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Holdturneringen.
5.TI.lllde: Lyngby-Virum II - Vanløse I:· 3,5-4,-5
1. Knud Rasmussen - Hans Nielsen rmnis
2. Bjarne Nielsen - Steen Schousboe L-o
3. Jes Knudsen - Torben Sneslev o-1
4. Erik Eliasen - Niela Rendlev 1-o u.k.
5. Carsten Buch - Erik von Essen remis
6. J. R. Eriksen - Gibori Jacob o-1
7. Bo Lund .Andersen- Leif Jensen remis·
e. Henrik Mortensen~ Ole Delfter o-1
Vi havde arrangeret kollektiv transport til spil
lestedet med det formål at få lille Miki frem til
tiden. Det viste sig imidlertid at være en dårlig
ide, idet det ene af transportmidlerne var en bil,
som netop var anskaffet af Den store Rorgænger og
som derfor led et forsmædeligt aammembrud midt på
mortorv-ejen. Dette resulterede i, at rorgængeren
tilbragte aftenen med at diridere trafikken uden
om.vraget, mens vi andre søgte at redde stumperne.
Det gik bare derudaf.
Miki trådte sømmet i bund og sendte modstanderen ud
over autoværnet i en ~art. I faldet gik Sneslevs
modstander med. Han.ses modstander var et mulehår
foran det meste af løbet, men blev hentet på ste
gen. Jacob, Steen og red. måtte endnu en gang begive
sig ud på den farefulde færd til Lyngby, denne gang
dog ikke i Rendlevs bil.
I andet gennem af banen kørte Jacob hurtigt fra sin
modstander, mens Steen sakkede længere og længere
agterud. Red(-ningskorpset)s partier endte som dødt
løb.
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6.runde: VSI - Frederiksberg II: 2,5 - 5,?:

l. • Hans Nielsen - o. Schøller Larsen o-1
2. Steen Schousboe - Nogens Knutsson rem.is
3 • Børge Gyldholm - Gunnar Magnusson o-1
4 • Niel e Rendl ev - Claus Andreasen remis
~• Erik von Essen - Ole Christiansen remis
6 • Leif Jensen - Erik Bertelsen o-1
?. Jacob Gibori - Bo Rasmussen ~-1
e. Ole Delfter - Svend Dittmann 1-o

Katastrofe. Efter gentagne gange at have drejet
e-0-1 efter snslevt trådte Gyld.holm til som nmd
hjælp uden dog at kunne læge sårene. Indet choket
havde fortaget sig, havde Gibori fået så mange
skrammer, at ingen forbindinger hjalp. Umiddelbart
derefte måtte også Hans sluge den.bitre pille, 0-3.
Red.(-ningskorpset) kunne desværre kun bjerge et
enkelt halv point. Formanden og hans chauffers til
stand var længe kritisk, men efter at lille Miki
havde givet hold.moralen kunstigt åndedræt ved en
bloddryppende sejr,.holdt de remis' ved at få en
tranfussion.

Falck.

VS II - Birkerød I 5 - J
1. Jørgen Holst - Carsten Siwonsen 0-1
2. Finn Vad.sen - Henrik Kaiaer 0-l
J. Stefan Hansen - Svend Sander 1-0
4. Ib Pedersen - Ernst Hagge 0-1
5. Jens Vinther - Knud Thorsen 1-0
6. Eigil Pedersen - Arne Jensen 1-0
7. H. Schøller Jacobsen - Allan Johansen 1-0
8. Børge.Gyldholm - Gustaf Gustafsen 1-0
Eigils modstanders brikker stod i kø for at få lov
til at stille sig i slag. En hurtig pind.
Gyldholm vandt to kvaliteter og vandt let.
Jeg tilbød en bonde i tårnslutspil; en bonde, som
kunne tages med skak, og den tog han (altidgive
en skak o.s.v. ), hvad der kostede ham partiet om
gå.ende.
Schøller spillede solidt og godt og fik en hel pind
til en afveksling.



