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VINTERTURivERING-EN 78/79

Alle VS 's medlemmer Lndbydea herved til
Vinterturneringen.
Datoerne for de tre første rund~r er
f~stlagt og er 4/10, 8/11 o~ 6/12
Datoerne for de øvrige runder vil senest
foreligge ved første rundes start den 4/10
_ urneringen vil bli~e spille,t -eftet- regl'emi
mentet, der. blev v·ec}taget :den 25/5 -· 7J":,
på genera_lfor.sa.mling~n og offentliggjort
i Fribonden nr. 6, 77. · ·
Turneringsleder er: Jens·Winther.
Indskuddets størr:else er. ikke- endeligt
fastsat_, aen, er sandsynligvis:· uændr-e t,
30- kr. . ·:·· ·
Sidste frist for tilm~lding. er 27/9.

Sb.lpe,ia.gten.
Sommerens turnering havde pæn tilslutning,_ nå,r
nan ta.ger årstiden og Vlt-fodbold i betrå.g:tning
I alt deltog 22 spillere i skalpejagten.
~eraf 1) deltog mere end en gang.
Præmi e.tage rne s
1. "DEN STORE SKALPEJÆGER" LEIF JENSEN 127 P•
2. Steen Schousboe 121 P•
3. Leif Nyward 117 p.
Sidst~pr-æmien til den mest skalperede, skænket
s.f Jesper Holm gik: til Finn Madsen 85 p.
·~nd~rne ønskas tillykke.



ØBROS FORÅRSTURNERING
I denne turnering, som havde samlet over 200 deltagere,
deltog 7 fra VS. Deres resultater:
Mesterklasse B Steen Schousboe ½100010 2½
1. klasse Jacob Gibori ½011000 2½

Lei.f Jensen 0111½½0 4
Steran Hansen 1½½½11½ 5

2. klasse Jens Vinther 0011111 5
Niels Rendlev 110000½ 2½

J. klasse Erik B. Larsen 11101½½ 5
Steen spiller godt åbnings- og slutspil, men desværre
blev hans partier i denne turnering afgjort på takti
ske finesser i midtspillet, hvad der ikke er Steens
livret. Steen melder sig herved ind i FFFVSY ( Fore
ningen For·Forhenværende VS-Mesterspillere). Denne
.forening er der ingen, der har meldt sig ud af endnu,
men før eller siden må det ske.
Jacob og Leif er medlemmero Jacob startede og sluttede skidt
men holdt dog skindet på næsen. Leif kan glæde sig over,
at nedturen sluttede. i Kronborg. Nu vil et com~-back
snart v~re en realitet. Min forud planlagte opryknings-.
taktik lcgevinst med sort og remis med hvid) holdt,
bortset fra i J. runde, hvor jeg med sort, satte ½p. ~il.
Jeg kommer igen næst.e turnering.
Jens skulle efter et par års pause lige vænne sig til
atmosfæren i koordinerede turneringer.·Derefter var han
urørlig. Niels, medlem af FFFVSYIAK, fik ikke de annon
cerede 7 P• Tværtimod, han var lige ved at rykke ned.·
Grunden til dette var, at dåserne ikke blev så.længe på
brættet, som han ønskede.
Erik spillede en god turnering og indf'riede de ·forvent
ninger, man havde sat til ha~, ved at rykke op.

Ste:fa.n

Holdturneringen
Runderne spilles i ugerne efter følgonde søndage:
8/10, 29/10, 19/11, 10112, 25/2, 11/J, 1/4
J eller 4 af kampene er udekampe, og disse spilles ofte
ikke på ·onsdage
Tilmelding senest onsdag.den 2). august i klubben, men
ger~. f·ør, og også. gerne te:l?fonisk til eiig



følger her. Særlig skarptsynede læsere af :fb
0 • • . • . •• • ' ,;

samt de fa tilstedeværende - kender allerede
. . . .. .

de vigtigste beslutninger, . men her Isomme r- det
• • - i •

lovede, udførlige referat.

med akk LamatLori det ae~y veilrnndte medlem Leif

. .
Der v'ar- modt 17 ma d.Lernme r- frem til GF d.

