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Det åbne Hvidovremesterskab

Her var VS pænt repræsenteret med 5 deltage
retog resultaterne blev flg.:

Stefan Hansen

Jørgen Holst

Leif Nyward
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1 .Klasse

Steen Schousboe ½ ½ 1 1 1 1 1

Leif Jensen 1 o 1 ½ ½ 1 1

Min egen score var imponerende,men det var
mit spil ikke.Jeg var turneringen igennem forfulgt
af et utr9ligt held.To gange stod jeg til tab,men
i 4.runde satte min modstander i begyndende tid
nød en officer i slag,og selvom han fik 3 for
bundne fribønder på D-f'løjen var det ikke nok,for
er var en kvalt nat i den anden ende af banen.I

E.runde stod je~ atter til tab:men da min modstan-
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der havde dåriig tid viklede han det hele af til
et slutspil som han lige netop kunne holde.Men så
glemte han minsandten at notere hemmeligt træk på
partilisten!Hvis jeg ellers har forstået forrige
Fribonde korrekt,så er det en fejl af typen Store
Antonius.Heldigvis fik dette ikke nogen betydning
for min modstander,for selvom han havde fået remis,
skulle han alligevel have mødt SV-Jensen i sidste
runde.

Samme SV-Jensen spillede ellers en fin tur
nering,og hvis han ikke i 2. runde havde overan
strengt brikkerne i et forsøg på at vinde en remis
stilling,ville han være rykket op.Men hvis man ikke
engang imellem taber på den måde,så vinder man nok
også færre partier.net var vistnok Leifs bedste
resultat siden han begyndte at spille i 1.klasse.

Formand Stefan spillede sit sædvanlige friske
spil,og gennemførte endnu engang en turnering u
den remis'er.I ~t af sine tabspartier havde han
gevinststilling,men fejlede.]e to andre tab var
af den lærerige type,som får en spiller til at
kigge kritisk på sit åbningsrepertoire.

Holst blev remiskonge,hvilket man bestemt ik
ke skulle tro når man så hans partier.I sjette
runde startede han med at afslå et remis-tilbud,
spillede så et superfint parti frem til klar ge
vinststilling,men fejlede så i et anfald af skak
blindhed.

Leif Nyward er ligesom Stefan i sit spil:
Sejre e1ler dø! Denne gang lagde han stærkt ud,
men måtte se sig overhalet i de følgende runder.
Det er vistnok Leifs første koordinerede turnering,
og han fik en debut som han kan være tilfreds med.

Alt i alt: 2 præmietagere,heraf en oprykker,
ingen nedrykkere.Det kan VS godt være bekendt.Men
vi savnede jo repræsentation i Mesterklassen.Hvor
var Hans Nielsen henne? Har han virkelig fået så
travlt med at køre Speedway efter at have vundet
hold-VM i forrige uge1eller er der noget jeg har
misforstået? Om turneringen i øvrigt kan man til
sin tid læse i Skakbladet.

St1;;en Schou.stoe



Lykke:ns Pamfil

I Hvidovreturneringen mødtes første klasses
to heldigste s~illere i sidste runde.Både Preben
Thystrup (Hvid) og jeg selv (sort) havde indtil
denne runde fået adskillige ufortjente points.Hvid
skal vinde for at rykke op i den forjættede Mes
terklasse,mens sort kan nøjes med remis.