Jens eta.~lerede en fribonde, som sendte flere af
~od.standeren.a officerer i graven.
5-0 efter ca. J timers spil, men så var der heller
ikke mere til os.
Ibs konge kom på en ufrivillig spadseretur til bræt
tets nordlige regioner, hvor den frøs ihjel.
Jørgen var kommet i menneskehænder (rating 2044}.
Finna modstander var i tidnød, men det var Finns
brikker, der blev spist.
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Gladsaxe II - VS II 5 - 2 + h
1. Erik Poulsen - Jørgen Holst
2. Georg Jørgensen - Finn Madsen
J. Jørgen Nielsen - Stefan Hansen
4. H. O. Strauss - Jan Jørgensen
5. Otto Larsen - Ib Pedersen
6. A. ~arczyk - Jens Vinther
7. Kaj Sørensen - Axel Bar~huus
8. K. Zimmermann - Richard Hansen
Det var rækkens tophold vi mødt6, og
som et sådant~
På de tre øverste brætter blev vi nedspillet med nyde
lige lll8.tter til følge.
Ib og Jens mødte jævnbyrdige modstandere. som de delte
med.Ba.rkhuus VILLE på holdets acoringsliate nu og kom
det efter fint spil. Richard kom aldrig rigtig i gang
og fik en indeklemt stilling. I hængepartiet har Ja.n
en officer for 4 bønder i en elendig stilling. Det bliver
nok en bolle, hvorved slutresultatet bliver 2-6, og vi
er så 8 point efter GSF II, d.v.s. vi.rykker ikke op i år
men en andenplads skulle vi nok kunne få.
I kampen om topscorerpræmi~n ser det sådan ud:
1. Stefan 4½ (6) 2. Eigil ::.,, , .--,,~~ ;•,>_,;: .; 4(4)
J. Jens J½ (4} 4. Finn J½ (6)
Resten har ingen ch.a.ncer.

Stefan

VS III - Søllerød II J - 4 + h
1. Kurt Havn - Elis Nielsen
2. Ejlif Kiilsholm - Frede Larsen
J. Frode Sejersen - Jan Uglebjerg
4. Erik Bøge Larsen - Morten Poulsen
5. Henry Stjernquist - Yogens Jensen
6v Jesper Holm - Kai Jensen

½-½
0...1
h

1-0
0-1
1-0



7. Svend Pedersen - Niels Brøncting 0-l
8. Ib VagrJcilde - John Harding ½-½
Det må konata.t.er,Bs, at VS III spiller bedre på urieban€l
and på hjemmebane, hvad så årsagen k&n være.
o~ partierne kan ru.evnes;
Kiilsholm og Svend kom skidt fra derea åbninger og tabte
hurtigto Erik fik en heldig pind, det gør gode spillere
en gang i mellem. Stjernquist kom også hurtigt til at
stå. ski dtp men vi$ta den rigtige hold.moral ved. at ·tøm.ms
giftbægeret til bunden.
Ib vista fint spil, som lover godt, for frem.t.iden~ En
fadæse til slut fjernede desværre alle gevinstchancer.
Jesper vandt ret hurtig·t en officer. Pinden var dog
først hjemme ved spilletidens ophør, da modstanderen
viste god hol&nora.l. Kurt ·tog remis, hvad Frode sand
synligvis også får.

Stillingen i mesterrækken:
1. Rødovre T 29 5" Hv i.dov r'e I . 23, 5.I..

2. Allerød T 25 6. Lyngby-Viru.m 23.L

3o Studenterne 24 7. Vanløse . ·r '22
4. Frederiksberg 24 eo ø'6ro = II 21,5

?.række,gruppe 1:

Gladsaxe II 36,5 5. Brøns};løj I 22,5
2.Hvidovre II 29 6. Hellerup I 21,5
3.vanløse II ·26t.~ 7. Posten I 19
4oBirkerød I 24, 5 e . .AS o4 III 14,5
;.række,gruppe 3:
1. Brønshøj III 29 5. Øbro IV 23
2. Rødovre IV 2~ 6. Glo·strup IV 21,5
3.Søllerød II 27,5 7. Brøndbyv. I 21
4. VanLøæe ··III___ 25 a. Brønshøj II 17

E:IIT 78
foregik i år på Horsens statsskole.
Lokalerne var glimrende. De eneste, der måaka kunne
have noget a~ klage over, var spillerne i landsholds
og kandidatklassen, som spillede i skolens ve.meste
lokale; det vendte nemlig mod syd.
Turneringen havde i år samlet ca ... 370 deltagere.
Kun 2 fra VS dal tog. Deres resultater i 1. klasse:
Leif Jensen 0llOH-½- J½pe
St.efa.'1 Hanean 101½001 ;½p"