31.5.78. Til di;i~ent foresloges.og ~a1gte~

Jensen (nu o c-s å kendt under dc:-&-...navnet S. V. Jen-,, .

sen). I!å°n ·}:on.~t;t~rcd~ at c.;F v~r lovligt indJ.,~ald~-.
Protok~llen fra sidste GF.blev etter dirige~--

tens venlige og stiJ.:færdige he~1.stilling ikke

opl.:est. r--:u dz-ev imidlertid en naturlig trang

Jensen nedenunder til de mindre ~emakker, sltlede:,,

at han ikke fik forpurret formandens beretning.

For~anden, Niels ~endlev (D.s.n.), fortalte
. .

om aktiviteter~e ·1 V~ i det forlobne Ar, bi.a~
- - . ._. . .. ·: ... . . .. . .

om Vanløseturneringen, vinterturn., ho1dturn.
- • !_ • -. •

og sommerturn. og om medler:inernes resu1tater i

div. l,oordiner~de tur~eringer •. Han nåede. også ~t
• ~ - ~ • :. ,.1 • • ••

nævne at klubben bLv a , af økonomiske grunde træng·
~ ·. .

te til nogl~ flere med1e~rier.

På dette tid.spunkt gik.døren op, og Jensen
. . . . .

vendte ( sy~ligt lettet). tilbage og _·indtog s t.r-ak s

sin dirigentplads _med ordene: 1·Vi har .nu a1le

hørt formandens beretning, er der nogen der har

nogle b ernær-IcnLri g e r' til b e r-e tnLngen , det er der

ikke, den er derfor godkendt!;i

)



regnskabet. Han lconstaterede med bek.LageLse et

underskud på 720 l,r. og 5!1- øre - samt store lcorr

tingentrestancer. !-~a~jorde det i øvrigt 1~la~t,

at vi s:!::a1 op pl. ca. 5o medlemmer, :for det kan

løbe rundt. Bestyrelsen ville dog ikke ~oreslå

kontingentforhøjelse. ue eneste bemærkninger til

regnskabet var, at vi uå gøre noget :for at it
nogle flere me d.Lernrner , Re,'."~nskabet b1ev deref'ter

godkendt.
Dermed rrå e de vi til"indl:omne forslag". Fra

Stefan /.lborg Hansen :forr?l& et forsl.ag om at fb
stcull.e udlcomme e:n ~ang om m~.neden. Gyldholm søgte
at mildne det til at "vi mA t:i.lsj:rc<>~, at fb ~~or.1-

me r' lo :;;ange om året 11• Så lcom inidler~id Steen

Schousboe den betræn:~te redaktion til undsr.etning
med ordene: "Det er ligesom med Goethe. Kår det
kommer, konmer det stort 0:1; p~, en gang!" Og han
roste fb for ind;J..æg:genes høje kvalitet. Delf'ter:

"Havde du for resten ikke et LrrdLæg i sidste 11.r. ?11

:tedaktionen parerede dog let angrebet, ic!-et den
jo sad pu dirigentposten. Forslaget b1ev derfor

aldrig sat under afstemning, men blev lige se.

stil1e lempet ud af ba~doron.

Så kom vi til pun:~tet "valg", og: det resulte

rede - ned klapsalver, men uden dramatik - i i'ol.

gende: Formand: Stefan Å. Ilansen, Kasserer: Dørge

Gyldhol.m, Des:.yrel.sesmedle:umer: Axel Barl~huus,

Steen Schousboc, Jens Vinther, Suppleanter: 1)

Torben Sneslev, 2) Leif Jensen, nevisor: Eilif
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Kiilsholm, ·:1evisorsup.pleant: Fr.ode s·ejerse·n.·

Evt.; ',,nclnu et :tillidshverv skiftede. e j er :

