst om dag~n)
eller Jesper Holm (tel= 746899). Sidste frist
er 4/11 men hvis man kommer- ind,en første

. ru.nde der er den 10/11 når man det nok.
Ls rund e spilles 10/11 hvor indskudet vil bli
ve opkrævet.



KSU' _e klµ.bboldt~rneriM- cl. -
· · d··· ·tor··e· -su·c·o~s trods det1 .• runde blev ikke ,.en s. .. ·. - •': , .. · .. _

at i hvert fald 1. h?ldet spiller len lavere
r-ække hvert år. Der blev lagt ud mod albertalunds
1. bold og vi begyndte traditione·n tro med kun
6 mand, men Snesl·ev og Gibori dukkede dag op
tnden en time. At de sidste skal blive de før
at-e beviste Jacob idet han spillede remj_s tem
melig hur\igt, stillingen indbød dog ikke til J

mere. Iians vandt hans debutkamp l·et og sm,erte
:f'rit. Sneslev fik ·eller gav remis efter ,et mor
so:a1t parti, men nu kom kat.a.stroferne., Jørgen
Holet de·r rent udtagelaesvis var kommet i for
del efter bavianAbningen fik sin konge i mod
vind (hvo r var :fo rsvarsbrlkkerne henne· ? ) og
~~;,te. Lille == ()pgav før tidsove. x·slt.ridelsen
e.J..ler va.r det omvendt. Hvo-r:fo r skal man al tid
ID.angle de· 5 min. man kommer fo,r sent ? Resultat
; - 2 til Albertslund .og et tabt hængeparti
til R:nd.lev,. ikke sterlig lyst. Ind~:r kassere-
ren :na.ede hj ei!l ,eft,e:r kuvert er vandt holdlede-
ren efter ~t h·ave stået til tab og Itendlev op
gav den ulige kamp. Steen So.:1oueboe sikkede u.
af:gjr~Jrt tlve~ at vinde et fordelagtigt h,;3nge-
part1 pa t1dsoverekidelse. Fiaskoen udeblev
alta:!t.
Resultat efter l.runde hvor intet hold. har skelt
sig ud er:'

4 .;U"'...i·ertslund
6. Stude·nterne
6.København
a.GLoatrup

2. h,-.lffet var i Albert·.s,luna og tabte 3 - 5
til Albertslunds 2~ hold. De enkelte resulta
ter var:



H T,. + w,~.. • . riu s ~ rup .1..i.2.ns en
2. Kurt Andersen
3'" Kurt Havn
4 .• Jens Yinther
5~ H. Stjenquis~
6 • l?inn Madsen
7, Ricard Hansen
8. Preben Pedersen

Jvenrl E" Larsen 1-0
- Carsten Nielsen 0-1
- Ren~ Jensen 1-o
- M Michaljuic n-1
- Tage Christensen remis
- Bjarne Sørensen 0-1
- Carsten :Behl remis
- Henry Kilian 0,-1

l.Valby I. 6
2.Albertslund II 5,:
;.Tårnby I 4,5
4 .• Øb ro IV 4 , 5

5. Lyngby-Virum IV 315
6. Studenterne V 3,5
7" Vanløse . II. 3B~ -f.r 19n - -- III ·2

3'~ holdet va:r helt i Tårnby o,g :f'ik 3 points
trods det at de kun var 6 spillere, godt
skuldret.
l.·Frode S~jersen - H. Carstensen 1-o
2. J'a.n Jørgensen - E. Nielsen o-1
:; • J,esper Holm - H. jaltobs,en 1-o
4. Sejr Ho.umann "':" Johnuy Smidt o-1
5. Erik Ma.ds,en - Stig• Briksen o-1
6. Erik Bøge Larsen- Jan ,Jacobsen 1-o
7. - Torben He,ckmann 0-1
8. - E. Niss 0-1

5
4 ,. 5
4,5
4

På den sidst offenliggjorte ratingliste
finder man disse VS 'er~.
Hane Niielaen 1953 Erik von Essen 1923
Knud Wæd-e 1940 Torben Snesle·v 1921
Ole Delfter 1935 Leif Jensen 1891
Jacob Gibori 1935 Niels RendLev 1f326
~n tilsvarende liste vil blive bragt i nesst e
nr , f'o r k-skakspillerne<!<



Løsninger J.)å opgaverne i sidste nr:

Opgave 1:
l.e6,Kg6 2.e7,Kf7 3-e4J (3.e4,Ke8 4.e5,Kd7(f7)
5. e6+ ,K,eB 6. Kal ,, b5 7 "Kb2, b4 8" Kal, b2+ og remis)
4.e4,Kf7(d7) 5.e5,.Ke8 6,e6,.b5 7.Kal,b4 8.}:b2,alD+
9.lfx.91,b2+ 10~It:'-;b2,b3 ll.f7+,Kxf7 12.Kxb3 aort er
f~frrl-ig IDorale tænk al tid en ekstra gang inden en

tonde flyttes, den kan aldrig gA tilbage.

va.r de for svære, redaktion'en har ikke fået
r,eaktian?
Opgaverne var hentet ~:ra 1234 mo d e+ne sLu t a
studier af M.A.Suthe~ and og H-M~ LomMe1~



Hvis Vanløse stiller stæ:keste hold i alle
rækker ser holdene så.ledes ud.