Leif fi~ sit dirligste reaultat siden nedrykningen
fra ~esterklassen, delvist selvforskyldt. At vinde·
n gevinststilling fa.ldt h8.ll1 meget svært. Til ~engæld

spillede han fremragende i tabte stillinger; havde
han ikk~ gjort dat, var han rykket ned.
Han havde indkvarteret sig så langt væk som i Kolding.
Yit resultat var også selvforskyldt; jeg kan for tiden
ikke spille med hvid. Jeg fik ½p. af 4 med hvid.
Med sort gik det bedre: Her et parti fra· sidste runde.·
Hvid Vichael Christensen FS Sort Stefan Hansen VS
1. e4;e5 2. SfJ~Sc6 3.Lb55a6 4. La4;Sf6 5. o-o;Le~
6. Tel;b5 7.LbJ;o-o 8.c3;d5!1 disse første træk blev
spillet i lyntempo. Harehall-bondeofret giver sort
visse praktiske chancer ~6exd5;Sxd5 på 9-;e4 er lO.Sg5
godt 10" Sxe5iSxe5 11.Txa5;Sf_§ • eller 11. -;c6 12.Lxd5
cxd5 13. d4;Ld6 14. TeJ OeBoVe 1:2. Tel;Lb7?! bedr6 Ld6
1,Jo d4;Te8 14. LeJ? ! bedre Lg5-=:_;D~7.}5. Sd2 ;Ld6 16.• hJ
16. fJ der forkorter den lange diagonal er bedre -iDc6
med en primitiv trussel !7o SfJ eller DfJ;DxD 18. Sd;
LxS 19.gxL med kedelig hvid-bondestilling ~iSd5 18.Lxd5;
Dxd5 19.-•• DdJiTe6 20. bJ plan: c4 fulgt af d5 aed lukning
å.f diagonalen -1Tg§ t:t-u.er officeragevinat og hindrer den
hvide plan 21. Kfl sort har gevinststilling
Hvad vil du trække her?

21.-1Txg2.!_naturligvis 22. Kxg2 afslår hvid med Sd2
( Sh4 koster officer efter •;Tgl+ 23. Ke2;Dh5+) følger
-;Dh5 og bonde hJ falder 22.-;DxfJ+ 2J.Kfl;La4 nu ka.n
mat eller dronningt~b ikke undgås 24. Dd2&DxhJ+ hvid
opgav p.gr.a. 25. Ke2;LfJ+26. KdJ;Df5 mat.
Jeg skulle have boet på vandrehjemmet, men p.grea.
pladsmangel var jeg blandt dem, som blev Nforviat~ til
Aarupga.a.rd J½ km fra spillestedet. ·
Der fik jeg til gengæld enk. værelse til vandrehjemspris
og når man er mange om taxier er de ikke aå dyre.
Jeg havde i hvert fald en ovenud glimrende påskeferie.
Carsten Høi blev ny Darunarkamester.
Næste !r foregår turneringen i Aalborg; hvad med at
holde påskeferie deroppe næste år.

Stefan



Denne turnering spilles fra og med i år som en slags
substitut for KSU' s ~fl', og det er da helt i or,len. Ma.t&ri
ellet er jo det samme, og det vil sige ikke alt for g-~dt.
:Brædterne e~ ramponerede, og brikkerne er bare fantastiske:
sl3ve konger~ ha.lte springere, store og mr.! lø'bez-e~ ·Grætår
ne og plastiktå...""'r:le i vild forvL"Ting, ete,eto. :Bønderne er
et kapital for sig•••

Men trods alle disse gebrækkeligheder er det jo morsomt
a.t spille skak, og da de:r ikke e:r langt fra Vanløse til
Selsmoaeskolen i Tåstrup, finder jeg det for ringe~ a.t VS
kun stillede med 2 (to) mand. - Jan Jørgensen i 2a klasse
blev i den gr--ca.d væk i mængden, a.t jeg ikke har fået cpsau
set ha.ns resultat. ~lot Ted jeg, at han desværre ikke endte

·blandt præmietagerne.
For mit vedkommende fik turneringen et besynderligt for-

løb; jeg fry-gtede at ha.ve glemt, hvordan man vinder partier:

Hans Nielsen ½ ½ ½ ½ ½ l 1 s 4½ pi Mester II.