Leif !~yward in~V:illi,~;e'dc i a:t bl_ive. 1:1ateri_a'l_tor
valter. )erefter var der overrækkelse af. vinter~

turnerings- Qr; topscorer-præuier. S1utt'el:i..g. ·trei:1-

lagde 3arkhuus

!-~affedri}.-.ni1ig pa klubaftenerne. Err enke Lt -ting

stod han uforstående overfor: :invorfor ir~i- 0

der

kun 11 d •. 2!: .5- ??'' 1,;en !,Y'f~r<l ·1~0~ ·{i~ed ciyst~riets·•. ' . ' . ~
løsning: 11Der var ikke flere bajere ! 11

•
· · , . · -· ·· · , , · - 2o ·

GF s l.uttede i god ro og orden "d. 21 .

eve
Lurturneringen.1978,
hvad er nu det) vil den opmærksomme 1æser sige,
hvornår_ er gode g~ie VS blevet leverandør til
en sådan turnering. (Det.er mås)<e en god' ide.)
Turneringen der hlev afholdt ·på Brørup Kro w~ek
•:.r:den 19 og 20. august 1978 bar. det mærkelige navn
fordi man afholdte Lurf est med· fuld musik i- byen
lige hetop da. . ·
Der blev spillet 45·.min .pr.mand M/Q pr. parti og

· c.et i ·9 runder. ·
FØrste dagen gik det fint, 3½ point (burde have
været 4) hvoaf der kun var held med· i af's'Lut'n i'n
gen af det sidste parti.
Anden dagen gik det galt, 50%, men nok til en 3.
præmie, kr. 100)- plus et stort drikkekrus.
Resultat: 1 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 ½ = 6 points.
Der var otte pr-æm i.er, og det lykkedes mig at spil
le mod 6 præmietagere. Den s'am lede præmieliste
kommer i Skakbladet-.
Fritiden mellem runderne blev brugt·til at fortære
de medbragte drikke- og andre-varer i omegnen.
Ma11, må stadig undres (og værdsætte) at dansk na
tur, kan være gyldne kornnarker og gumlende kvæg.
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Vågner, vågner, .ran ske he Lt e •••

Len gamle kæmpuvise. var en manende appel til old
tidens bersærker om at gå ekstra til makronerne i
en akut situation. 11• •• siJ.t·inger op og spænde r .bælte",
e I ler på nudansk "vl må .alle spumde livr-e mmen . ind 11

-.

den gamle appel_ ~r clagsaktuel. · · · ··

Den ny regering drager med morderisk raseri { leding·
mod diverse underskud, de ulykkelige ofre jamrer
hjerteskærende ~g brokker si~ enormt. Der er gråd
og t~nders gnidsel. · · ·

Med bl ødende hjerte· og fortv iv lP. 1 sens tårer må vi ,
VANLØSE. SK.AKK.Ll'B, følge reg·eri:n:gens eksempel: i vor
egen hønsegå r-d , forh.iben tl ig: med be.<lre r-e su 1 tat end
reger ingen for sit ve.dkor~;m_ende kan vente at"" opriå ,

Stillingen er fatal: klub~en ~ar pr l.sept~~ber et
underskud, restancerne, der taneerer 2000 kroner,
og vor konkurrenceevne er skæbnesvanger~ fo~ringet.
Det kan vi ikke fortsat leve med , «e der m"å omgåen
de gribPs· ind med alle til rddiehed stiende_miJler,
s eLv om det skulle gJ sa vidt, at hve r' ·især ar· os
må betale, hvud han m/k skylder.

. .

Altsåf· Alle ~and m/k af hu~, o~. det k~n ikke gå for
st~rkt - men p~s nu alligevel på•ikke at ~alde over
hlnanden. Det gælder jeres dyreste eje, tegnebogen.
- 1\u g,elder·det at kLo.ume underrygstykkerne sauuuen ,
SYm man ville sige på kultiveret christi~nsborgsk.

I vil finde ~assen ~ben.