Ole, D·elfter .
Torben Sneslev
Erik von Essen
Leif Jensen
Niels Rendl,ev
Hans Nielsen
Steen Sc·houe:boe
,Jacob Gibori
Holdleder:
Leif Jensen
Tel: 295903
arb" 152645

3. holdet:
Ib Ped·ersen
Eilif Jfiilsholm.
Jens Vinthe,r
:Birger Frandsen
Frode Sejersen
Henry Stjernquist
Jan Zørgensen
Jesper Holm
Holdl-eder:- <

Jesper·Holm
Tel: 746899

Husk der er topscore præmier til hvert hold og
på første holdet udsætte·r holdlederen en præmie
t'il den der kommer færrest minnutte·r forsent .•

Deres udsendte medarbejder har ve·d et
bestyrelsesmøde hørt .d.en forgræmmede og ned
bøj ede kass·erer (.han hedde.r fo,r z-es ten Jesper
Eolm og har girokO"nto 6478433) fremsnøfte"
at der .r;t§.di~ er medlemm.er der er i kontin
gentrestance" T.ænk ., hvis vt næste måned under
overskriften ''?lånedens glade n.yhed u kunne
fortælle, at -~ø~

eve

2·. bold et
Knud \tæde
-,."'I . . . . J . . , "' r,, .oøren uu_ u0rensen
Poitl SørenRen
Jørgen Holat _
Hans Thustrup Hansen
Axel Barkhuus
Kurt .lm:dersen
Kurt Havn
Holdle,der:
Niels Rendlev
Tel: 3:0,4408
•·-b- FA?·??ar . . . . ...



5 ,, ialt432l

Vanløa:e turneringen blev utrr0lig spændende ik1re .
mindst fordi alle var i stand til at slå alle,
således at ex f'o rmenden efter at have tabt i
i.runde {det parti han spille best intil en buk)
kunne si.kke .sig sejren ved at vinde de sidste
4 runder.
Turneringstabel:
Mesterklas.sen

1 K- -- ·n - - a "j J.. ,. - a· ~ 1• - "'· u _ 1J.ø ga.ar _ - .
2 .Leif Jensen o'
3 T 0- - b e - t • - e s 1 IQ- " ,• r n ~n -~v __
4 .Henry St"j emiqui at o:,
5 .A~ne Kar~s~n •056~N1els Rendlev I
7.H" Schøller J" i_
8.Steen Schousboe _,.
9. Erik von Essen n,l

10 "Jacob Gibori o

'o
"'1. '"I

J
l""

•·o
0

2-
4
)_

5
2-
2-
3-
3
1

Tabellerne for de andre klasser må desværre
udskydes til næste nr. tfrimtidig efterlyser
redaktionen partier, idet vi er træt af at
bringe vores egne ~ødsyge uinspirerede par

tier der vindes ved at modstanderen fuld
st-1;ntlig åndevagt opgiver når han eller hun
har en vundet still~ng.

Som du vil kunne l.æse mere om andetsteds
i .fb, blev Vanløseturneringen en stor succes.
Bl.a. derf,or er der sket det glædelige, at ma.n
på klubaft,enerne ser mange nye a.naigterf og
bestyrel-S"en fortæller stolt, at vi allerede
nar fået en lille halv snes nye med.Lemaer-,
Klubben vil gerne ønske disse nye medlemmer
hjerteligt velko,mmen, og vi håber at I må få
mange gode onsdagsaftener til at gå med at
flytte rundt på de små tra3klodser i Vanløse
Skakklub·.,,



Som annonoeret i sidste·nr. af fb blev
vor-es nye Lokal.ar indviet d. 22.9 me,,d en, si
multanforestilling. Jacob øst Hansen, der ,jo
bl.a ... · er med på det danske olympiadehold,
viste ncgl.e -partislutninger på vores 11let
defekte" demonstrationsspil og spillede deref
ter simulta.n mod 15, tapre o,fr,e. til at b,egynde
med gik alt planmæssigt for Ja,oob I og den ene
eft·er d.en anden mått,e nej,e s.ig, men efterhån
den fik han da heldig·vis små problemer rundt
omkring. I den sidste ende var det imidlertid
kun Delf'ter der formåede at vinde, men.s Gibori
fik en remis ud af et fordelagtigt slutspil,.
Vi andre mått,e allesammen ned, dog var ikke
alle Jacobs e ejre lige: sikre !I Fx •. smrppede
Jens Vinther. et tårn. fra ham .... "Bovaat 11 ~ sagde
Jacob - men det lykkedes alligeve~ LandehoLda
spilleren ,at snyde og svindl,e sig til en ge
vinst. facit: Vanløse - Jacob øs't Hansen:
11 ·1'.t: ..1..T - . .)y •

H
GJ
,0
~ "
·rl f:-1> ~
~ (!)