Det betød naturligvis en elendig korrektion og ingen :p:ramde.
Interesserede henvises til Skakblad.et nr.:; fra. i år~ hvor

resultaterne fra den ganske turnerings samtlige klasser står
opført.

'OR~OR .5Pll,.LE~DENAW -·. - -
~
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VBST\rrJLDHURTIGSICAKROLDTURNHRINGEN

Efter nogle års passivitet er VS nu igen aktivt
med i Vestvoldsamarbejdet. Den 15. og den 22.
februar afholdt vi i vores klublokaler den årli
ge Vestvoldhurtigskakholdturnering. Dette kunne

.lade sig gøre ved at leje det store lokale i me
nighedshuset, således at der var plads til de
ca. 115 deltagere.
Der deltog 28 hold a 4 spillere. Disse hold blev
delt op i to hovedgrupper, som hver havde 2 præ
miegrupper a 7 hold. Holdene var inddelt efter
styrke, således at hovedgruppe 1, præmiegruppe 1
indeholdt de formodede stærkeste holdt mens ho
vedgruppe 2, præmiegrupp·e 2 indeholdt de formo
dede svageste. Formålet med denne opdeling er,
at de svagere hold i en præmiegruppe 2 skal ha
ve chance for at vinde præmie, selv om de har
tabt til nogle af de stærke hold i en præmiegrup
pe 1. Der går jo stadig rygter om dengang, da
2. holdet slog 1. holdet og vandt præmie.

· Der blev s.pillet 3 runder hver af de to aftener
og modstanderne blev bestemt efter Schweizer-sy-~
stemet indenfor hovedg:r,upperne. Matchpoint talte
før individuelle point. Førstepræmien i hver præ
miegruppe var et skakur, mens 2-præmien var et
sæt brikker.
Vanløse deltog i år med 4 hold, et i hver præmie
gruppe. I.holdet startede godt med at vinde 3½-½.
Hans Nielsen, Jacob Gibori og 2. klasse spill'eren
Niels Rendlev vandt, mens Ole Delfter remiserede.
Der var det efterhånden traditionelle tidnøddra
ma omkring Ole DelPter. Efter et par telefonop
ringninger lykkedes det at bevæge Miki til at
komme, og han startede sin første kamp med kun
4 min. igen (han troede nok det var en lynturne
ring) og holdt alligevel remis. Godt klarett
I 2. runde startede Jacob er serie 000. Han tabte
tre partier i træk. De andre vandt i denne runde,
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så sejren blev 3-1. Holdet begyndte at tro på
sig selv, men i sidste runde denne aften blev
de sat på plads. o-4 og ingen kommentarer fra
min side.
2. holdet startede svagt. Steen Schousboe og
Eigil Pedersen tabte, mens Erik von Esses, som
sædvanlig, og Stefan Hansen spillede uafgjort,
1-3. I anden runde kom kun Steen på scoringstav
len med en remis, ½-3¼. Med sådan en dårlig sco
re skulle holdet - ifølge Schweizer-systemets ide
- møde et svagt hold i 3. runde. Det lykkedes da
og~å holdet her at vinde de første 2 matchpoint
med en sejr på 2½-1½. Steen og Stefan vandt, Erik
spillede remis (hvad ellers?) og Eigil tabte for
3. gang. Det må have været et stort chok:·.for Ei
gil, for han kom slet ikke onsdagen efter.
3. holdet skulle som sidste år vise sig at være
klubbens eneste deciderede triUID.Iatar. Holdet
bestod af Hugo Scholler Jakobsen, din referent
Jens Vinther, Erik Bøge Larsen og Jesper - giro
6 47 84 33 - Holm. Det er en let opgave at gen
give holdets resultat fra første aften. Det blev
3 gange 4-0, aldeles fremragende. (Bemærk din
referents lettere subjektive holdning).
Der hersker en del usikkerhed omkring 4. holdets
individuelle resultater. Det forlyder fra min
medsendte udarbejder, at en ukendt reserve sco
rede½ point i 2. runde, me!15 Leif Nyward, Ib
Larsen og Lars Berglund ikke nåede at kom.~e på
tavlen førs:te aften. Alts~ 0-4, ½-3½ og 0-40