Hvid: Preben Thystrup,Amager
Sort: Steen Schousboe,VS

Niemzoindisk

1.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sc3,Lb4 4.e3,b6 5.Se2,La6
6.Da4 Usædvanligt.Man plejer at spille a3 eller
Sg3 eller Sf4. 6.-,De7 Her er ,-,c5 måske bedre.
7.a3,Lc3+: 8.Sc3:,o-o 9.b4,d5 1o.c5?! Kom helt
bag på mig.Jeg havde nærmest regnet med 1o.cd5:,
Lf1: 11 .Kf1:,Sd5: 12.Sd5:,ed5: hvorefter chancerne
er lige.Sort har en svag c-bonde og hvid en dårlig
løber.Men efter teksttrækket undgår sort den svage
c-bonde,mens hvid beholder den dårlige løber.1o.-,
Lf1 :_ 11 .Kf1:, bc5: Nødvendigt for r:t kunne udvikle
D-springeren. 12.dc5 (?) PositioL lt set det rig
tige træk.Hvid vil bedre fremtidsudsigterne for
sin løber.Men nu får sort udviklingsforspring.Ef
ter det bedre 12.bc5: spiller sort Dd7 og har løst
alle åbningsproblemerne. 12.-,Sb-d7 Afsted mod det
herlige felt c4! 13.Lb2,Se5 14.Td1 Rømmer pladsen
for løberen,men ••• 14.-,Sc4 15~La1 ,a5! Sort står
bedst.Hvid bør nok nu spille 16.Dc2,men efter 16.-,
ab4: 17.ab4:,c6 står han ikke godt.Bb4 er svag,
og sort har a-linjen og muligheder for en stærk
opstilling i centrum.Desuden har hvid vanskelig
heder med at få kongetårnet i spil.Men i stedet
spiller hvid det rablende 16.b5??

Lykkens gudinde udskifter sit smil med en rå
latter.Sort vinder straks et par bønder,og den
hvide stilling er slet udviklet.16.-,Dc5: 17.Sb1,
Tf-b8 18~Lf6:,gf6: 19.Dc2??,Db5:?? Ubegribeligt!
Sort vinder jo den hvide dame efter 19.-,Se3:+,hvil
ket ikke burde være svært at se.Det er en fejl jeg
ofte har gjort.Man finder et godt træk,men glemmer
at se efter om der er et endnu bedre! Iøvrigt var



...
Stefan. på dette tidspunkt he nne og se på i1'i.n stil
ling, og han så selvfølgelig straks dro~m.i.r~gege
vinsten.Men scm den gode kammerat han er und.lod
han at fortælle mig om rai.n buk indtil part Let var
færdigt.M~n har nemlig ført se spillere bryde sam
men af en sådan "vennedåd0,især når der som her
spilles et afgørende parti.

2o.Kg1,Db2 21.Dd3,Tb3 22.Df1 Den hvide stil
ling gør et let komisk indtryk. Nu rJ~ger der til:mBd
en officer.22.-,Ta-b8 23.hJ~ For at undgå dronninge
afbytning efter officerstabet.Eft0~ partiet fer
talte Thystrup mig at han 1nm spillcde viu e for·d:L
jeg havde overset dronningefangsten j_ 19. træk.
Det er også den rigtige indstilling~ ismr når Et.n
hidtil har været næsten forfulgt af held. i turne
ringen. 23.-,Db1: 24.Kh2,Df'5 25.64,Do5+ EndeJ.ig
ikke Dg4: for 26.Tg1 Desværre kan ikke begge spil
lere have alt heldet. 26 .Kg1 , Dc4- 'J!ru.cr To1. 27.
Kh2, Tb2 28.Kg3, Se3 i !En fattig t r oe t i E"Ced.et for
den missede dronningegevinst o 29. ::'e3 i~ De3: + 3o..
Df3 ,De5+ 31 .Kh3 ;:r8-b3 32 .Tcl3 Hoveavhar- Rvid. reddGt
officeren? 32.-,Td3: .33.Dd3:,Te2! Pointen i sort&
28.træk.Hvid gav op da der er !:lat eller dronninge
tab.
Partier fre Hvidovremester:ka.bet.
I åbningen Caro-Ke.hn sr en af hovec:ra.riantøz-ne følgo!ldc:
1. e4;c6 2. d4;d5 3. Se3;dx~4 4. Szc4;U5 5. SgJ;~-5
6. h4;h6 7. SfJ;Sd7 roligt og solidt, men paa på hvis hvid
spiller 2. SfJ i stedet for 2. d4, fors~ er denne hoved
variant uspillelig.
Hvid: Ste!&n Sort: Jens ~erua Lyngby-Virum 1. ltle 4"r"
1. e4;c6 2. ScJjd5 J. SfJ;dxe4 4. Sze4iLf5 bedre er 4-;Sf6
5. SgJ;Lgf;? 5-;Lg4 er bedre 6. h4;h6 7. Se5;Lh7 8. Dh5 med
118.ttruesel 8-;g6 9Lc4J;e6 10. »~2 truer slag på f7 ~O-iDf6
11, d4jSd7 12. Se4;De7 13. Lf4;o-o-o? selvmord. Sort opgav
efter hvid.s næste træk, som læserne eelv må finde.
Fra 7. runde dette parti
Hvid: Stefan Sort, Therkild I. Thomsen Greve
1, e4;e5 2. Lc4;Sc6 J. Sf3;St6 4o d4;exd4 5. o-o;Sxc4
6. Telid5 7. Lxd5;Dxd5 Bo ScJ;Da~ 9. Sxe4;Le6 10. Seg5~
ll.Sxe6ifxe6 12. Txe6 dette er en&~ hovedvarianterne i
preussisk. Der findes desværre ikke en ligeaå snedig fælde
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i -Ca:ro-..K&hn, zaen til gGngeld atj,llel!! aer i::tør-.e,
.n:.Y til apillerno;:; ·6alcti:,lce kundske.'bt-To.. g. -nLel l:h._ Dc:i.,2
-lin.:.en l:h - tW:6 ~4" V..i2_,. pt'5 tri..?u· k--ro.litet~@vi.ae;i IJ&c!