0~ro
Håi
(b !=I'
"..:'"



l?ROG-lUi.M for resten af 1976.
'>7/10 Styrkeliste
3/11 2.holdet og 3 .:qo,ldet hjemme mod studenterne

ogBrøndbyvester
.q./11 l. holdet ude mod Tås,trup

10/11 Vinterturnering,en l. runde
17/11 Vinterturneringen hængepartier og styrkeliste·
,22/11 2. holdet ude mod T:!rnby I og 3.holdet ude

mod 0bro V 1

24/11 l"holdet hje!ll!le mod Kl II
1/12 Vinterturneringen 2.runde
8/12 I.holdet hjemme mod Rødovre III og 3.holdet

hjemme mod Herlev II
9/12 2.holdet ude mod Valby I

15/12 Vinterturnerin8en 3.-runde (tro diet eller lad
være)

- ?/12 Juleaf,slutning med gløgg og æbleskiver, samt
underholdning af formanden ~

29/12 ~nsker vi godt nytår og spiller hygg e alrak

740021
2'959Ø3
Tr 711-7

Ålekistevej 156 Vanløs,e blenighedshjem
,,; Vanløse· Kirke.

: tliele Rendlev Oversknus,vej 9 2500 Valby
Tel: 30440$ om. dagen Fa 2073

: J'eeper Holm Åbakken 26 st th 2720 Van-
løse Tel: 746899
giro: 6 47 84 33
Børge Gyltlholm
Aksel Barkhuus
Jens "'.'inther Te1:

: Lie~ Jenten Tel:
Erik von Es.sen

Formand

!i·ibonden udgives af" Vanløse Skakl:lub
'eg:. 80



· M'EDLEMSBLAD ,FOR VANlJ,SE SKAKkW1_

GU.DE JUL1 DEJLIGE JUL
Al-c ja.1 hvis bare det gjaldt for alle. Men nej,
ene .a,f' alle mA en stakkels kasserer gå ind til
denne jubeltid med f'ormørket sind - udelukkende

på grund a:r e11 s,amling restanters håi-dna.kkede

betalingavægring. Som det før er antydet, så

er restancerne f'aktisk a:f en ganske uanstændig

størrelse~ de må og skal n~dbringea inden

årsskitt.et. Jeg har overvejet at tå opøt4.llet
et par gabeetokke :foran kirken, så d.e værste

kunne blive udstillet t:i 1 spot o,; sk.ænd.sel,
juleda.g kunne være 'Udemærket ti 1 formålet.
I f.ørete omgang vil jeg dog endnu engan.g prøve

!

·at ap-pellere til jeres så.k,aldte Hbedre Je,g",
selv tidselgemytter k•n ve1 blødgøres op unde~

Jul. Altsl1 kær,e· venner, ka·n I virke.lig nænne
at en arme kasserer ska1 sidde og stikke til

julemaden., blot fordi han har mistet enhver

appetit a:f' græmm.e..lse over klubben øk;onomi?

Det er f,al<ti.sk ret nemt at lette sin samvit••
tighedp jeg er alt~d vi1lig til at modtage

pe:ag'!!., lip"_etJom klubh:;.rn stadig he"r en girok.ont



ta

-1e sig ramt, m~n ar~
g.ode ret til at :fele si.c velbel:i.ageligt forar

gede over andres slette ad.færd.

VS I - ~åstru:p S.F. I: 5½ - 2¼.

1. Ole Delfter
2. 'lorben Sneslev
3 . Erik von .E·ssen
4. .Niel.s Rend-lev
5. Hans Hielsen
6. Steen Schoueboe
7. Gibori Jacob
8. Sejr Roumann

- Frode Thomsen
- Helge Arentoft
- Knud E. ·Rørgaard
- ,J,an Mortensen
- Carsten H,orst
- John Ho,lm Nielsen
- Uffe Holck
- Holger D;a..ijlgaard

Denne gang var v'i. på besøg i Tåstru.p s.
F., som ll godt gemt i et ~je~nt hjørne pl
en skole, og som sædvanlig hLev vi ~først ·
fuldtallige en snes minut.ter ind i !pille~
tiden. Indtil d.a var vi· kun 4, men vi gjorde
vores bed,ste for a.t 'kon,centrere os om torea
partier og ikke spekulere på hvor resten
blev af.