Leif-ex rorgænger-Jensen, tidligere Vanløse,
gjorde sig i øvrigt bemærket ved. at stille op
for Glostrups 3. hold, da dette hold ellers var
for stærkte-Til stor glæde for Vanløse Skakklub.
Status ef·ter l. aften: 3"holdet førte deres grup
pe, l~ og 2. holdet lå i midten, mens 45 holdet
var i bu:1den.". Alle så med sp"l:nd:Lng frem til ons-«



e:21g den 22 ~ februar, hvor- det gik_ således:
1. holdet startede med at spille 2-2. Hans og
Rorgængeren vandt, Miki og Jacob tabte. Næste
runde blev endnu dårligere. Jacob vandt, og Mi
ki delte point, l½-2½. Dermed var holdet uden
chance for at få præmie, men der blev alligeve1
ikke slappet af i sidste runde. Kun Miki delte
point, 3½-½. Holdet nåede ialt 7 matchpoint og
13½ indv. point af 24 mulige. Det er vel lidt
under-, hvad man kunne forvente.
Denne aften blev 2. holdet straffet med, at Eigil
P. meldte afbud, og Leif-ex rorgænger-Jensen,
tidligere Glostrup, overtog hens plads. (Det var
en straf med modifikationer, idet Leif scorede
50%). Den .første ka11lp sluttede 2-2. Steen og
Stefan vandt. I næste runde vandt Stefan sin 3.
pind i træk. Leif' spillede remis. altså 1¼-2½.
Herefter var dette hold også uden præmiechance
i sidste runde, og ligesom for førsteholdet hjalp
det på resultatet. 3½-½, Stefan remiserede. Ialt
fik holdet 5 matehpoint og 11 indv. point. Ret
tilfredsstillende, især er Stefans 4 point en

·glædelig overraskelse.
3. holdet skulle i fjerde runde møde det andet
tilbageværende tophold. Scholler og jeg remise
rede lidt for hurtigt. Jesper- giro 6 47 84 33 -
Holm blev nemlig uvenner med·uret og •tabt~. Der
med hang ·det hele på Erik B. I svær tidnød for
b~gge spillere lykkedes det ham at svindle sig
til en sejr, 2-2. Det blev det eneste matchpoint,
som vores modstander satte til. I 5. runde kom
svømmeturen. Jeg spillede med hovedet under ar
men og druknede derfor hurtigt, Jesper forblev
uvenner med uret og Erik kunne kun få remis. Re
sultat 1}-2½» Derefter kunne vi ikke selv argøre,
om vi skulle have præmie. Det ville afhænge a.f'
de andre holds resultater i sidste runde.
Vi .fandt igen melodien og vandt 4-0 .for fjerde
gang. Da en af vore konkurrenter satte et match-



,oint til, kunne vi trække os tilbage med bragen
de bi.f.ald samt et sæt brikker som 2" præmie. Vi
fik 9 matehpoint og 19½ indv. pointt! Det var
det højeste antal indv. point, nogen af de 28
hold fik. Specielt Scholler og Erik imponerede
ved at score 5½ af 6 mulige. En absolut positiv
ove1"'raskelse.
Denne onsdag blev 4. holdet suppleret med Kurt
Andersen og Ib Vagnkilde. Der er stadig usikker
hed omkring de individuelle scorer, men det lig
ger rast, at holdet vandt 1 kamp og spillede 2
uafgjort denne aften. Der blev således 4 match
point og 7½ indv •. point til holdet. Det er vel
en forventet s~ore.
Glostrups førstehold blev samlet vinder af tur
neringen, og under præmieuddelingen gjorde Leif
Jensen. tidligere Glostrup, tidligere Vanløse!??,
nej, jeg opgiver. Altså ovennævnte subjekt gjor
de under præmieuddelingen krav på at få andel i
de præmier, han havde været med til at vinde for
forskellige hold. Dog uden held.

Jens Vinther

P.S. Det .forlyder .fra sædvanligvis upålidelig
kilde, at mu.ltitalentett ex-rorgængeren, orga
nisationsmanden, socialdemokraten og Fribonde
redacteur Leif Jensen .fortsætter for Vanløse
Skakklub.

GENERALFORSAMLING

Denne afholdes· i år d.31/5,kl 20°
0
,med følgende

DAGSORDEN

1.Valg af dir~gent
2.Protokollen for sidste general

forsamling
?.Formandens beretning



j.Indkomne forslag

6.Valg

?.Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under pkt.5 skal være
indleveret til formanden senest d. 21/5.