15.-:S&5 15. Tø4;Dg6 16. Tøl Alj9chi~ka.n.on 16.-tKd7Y 17~_Dc4
truer u..t 17 o ~;K~ 1.8" Lf4§ Th§IS 19.TxG8;Txe8 20" Ta6:Txe6
21. Dxa6+;Ib8?? Nu er der en gratis be.ade til hvid, erter-·
21.-;Kd8 var der ikka noget ørligt 22. Sltd.41 b.n ikk~ slåa
22.-;o.6 2J. S;c6;b:ztc6 242 Dxc6 :ran 4r lc.gt merkø til .den
h:ride kongea livvagt på c2 g4.-1;Ld8 25. Dxri;hxg§ og sort
opgaT saatidig. Det enkleste hv~de trak er nu 26. Lo5

Stefan

.LWGlENDE VINTERTUR.t~ERINGEN.
~år dette nummer af Fribonden kommer er vin
tertur.neringen allerede i gang - så det er
vel på tide jeg giver udtryk for nogle tan
ker omkring afviklingen af den.
et vigtigste står i indbydelsen i forrige

nu:mmer af Fribonden. Indskud 3o kr - sidste
tilmelding 27/9. og ikke mindst, et turne
ringen.spilles efter det reglerne~,, der. blev
vedtaget på generalforsamlingen i 1977. Det
te reglement findes del i Fribonden, nr. 6,
1977, blev dels uddelt ved starten af vinter
turneringen 1977/78 og desuden vil jeg for
søge at bevæge bestyrelsen til at lave et
genoptryk, således at spillere i dette ·-;års
turnering kommer i besiddelse af hver et ek-
aem~lar. ·
Til-dette reglement vil jeg godt knytte to
kommentarer. Angående§ 5 om fastlæggelse
af nyt spilletidspunkt ved afbud eller hæn
geparti. I stedet for konsekvent at sige:
Næste runde for hængepartier." vil jeg give
en. tidesfrist :på en måned. Det giver mere
.fleksibilitet med afvikling af turneringen.
Med hens;vn til afbud(§ 4) må jeg understre
ge, at man :pinedød skal ringe afbud også til
mig - ellers har jeg ingen chance for at .
matche ledige spillere.

Jens Vinther.

5



Bestyrelsesmøde

Bestyr~lsen har holdt møde d. 18/9,og viiler
med at viderebringe nogle oplysninger,her i tele
gramstil:

Form~nd Stefan vil lave en aktivitetsliste
for klubben helt frem til generalforsamlingen.Hold
udkig i Fribonden!

Et par medlemmer er blevet s]ettet f~r re
stancer.Det er iKke noget vi gør med glæde,men når
selv den hårdtslående Gyldholm ikke kan drive pen
gene ind,så kan enhver forstå at denne triste ud
vej måtte tages i anven1else.Forresten: Var det
ikke en god ide at være forud i kontingent,i stedet
for altid at vare bagud med en måned eller to?

Boldene til KSU's Holdturnering er sat.Især
Andetholdet ser stærkt ud,og fortjener tilnavnet
De unge Løver.Se holdopstillingerne andetsteds i
denne Fribonde.