Den først.e ,de.r blev fær·dig var reserven
aouma.nn, d,e•r aldrig rigtigt nåede ud af· start
·hullerne. Men så vandt Sneslev efter god"t
spil gennem hele part·iet ( se dette) , og snart
~fter fik Jacob, der på et tidligt tidspunkt
havde fået foræret en officler, også sin pind.
Jeg selv fik intet udrett·et i den første snes
træk, aå dukkede d1er imidlertid. nogle takti
ske finesser op, os en a.f dem indbragte en
løber ,ag dermed et ettal.

Resten af p,artiern~ gik tiden ud, På 1"
bræt. sa det .længe ud til at Delfter 'pes.temt
ikke kunne få mere end remi~ , nen hans h31~-
lige kombina.tion af s tædigh'3d og OJtfin<l.~om
b.ed fit presset et vuz d et 1-&:~n~ll'l~~pi.l L-Ptl,

!~



. .1.2;,~n-~einlV'-': · r;en. li.en1;.1.Ll1;rv ~tat"'ted.e uftt'1r
;Det u.tl.fi~gn med a.t sæt·te et tårn i slag, 111e~7

det. tog fjenden ikke og i stedet vandt
.iendlev en of.ficer for to bønder·. På fprun
d.erlig vis ~ik han. f"ormøblet stn gevinst
stilling til et y.derst ubehageligt, slutspil
med D, S og 2 B mod Dog 5 B. Men efter dame
afbytning var hængepartiet remis, og de·t
blev det" Ha.ns hav,de et sindsoprivende ti1d
nøddra.ma hvor alt hang og f1agred.e, og en
o,vergang syntes jeg hans stilling så temme
lig kold ud, men lige før tid.kontrollen fik·
han modstanderens kong,e ind i et matnet.
Hængepartiet.blev ført sikkert til gevinst.
Steen kom ,skidt fra åbn·ingen. P& et vist

· tidspunkt lysnede det lid··t., men han. slap
a1drig 11elt løs og til sidst røg damen.

Denne s•ejr bragte os på l .pladsen.

13
J"run,d1.

i! .....

Her .haTde v·i K8:!.s 2. hold på. bes.øs, Of& da
h,oldet st!lled~ med fle:re reserver mens vi
stillede fuldt hold, hvor næsten alle kom
til tiden, ja så .skulle Vi jo kunne vinde.
Det lykkedes også. Fø·rst færdig va.r M.iki,
eft,e·r et vild parti. Hol·dlederen afviklede
et vundet parti til remis {uliifarvede løbe
-re) og Jacob ville hjiem derfor ..gav han re·mia
d:,er kunne godt være .spillet videre. Det var·e
de lidt inden B·ans vandt over sin ikke ædru
u.o,datander, næ,ste:n sa.mtidil vandt Rentlle,v en
officer og lige før afbry,delse vandt han en.
til, dette fik modsta.na.•eren til at opgive.
I tidnøden gav Sn0elev bond.er, men ~andt til
gængæld damen og dermed et point. Steen o.g
:Erik fik hængeparti-, so• Steena m.o,dst.ander
har op~ive·t, E·r1k taber og dentGd vin.d,er vi
6--2.

""·



~e~u.1.tata rn
Ole D,eltter
Torben Sneslev
Erik von Essen -
Leif Jen.sen. -
Niels Rendlev -
Hane Nielsen -
St een $,,choue,boe -

_ Jac,ob Gibori -

Birg·er Møl.ler 1-0
0hr. Btachan 1-0
Alex Rasmussen 0-1?
Sv. E. Lystbæk remis
Verne·r Olsen 1-0
·Jørgen Ju~eberg 1-0
X. Kargaard Jensenl-0
SidneyFlower remis

III
I
II

lhl
14,5
11, 5+h
11 +h

5.ICS.
6.GSF1.sts
e.raF

II 11
:II 10,5+h
IV 1O,5+h·r 9,5

Nes;te kamp er hjemme mod røiovre.s 3. hold
den 8/12 hvor pointne tæller dobbelt.

2. holdet har 9gaå spillet 2 kaape aid,en
sidste nr. Redaktionen har ikke sodt~e,t
referat fra. kampene men kan fra s,ædvan.
vølunderett,et kild.e oplyse VS ternes. resul
tater.
Vanløøe Il mod Studenterne· Tårnby
Knud Wæde

. Søren Juul Sørensen
Jørgen Holst
Ha.ns ~huetrup Hansen
Jxe,1 Ba..rkhuus
Kurt Andersen
Kurt Havn
Pinn Madae.n
Ni,ele l!ans,en
Preben Larsen

.., .. Schøller J:acobsen
..

1
Remis
1
1 {O)
l
,o (l)
0

Remis.