Efter generalforsamlingen bliver der muligvis
tid til en lynturnering eller anden form for organi
seret skaklig samvær.Dette vil naturligvis afhænge
af deltagernes talelyst ved generalforsamlingen.Jo
kortere indlæg,jo mere skak bagefter.(Denne sidste
bemærkning skal absolut ikke tages som en finte til

Leif Jensen)

Steen Schousboe,sekretær

ROSKILDE SKAKKLUBS JUBILÆUMSTURNEF.ING
Retbølls Bolighus dannede en værdig ramme om Roskilde
Skakklubs fine arre.ngement. Gennem forretningens store
vinduer kunne forbipasserende se jubilæumsklasaens og
dameklassens spillere, samt få. et glimt af s.lle os
andre~ I vinduet var der desuden udstilling af skak
materialer. Det var muligt at følge jubilæumsklassens
partier på store demonstrationsbrætter.
Turneringen blev vundet aJ Schneider, Sverige foran
Weaterinen, Finland; begge fik 8 p. Ole Jacobsen blev
nr. J med 6t P•
Thotbjørn spillede under vanlig standard og blev næst
aidst med 3½ p. ( 7 remiser).
Dameklassen blev vundet af Merete Haarh foran Nina
Høiberg.
Den koordinerede turnerings første dag var· præget a..t
kaos, da der kom flere end først antaget.
M-kla.1.:1sans spi llera blev nok forstyrret noget i den.
første t.:.me;a ti d , men alt blev ordnot cg resten af
~1.;r~~z,eringzn :f"crl'Sb uden problomar.;o ..

-~



For den eneste(!) deltager fra VS, undertegnea~1

betød dette kaos, at der ikke var plads til mig i
2. klasse; til gengæld manglede der en i lo klasaa,
og jeg var naturligvis straks til tjeneste.
Xit resultat: 0½1½½11 i &lt 4½p. gav 5. præmie
og var en poaiti_v overraskelse.

Stefan

MA.SXIN~ 78, :B&W' s marketenderi, Chrieti.a.nsha.vn_ _.. ...,. ..., ... _
Til demie hurtigturnering (½h/spiller/parti) for 4-mands

hold drog 4-5 forhåbningsfulde VS1ere i week-enden 4--5~
marts. Det blev både resultat- og spillemæssigt en succes.
Som det Til være bekendt.fra.dagspressen blev Frederiksberg
sammenlagt en overlegen vinder a..r turneringen; man 1.-plad
een i gru.p:pe 2 blev altså besat af Vanløse. I stedet for
et runde for runde-referat bringer rt en tabel:

i ~ l 0 :1 ~ ~ ::z:t ~(\)
~ it-' . g, . l

ID m t,' 0 """H .... 111 ø 0 ø ~ I-'-
H ~ tj • ~

;:5 I

1 ~ ~ s' H
H ~ H 5

vs runde: l 21. 3 4 5 6 7 8 9 score

1 Hans Nielsen 1 l l 0 1 l l 0 ½ 6½/9
2 Ole Del!'ter 1 0 l - - - 1 1 ½ 4½/6
3 Jakob Gibori 1 0 1 1 i 0 0 l 0 #/9
4 Leif Jensen l 1 l ½ 0 l 1 ~ 5½/8~ - ~
R Steen Schousboe - 0 0 0 0 - - - 0/4
Individuelle :P• 4 l½ ~ 2 2 1 3 3 l½ 21/36
Match-points 2 0 2 l 1 0 2 2 0 10/18

Præmie kr. 600,- samt spredte klapsalver.·
Tumeringen spilledes efter det nordiske system, som jeg

ikke kender. Desuden anvendtes til en vie grad også FID:i' s
~egler.,

Man bør jo ikke give folk karakterer; - alligevel ædet
vel her på sin plads at knytte en kommentar til holdets
præstation individuelt betragtet:

Steen fik m.h.t. Points ikke det store udbytte, men var
nu den på holdet, som viste det bedste positionsspil.. Mang-
lende held i de afsm:ende øjeblikke. Men bonitet i spillet
er af værdi f:or holdkammel'.'atemes nervesystem. I.si!' er .~o,

l ')~t.;...