Vestvold-turneringen spilles i år på følgende.
datoer: 21/10, 22/1•, 11/11, 12/11, 25/11, 26/11
M-klassen endvidere ~4/10.
Spillested: Glostrup Bibl~otek
Sidst.e tilmeldings.frist.: 27/9
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100 mands match.
Den årlige 100 mands (k/m) match mellem Køben
havn og Skåne blev i år afholdt i Folkets Park
(Malmo's Tivoli, dårligere og dyrere end vores)
hvor vi også spillede for 2 år siden. Ligesom
dengang var vejret fint, og vi håbede at skuLl,e
spille udendørs igen.
De 99 KØbenhavnere blev dog skuffet, idet ombyg
ninger i Folkeparken nødvendiggjorde, åt der plev
spillet bag en-musik tribune, hvor der med me1lem-·
rum også blev spillet og sunget af et sigØjner
ensamble og svenske folkemusikere. Det sidste op
muntrede måske de hjemlige så meget, at de til o
verraskelse for dem selv og KØbenhavnerne vandt
matchen med 53-47. Skåne vandt de 10 fØrste bor
de med 7-3 og de sidste 10 med 9-1, så vi vandt
altså 11-80 bordene med 43-37, det bØr overvejes
at spille en 80 mands (m/K) match næste år.
De sidste par år har j_eg i:;ævet to unge håbefulde
svenske ynglinge. Det må være sket ret så overbe
visende for man havde i år fundet selve den lØn
nede ungdomsleder frem, som modstander til mig.
Nu skulle den ækle 100% ungdoms slagter, tværes
ud.

Hvid: Lars Brink, Malmo SS
Sort: Leif Jensen, VS
Partiet spillet 13. august 197 8 i :.ialmo, på bræt
50 i loo mands (M/q1 match Skåne- KØbenhavn.

l.e4,e6 2.d4,d6 3.Sc3,Lb4 A.e5,c5 5.a3,La5 6.Sf3,
Sc6 ?-.Le2,Cxd4 e.Sxd4,Sxe5 9.b4,Lc7 10.0-0,Khl ll.
Lb2,0-0 12.Khl,a6 13.f'4,Sg6 14"Lcl,Dd6 15.b5,Ld7
16.a4,Tfce 17.La3, Db6 1e.Sb3,Lxf4 19. opgivet 0-1.

Har du husket at betale dit kontingent, se sidste
side~
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Sidste nyt: de omtalte partier er IKKE skjult i teks
ten Men bare udskudt til et senere nr. p.g.a. di-i.
verse omrokeringer i regeringen eller andet steds,
men Kapov fØrer stadig 4-1 efter 19 partier· efter
at begge har bedt om udsættelse~ fordi de ville have
opklaret hvem S(kak)V(erdensmesteren) Jensen var.

For at alle kan f~lge med, bringes en en liste
over de mest anvendte udtryk omkring den danske
bacongris.
at spille gris = at sp iU.e på at komme hjem til

TV fodbolden.
at spille Øffet= for~~t.v~re sikker på ikke at gå

glip af nationalmelodierne.
en lille Arnarke9 ?
en stor Oking = sådan ca l½?
en rigtig Antonius= Man bØr alvorligt overveje

at spille ludo lidt oftere.
en onkel Børge = at slå en sekser i nsnyd") lØf

te og sige: Den har jeg 11

Den internationale version: A petit peg.

Fribonden udgives af Vanløse· SkakkLub , som spiller
hver onsdag kl. 19, 3 0 i lokalerne: · VanLas e "Menig
hedshj ~m, Alekistevej 156, v./ _V~nlØ_se·:-:i<irke.
Formand: Stefan Alekjær Hans'en Tel: 79 10 2 S
Kassemester: •BØrge ·Gyldholm Tel: 74 35 2
Turneringsleder: Jens Vinther Tel: 74 00 21
Redaktion: Erik von Essen Tel: 38 71 17

Leif Jensen Tel: 69 61 _
Tryk: Flormanduplik El-stencils: FDF/FPF
Oplag: 80

Kontingent og andre indbetalinger på klubbens
/ ·"'-I vLJ '1ti
i;;. L.\ f,- 0 7 ,.,,_".)