( llftHillP jff~-

remis
0

0
0
0

rem.is
t'E!fti -~

5
Tab a:f to }110int· uden ka1:!t~, ikke god:t"



? ~ -=L ·1

"
I
I 14tt5

slundII 13,5
IV 13s5

Vanløse III _· aod
III Pedersen
Eilif Kiilsholm
Jens Vinther
B'ir:ger Frandse·n
-roie Sejrøen
Henry Stjernquist
Jan Jørgens·en
Jesper Holm
Svend Pet,ersen

Brøndby.ves.ter Øbro ·
0

.9,
0 remis1 ·, t' 0
,0 0
l Ha1ngø'1 .. 1
·;1··- ·- =2,;+

·•-æng•

Stillingen 1
1. Gl,o et rtlJ.l'
2 .• Tåstrup
3 •.Brynaby
4. Øbro -

·3:. ræk.ke'.,,gruppe 2 er nu;
III 18 5.Herlev II
II 16,5 6.B~.veaterI
II 12,5 7.van1øseIII
V 10, 5+h.8. !rArnby III

10
10
9,5+he·

Løsni~•erne på op_gaveme i e,idste n.r.
l : 1. Kf3 ,b5 2' • e4 , b,4 3·. Ke2 J , b·3 4 . Kdl l l ,k«3

5.e5 og ø,å videre.
2t ,l,. Sb6, e3+ 2. Kxe3J ,Lg2 3.S·C4+,Ka4 ·4 .• X:f2:,

Lhl s.Kgl,Lf'3 6.Se5+ o« vinder.



J,Ul8J3l~ftl. honla ..

Her er to gode partier af Torben ~neslev.
Det første er fra, hol:dturneringens 2. æd,

livid: Helge Arentoft, Tåstrup. Sort: Snesle-v.

1!_'@4 ~6 2,d4~d5 ~='~c( dxe ~.Sxe4_L,f5 ~.sp
.L,16 6, ll4 "h6 7 ,SO Sd7 B ,_Le! e6 9._Di2 Sgf_;..
Så vidt jeg kan se , har sort sm~rtefr_i t fået
lige spil!! Nu ser lo.Se5 na.turlig•b ud, men
hvid forsømmer dette ·træk, og snart tilraner
Selesniew sig initiativet. iQ.._,Lp.3 LJi2 lL
~-o? Dc'.Zi ll, Ld2 o-o;.g Nu er kongen 1 si.k
karhed , og slag på g3 l.i.gner for alvor en
trus,s el. Og hvor skal den l\yp h,en? 12, Uel
. B l4a.L!U. Sg_!J: 15 ,_S.h2 S:ee; 16 1.Dxe:, Kb8

Dækker a7 ., li, !4- For at styrke diago,nalen
b8-h2, men nu bliver diagonalen .a?-gl også
svag. l1,- c5~ 18,,o3 Sb6J_l9~g4 Den er
vel om.sider på vej til e.5. Nu er det imi,dler
tid f'or sent. l.9.- o4~. 2,o,Ldl aci;, 21LD!3
L1XU 22, Sg,4'l? Omsider kom den væk fra det,
truede felt. g3 til det gode og naturlige
felt e4. Desværre ('f,or Tåstrup) koster det
dens kolleg.a 1)å g4 livet. Uen hvide stilling
må do.g i alle tilfælde være tabt, men nu går
det stærkt. .22. - Lxe4 .:22~, Dxe4_f:5 24, Del
fxg4 25.Lxg~ Se; 26,Ql)Bivet,

Det' andet er fra. 1. rd. af' Vestvold
turneringen, M-.klassen, gr. B. :6 .ll.76.

Kvid: Lennart Sperber, :Øb,ro. Sort: Sneslev.

t,'JJ



1 f4+ 3 5. Kgl Dxd4-+ 36. JJxd4 Sxd4 ; 7. Le,1- L e'j
38.Kg2 Tf2+ 39"Kg3 Tbf8 ~4o.h4 Se2+ 41"Kh3
Sd3 42. h5 L,g5 43. Lxd3 TB f3 mat.

( noter til det første parti ved eve)

Th" R. "Q.l besøg.
- .

Gamle vanløsere er naturligvis ikke i
tvivl en hvem ·Th.R" er: Thorbjørn H,.osenlund,
mangelrigt medlem ar VS. Net,op hjemv.endt
fra olym.p,'iad.en i Ha.ifa til Århus skul.Le han
en tur til København f.or at medvirke i en
radioudsendels~ og benyttede lejligbede.n
til at anægge sin gamle klub en v1sit d,
17 .ll; Rygtet var ilet i forveje.n, så trods
fodboldlandskampen i fjernsynet var frem
mød,et helt pænt.