- ,.., e·;-: .,.,_ .,,...,,t ,, .....;1.,.., ·• "'o.e:.;• ~-.. .,; e>,.....-,;;,~ ,i\./I~li D.".,; l,1;ber" og den l:li.k-~-i:G ~..Ji..-40" '-" Vlfl.4 .l. . ._._~.Y.i,:i;..;.~~..:,;:. \.;, __, .L ---r:--- ~. - ~T,; _..

::~de ru:,m virrtnc;k og""A Ss..'.tj :r~ .nC!Q: il '~ ~~:i-eQ De~over
- .. ' 4" • • 1-. ·· • 't • .,,.~l=-e1 .,,,,"""de ',}7'~1'1.1!'1. :roses .;.C.I." en smidig s:p1. .J..E:St:i... , ...i. ....,,,,..,, _.,,,,_.,......., " -

u.nd9~gt i o.f.f:i.cs:r~:r og ·børu1c-r ikkQ af~ende :for .har.s. y"....7:""'
•.iers udf2.ld" Ja...~ob kom pi hårdt arb1r:jde i danne 'tl.1-r:ner~g;
det pcaiti~e ved h&.~s-p:rastaticn v~ oo forn.uftig økonom
sering· med betænknL,getd.d~.

Den lille Miki er så åbenbart. et stort talen:t. ffim har
i hvert fald fundet ud a:f :fidusen ved at begrænse antallet
~ bsnyttea.e åbninger til 2 ( ! ) ... _ Med sort russisk, som hvid
spillerne ikke kend.er, og med hvid et underligt patentstil
lads, citer llti.dlertid hvar gang give:r fordel. lin solid pra=
sr4i.tion. Min egen indæts ex jeg ikke udpræget utilfreds
liled... Fo:r mig var- det i hvert fald hele turneringen~, at
jeg i matchen mod studentsrne fonnåeda. at ned.spille C--eri
I&ko'lt med et afsluttende d.ro.nningoof.fer + mat.

Turn&:d.ngen var glimrende ar.rangeret, og clet kan absolut
anbefales klubbens talrige unge - og ældre tala.7lte:t" a.t
gr.ippsre sig 4 og 4 og være parat til at drage til Yiaskin
skak 79. Det er ikke for tidligt at gå i skrap træning.

Til sidst viser jeg et pa_-,.>i;ij som er nogenlunde repræ
sentativt for den stædighed og sejghed, holdet som helhed
l~nde f.or da.gen. Det indeholder at vanskeligt slutspil.

hvid: ~'"18 Nielsen sort: Kresten Kresten.sen, Hvidotte
1) d4,Sf6 2) e.4,e6 3) Sc3,Lb4 4) Lg5,h6 5) Lh.4.,c5
6) d5,axd5 7) oxd5,d6 8) e3,Lf5 9) Lb5+,Sbd7 lo} Sge2,
0-0 11) O-O,I«e3 12) Sxc3,Dc7 13) Lg,,a6 l,4} Ld3,Lm3
15) Dm3,b5 16) a4,b4 17) Se4,Sxe4 l8J .D.xe4,Sf6 19) D.f~,
Ta.d.8 2o) Lh4,De7 21) Iirl'6,.Dxf6 22) Dxf6,grl"6 23) e.4,
Tfe8 24) T.fsl,Te7 25) Te3,Tde8 26) Tael,Kg7 27) f4,Kg6
28) Kf2,h5 29)-11.4-,a.5 3o) b},Tc8 31) Tcl,Tce8 32) Tcel,
Tea 33) Tcl,Tce8 34) Tc4,f5 35) e5,dxe5 36) TJc:e5,Txe5
37) f'xe5,:t4 38) Txc5,T.x::e5 39) Tr.a5,Te3 4o) d6;Td3
41} Tg5+-,Kh6 42) Tf5,Td.2+ 4-3) Kf3,Txd6 «.) Ke4,Td.2
45) Tb5,Txg2 46) Txb<4-,f5+ 47) Kf'3,Tg3+ 48) Kf'2,Th3
49) a5,Txh4 5o) a6,Th2+ 51) Kf3,Ta.2 52) T-~,Tb2 55) a7,
Txb3+ 54) hf4-, opgivet.