~orbjørn fortalte.. først il½ time
meget underholdende om den. danake indsats
i Haifa (og gjorde sit bedste for at over
døve min kære m.e,dreda.ktør, der pludrede som
en kan:arie!ugl i solskin) og demon~,trerede
flere partier dernedefra. Og pagefter spil
lede han ursimultan mod 8 mand - deraf de, 6
fra. førs,teholdet - med d,et ganske fornemme
resultat: 7 - 1.; kun St"een S,ohousb,o,e o.g
Hans Hieleen fik vr,ii:rtet en reHnis fra. ham.
Det var i d,et hele t.aget en vellykket a,ften,
og jeg var næppe de,n eneste der var glad for
at få lejlighed til ~t hilse på Tb. igen.•

"~.-~.; ..... A Hus~._ .. j. Ul. e.-·.a:r. slut..nin_·.ge.n.. den_._· ~2/12-1. 97,6,;,* 0 k1 19.)o, hvor der er,~GLØGG, UH-
JUL A.·. DERKOLDNIN_G, P. RÆMIEK0$0RRENCER OG
-;-r- Q MEGET MERE,.• ••

Mød op ~ el.lers b1·iver formanden FOR
·L__J fu.1d • • • •



Endelig er vinterturneringen konnaet i gan.g~,d~n
aene start e:lcyldes hovedsa.gligt vores sommer
turnering. og problemerne med de nye Loka'l.er-,
Det er i lr lykkedes at samle 31 af Van.løse
Skakklubs medlemmer om denne turnering. Det e"
10 mere end sidste år, hvil.ket må s,iges at vær~
fint. Det skyldes dog hovedsagligt_, at 7 af de
9 { ! ), nye medlenuner har ti1nieldt sig. Det er :
altså ikke •aen gamle garde", der er blevet alt·...~
tiv. Der· spilles i år i 3 klaese•r, Mester, 1.
,og 2. klasse, m.ed henholde-vis 8, 11 og 12 del-
tagere. ·
At meetørk1Jssen e·r så lille skyldea llteety:rel
aene, ønske om .at undgå sidste Ara skandale.
D 1et er falttisk først nu, med et halvt. årm far
einkels,e,. fundet en vinder af sidste• ,åre tur
nering. Dette hlbea undgå.et 1 4:r, da der ,~'O
kun skal spilles. 7 runcler i klassen, og dtt'r øl
er tid til at afvikle, de mange hængep.artier,
de.r ;normalt findes blandt di,see ep,1llere~. i
øvrigt har jeg som ny turneringsleder den abL
solutte målsætning, at denne aæaona klub~tum6·
ring skal være afsluttet til generalfore.al!l!~n
gen i-may mlned, de·tte opnås. ganske enkelt v•d-,
at i 1kke·-a.fv1klede parti,er f'o:rsyne;e spillGrn
med store, runde nuller"
De, ; klasser er sammensat efter styrkelisten,
soæ den forelå i FRIBOIDEN, nr. 3, augus.t 1976.
De mange nye ~pille·r,e ·er plaoeret, ll'vor turne
ring,sløderen har ekønnet·, at de styrke:mæss1gt
hører til.
Af praktiske detaljer bede·s deltagerne lægge
mærke tål følgende: Der er på de udleverør•dt
tumeringskort ,opgivet telef9nnumre på spil
le.rne, e.åled.es at man har .mulig.hed for at mel•
cte afbud. Der e·r do« ,sket et par tejl,
at følgende s·ka1 r,ettes:
J•rgen Holst: Ol) 17 82' :33
i~r~je:::i:! gg ~.~ r} :~
Desuden ·bedes s,_pill erne i 1" ltl·a.Bse
der e:r kommet en e:ttera.r.uneld.else til klc.ssen,
flåledee at Gunnar Christensen og.'3,ii spilto~ .:I
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ne Kl. asit Q. 'J:u l'l,1 erin{6,.JJ.. Hu.clren .,..1J. :PI..,ro \\
putte•' hE..t\i. ind, hvor det paaae:r hen ad

, ana ]).Jaude:a ai;illar John Han.sen 0,1 lieJ.s
Haseenkm.p HanI38D i stedet for Ern.et. Urwalå.
og Hjalmer Thomsen i 2. kla-sse.
Der er ikke planlaKt og påført da.toi,·r for d~
aidete runder, dem b1edee .mo.n selv plfare 114-
:rra den plan, dør står på ba&eiden af JRI:SOli•·
DEN. GOD KAMPl

Je•e Vinther

Pa.rti fra holdke.mpen VS II - ilS II.
Hvid.: Kurt Havn Sort: Ren, Jensen
1. e4,e5 2 .•.f'4,Lo5 Efter teorien· skal aer her
eller 1 det næete tnek .spille·& a3" Den plan
jeg følger bringer ■ig straks i vanskeligheder.
:5. · Sf3,d6 4 .• fxe5,dxe5 5,. Sxe'5,Dh4+ -6. g:3,Dxe·
7 •. De2,Dxe2 Si.Lze2,Le6 Om sort syvende træk er
de-t ·be·ds:te er nok tvivle·omt •. 9. c3,I.45 10. T:tl,
Sf6 ll.d4,L-d6 12.c4,Sc6 l3.0xd5,Sxd4 der sal
eke noget inden J1eg bliver lml?et helt ,o•er ene-
14. Sxf7,K:z::r, 15. Ld:5,The8 16.Kdl,KgB 17. Sc3,
Sg4 l,8.Lf4,LxL. 19. 'T":tl.,se,+ 20.Kd2,,,c5 21. b3,Sæ2
:itillingen er endnu ikke helt hlb 1lø.s. Jeg prø
ver i. d,et føl.gende at f•Il!.e hans springe-re.
2·2. !f2,SJ3 23.Se4,Sg4 24. !rf4,Sxh2' 25.Sxc5,
Sht;+ 26. Kcl,,TaoS, 27. TxS,~xS+ 28. i'c4,fxd5
29. Le4 ,Tg5 Jeg ha..vd,e ventet mig en del· af'
dette træk, men d,e;r er flere parnder. 50. Tfl,
Txg3 ?? Det er ved at være te"e11g sent, all·
e~ tnette. Sort går tor hArdt pil og taber om
sider sh hest o.g partiet. 31. Ld5+,Kh8 32.
fxB,~rl' 5:,. rat"b5 Sort havde resnet ■ed. at
spille sit tArn til e;, men ser :først .atten
i bunden nu.. ;4. !'c7 Vi spillex endnu næsten
ti træk fe-r han kunne bekvemme etg til at op-



St:,rltelisteparti mellem Je,aper Holm og Jena
Vinther, kommenteret af' efens Vinthe·r.
1. e4 ,, e6 2. d4, d.5 3 • Sd2, Sf16 4. e5, Sfd7 lle,;.ge
øpillere gør v.age :to:i:-sa·g pl at øpil1e den
franske lbning. 5.L43J'! Ked dette træk øikkre
hvid •igen god diagonal i tilfælde af kort,
sort roka.de, og hvid har allerede nu det angl'el,

·i tank·erne, han gennem.fører i 12. træk. 5.-,c5
Sort øpille·r inte1tane·nde videre i bedste frans
ke stil. 6.o:,,Sc6 7 •.Se2,l>b.6 Sort er ve,d at :tl
godt greb om d,ro,nningef'løjen. 8·. Sf3., cxd4 9.
cxd4,Lb4+ 10.Ld.2,oM\o ll.So3 Bv1•de kongeangreb
er under .opsejling. Han skal haTe dia«o·nalen
fri til dronningen. Sort bliver atra.k■, blind.et
af den bonde1evinst, han tror at ha:ve 1·A.er ø-
••j e pl. ll .- -:, Sxd4? 12. Lxb.7-+ Truer ae,d :mat, '!-•
e'ks. 12. -,IC%b7 13. Sg5+, ICgS 13·• Dh5 mad uiække-
lig mat 1 to træk. 12 •. -,na 13.Sg5, Hvid prø
ver i bedste J,eeper Holm .stil •t :følge eucce
een op oi fl afgørende kongeangreb. F.Ar han lov
at .spille Dh5· er færdi.g. 13.-,gJi T'vunget at· 0:m-
11tmidighederne. 14.Le3,Lc5 15.Sa4,Da5+ 16.Xfl,
Sf5 17. Sxc·5 ,.Bixc5? Dlrligt. Bedre er 17 ~ -, Sxe3
18. fxe;, Dxc5 hvor·efter hvide bøn.der splittes
og sorte dame aktiveres. 18"D1'3 Hvid strammer
igen grebet om sorte kon«estilling. Målet for
dronningen er J13. Uvids, tru.eler er do.g min,dsket
noget efter at der er spillet g6. 18.-,Db5+
Sort griber chancen for" at vinde tes.te.mente
banden. 19.Kgl Hvide kommentar: "NU h•r j,e·t
rokeret f:or øA •·idt a~Ar ICo~en. •t 19. -.,Dxb,2
Med matt:ruaæ,e1. 20.!fl~Se4 det er ved at lyk
kes sort at få .overført noget materiel til for
svar af kongefløj, en. 21.•-,~g7 .Tvangstræk. 22·~
Lxg6+ Hvid be:nrtter sig af lejligheden t'il at
snuppe en bonde, me·n sort kan nu med prmsist
spil ride stormen ·a1. 22.-,ThBI Ev~ds dame h.ar
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L·- .-1.· ,l"l;w..:;-,•l"-.a,.•. '{ ~., j øh ·u·• ._,, .J. J '-t::, ,:.u 11' !. ... 1. w ..... """ ··- ,. t:::;,..,.. \,,>