1
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Redaktøren_ har modtaget :følgende tra ..e. ,1:;. cJ eIIB~J

-----------------
Fra_ et ældre ·:engels.k,c-= ikke navngiYet--·::: · .blad

har v_i aakaet . f·ølgende "leveregier for sk~kspil-
. : .

Lez-e"., der må: f_orrri.odes også at have bud til nuti-
---~-dens dyrker~. af det- ædle spil. Det ·påstås,. at hviH
•. q.isse eft~rleves,. vil- ens· s-pillestyrk~ kilp.ne

·- bri~ges be_t-yo.e!~gt,-~i. . .v.aj:cet.;..:._•, · · .-1_ •. .

. . .. . . . . . -:. : ~-~ ., .. T : ~
Spil . ikke skak før·.· dagens. plig•fei- er. overet å+

et, :Jg nu· f~~er·; :å.{_-~-i-'har:·gjort ·D1g· fo±t:·jent

til at dyrke d_in hobby.
. : , . _· L ,._·. : .

1.

· 2 ... Spil ikke skak (~':!b_:l}.ø.:a4e~ -s~ls~~b~';, hvor det
. . . .

kan antages~ åt .D'in modstander. '\7."i~. bli--ve· · savnet
af vær-ten· eller de tilstedeværen:de i sels·k-abet.

··.. :·
3. Spil Lkke skak med folk 1 der er ~eg~t .$_ldre

end Du seJ.v:,···hvi_s Du er, _13t~k_er :R,å~,-~qt _Du.)can
v{nde ovftr dem, ··men· ikke·· si-kke_r· på, ~ti' -d~ ·vil

kunne goutere det.

-&g: ·s·ør·g-·s·narei·e for a.t ov,ermatg_};l~__ J).ig..:..S.elv-.--. . ,,. ~ .

..

.· ,. 4. Spil ikke skak nied D'i.n kone, .med -mf.ndce Du
kan give hende en 9~t-k - el~-~~- ~f.lere· ._ fo~d,

. 5. Spil tkke skak til ud på de .små ti_mer, ·. for
at •nit·arbejde dagen efter ikke skal undgælde
for,· at Du ikke har fået søvn.•nok· ~iler··er .. . . ::.

kommet for sent cp ,' · ·

14



6. Ros ikke Din mod.standers-spil når .Du nar vun
det - og krttiser ikke Dit eget hvis Du har
tabt. I ~et første tilfælde tiltager Du Dig

,~age~-~ i det andet tilfælde ·fritager Du Din

modetande r noget.

7. Gør ikke bræt og/eller__b;r:-;ik~e-r t.~: noget
• • • .l • •

problem· - men skuiie dette være. ti_lfældet så
omtal det aldrig efter et ~e~~~lag~

- og til sidst : Gør ikke skakspiliet til genstand
for afgudsdyrkelse. Det er simpelt~en_en afslap
pelse -og. skal kun betragtes .s om s~~ari~ Jo mindre
selvisk Du ·er i dyrkelsen af de{, ·jo mere tålmo-

.. • • !" ..

dighed og jo bedre sindsstemning vil])µ lægge i
. ·.• ..

udøvelse~ af spillet - og jo bedre vil Du aner-
kende dets fortjenest~r som det·;~s~ i~iellek

. tu~lle af:~lli ~~il og godtgøre Dip karakter af

e? r,1osof: endog i·sport.

Ja så .mange var ordene.
Take it

or leav.e it! .',

Det redaktionen har modtaget fra b. b. jensen
er et saks fra Brønshøj Skakforenings blad, så
alle kan se hvordan andre klubber behandler vo
res kære skakspil.
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12/4

lJ/4
19/4

26/4

J/5

10/5

17/5

2. holdet hjelll!lle mod Posten
J. holdet hjemme mod Glostrup
1. holdet ude ·mod Allerød
Steen Sehousboe fortæller om Siciliansk
Udaatte partier
8. runde i 1. k:lasse
Udsatte partier
Vor nye klubmester fortæller o~ slutspillet
~onge og bonde mod ko~e
Udsatte partier
9. runde i 1. klasse
Udsatte partier
Udsatte partier

- O.JC. M hor fnlkht •••!

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub:
Adeesse: Alekistevej 156, v/Vanløse Kirke.

oplag: 70 .
Elstencils: FDF/FPF
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Tryk: _Flormanduplik.