,.. ,,.n,_ ~,.. st~d.,. 23.;.Df3 Med alle de t::10
hit id har i sl:.6, bu1·de v~re en chance for sort,
-nen der or s.tadig komplikationer. Ka.u Lg6 slås,
•Jg i givet fald med kongen ,eller bonden? F.
eks. 23 .• -, Kxg6 24~ Sxa41, dxe4 25. Dg4+,Kh7 26.
Dh5+,Kg8 27"Dg5~'",Kf8 28.Dd8+,Xh7 Hvid kan op-
nå remis ved evig sk;ak på trods af d.;n ma.ng-
lende of'f:1.cer, da sort·s, kionge må blive pl h7,
~7 og g8. En anden varian·t er .23.-,fxg6J 24.
~4,Sxg5 25.Lx&5,Dxg5 26.gx'!5,Dxt5 med gevinst
ohancer f,or sort. Det centrale for Bvid e,r at
bevare bonden på e5· o,g d.ermed feltet f6. De1;-
te kan. f.eks. vises således.: 23. -tx.g6 24.14,
Sx&5 25.Lxg5,Bh4??? 26.D.f6+ m,ed mindet remis
for hvid. Men alle disse hy:p,otesea blev e,let
ikke ,aktuelle, ide·t s,ort, greb,et af panik o--
ver hvide ag&rPssive spil, 'fik byttet li 1dt.
om på træ.krækkefølgen. 2.3.-,Sxg5?? 24.Lxg5
Hvid har dermed ,mulig. hed ror at erobre e·5
og f6 med deraf følgend e chancer. 2'4• -, Dxe5!?
Hvad er nu det? Skal sorts 'dame nu ot11eå til
at være med i legen. 24. =-,Kxg6 og 24. -,fxg6 . _
g.-iv.·er hv~d st,ærk.t modspil .25~!,x;.f.5,Dx·f. 5 26. ,i.::.,':"Dc:5+! Hvids ?hance må på dette tid~:punkt be- 1_. 2-)stå i at ep,lit:te sorte bønder og v1nae et .,., .- ~ -~
eventuelt slutspil. Dett'e• gøres emine.nt godt
ved~·26~Dxf5!; exf5 26.-,Kh7 27 .·Lt6,T.g8 2·8.
!4,L·d7 Hovs.a,nu i 2.S. træ·k p,røver de to
kamphaner langt om læne;e at fæ.rdt«udvikle
de r-ea stiil~nger•.29.De,5,Dg4 30.Lg5,L,c6 :il.•
Tf3 ! livid spiller sta4.ig med musklerne. 31·. -,
!&71 Alt andet- er døden for· sort. F. ska,
;1.,-,T~6??'l >2.Th3:~,Kg8.33.Dh,8,+ mat. 32.Th~+, r
K&B 33 ... Dd4.! Nu er det pluds,elig hvid, der
skal passe på. Sørts dronningekakker 1 fo,r,e-
ning med løberens pJ.a,c,eriD4 kan blive :farlige.
3;.-e5 34.Dd2,EJ4 35 ..~g3-,Dd7 36.L:.ff:}! En skjult -
trussel. Bytter sort tårne, dør han. 3'6 .. -,
Txg3 37 .hx~j og sort er 11dækkelig mat med Th8
Gq~"~g6 37 .Dd4,De6 j8.h4???·? En t.idnødsfadæ-

..icr, \A~.l' giver en kedelig slutning på et epæn-
..:1 j\,,.:...a~ r:'!"\_-~-'.-st' . 78 . m..,..,.,,~ Qt~• hv-4 d- o· .... '-'~'tTUx !.s -.: [~~,..~ ..;. v•~• J · CJ- _, li' ·J:..,_u.j · .t:,i · • • }-1('.;)c:. ..,



22/12
29/12
5/1

12/1
19/1

26/1

2/2
9/2

16/2

23/2

2/5

9/3
16/3

Juleaf'slutnin~ med ~løgg
Nytårsskak
Halvårlig børe,tning
Vin.terturnerill! 4. runde all1e klasser
Vinterturnering 5- runde 1. O& 2.
klasse, hængepartier i mesterklassen
Vinterturnering 5. runde meste,rltlasee
Vinterturnering 6. xvnde resten
Hængepartier og styrkeliste
nubmeeterskab i lyns,k&k
Villterturnering 6. runde me1a;terklasee
.vinte.rturnering 7. runde resten
Undervienin« vl Niels Rendle,..
hængepartier og styrkeliste

-Vinterturnering 8. runde 2. klasse
hænge,partier og s~tyrkeliste
Holdturnerine;· 5. runcle
V;intertuni,e·ring 7. runde mest,erkl~see
vinterturnering 8. runde l. kl~sse
vinterturn1er1ng 9'. runde 2. kl•see
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