Den traditionelle Vinterturnering bliver af
viklet med Jens Vinther som tur~eringsleder.Ind
skuddet er 3o kr.Den ny-opfundne og parallelt
løbende hurtigskakturnering koster 2o kr.Her er
endnu en grund til at studere nærværende Fribonde
omhyggeligt.

Der bliver undervisning for nye og gamle
juniorer,herunder pensionister.Det vil foregå
kl 19,og vare ca 1/2 time pr gang.Vi håber at
kunne tilbyde undervisning ca hver 3. eller 4.
uge,og vil annoncere det i forvejen i Fribonden
og/eller på Opslagstavlen.Første gang d.27/9,hvor
Gyldholm vil fortælle om notation.Andre emner vil
være elementære matsætninger,bondeslutspil,og
åbningsteori.Forslag modtages med tak!

Bestyrelsen er af et medlem som indtil videre
skal forblive anonym blevet opfordret til at arran
gere en fest for medlemmer med plrørende-,evt i form
af en Øresundstur.Er der nogen som kunne tænke sig
at være med til det fx i Januar?

,-
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_nder den nys afsluttede Hviiovreturnering
fejrede jeg et jubilæum med en åbning,eller ret
~ere et system af beslægtede åbninger,som jeg vil
~alde Wiener-gummi.Wiener fordi systemet tit op
står via begyndelsestrækkene i Wienerparti(1 .e4,e5
2.Sc3,Sf6 3.Lc4),og Gummi fordi systemet er karak
teriseret af bløde,fredelige træk.Nøgletrækkene er

.e4,e5 2.Lc4,Sf6 (ell.Sc6) 3.d3,Sf6 (ell.Sc6).4.Sc3
I den nu opståede stilling lader hvid sin vi

dere udvikling afhænge af de sorte træk.Efter 4,-,
L~5 J.Sf3,d6 6.LgS er vi ovre i Italiensk,og efter
.,-,Lb4 kan nvid væ~ge imellem Lg5,Se2,og Sf3.Ait
sammen sunde og naturlige,men ikke særlig dybtsin-
d.ige træk.

Systemet har ikke været særlig populært i vo-
res århundrede,og grunden er da. også tydelig nok:
Den hvide opstilling er så ha.rm'Løs at næsten enhver
nogenlunde sund trækfølge sikrer sort udligning i
løbet af en halv snes træk.Sort kan endda uden be
svær gennemføre fremstødet•d5,noget som ellers tit
er besværligt i kongebondespillene.

Men hvad er det så som gør Wiener-Gummi så til--
trækkende?Jeg så første gang sy~ ~2et anvendt af
Bent Larsen i et parti mod Lengyel fra Interzone
turneringen 1964.Lengyel afbyttede først den hvide
jroP_ningespringer (efter 4.-,Lb4),og dernæst den
.vide kongeløber (efter Sa5.Lb3 og Sb3:).Alligevel
drev han ind i slutspil hvor han aldrig fik en
chance.Ved de to afbytninger var to hvide bønder
rykket nærmere ind mod centrum,og denne centrums
fordel udnyttede Larsen på smukkeste vis.

I de ti partier som jeg har spillet med Wiener
Gummi siden jeg tog det på repertoiret har jeg fået
8 gevinster og to remis'er.Det er unægteligt langt
bedre end mine andre åbninger,og jeg har nu prøvet
at se hvorfor det går så let at vinde med Wiener
Gummi.Jeg tror at der er tre hovedårsager til at
sort hyppigt taber:
1. For frisk,taktisk betonet spil.Denne fejl begår

sortspillerne tit hvis de efter 4,-,Lb4 bytter
på c3,og dernæst straks gennemfører d5.Efter ed5:

har sort en fin officersudvikling,men bonde e5
kan meget let blive et angrebsobjekt for hvid.

2. For passivt spil.Hvis sort nøjes med d6,kan hvid
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gennemføre f4,og senere,hvis han får lov,
stille sig op p~ kongefløjen med h3,g4,og
eventuelt Sf5.Hvis sort sriller passivt spil
ler det hvide angreb nasten sig selv,fordi
sort ikke har modspil i centrum. ·

3. Den hellige grav.Tit nøjes sortspillerne med
at udvikle officererne og parere hvids taktis
ke trusler,men glemmer at have det kommende
slutspil for øje.I et belejligt ejeblik bytter
hvid alle de tunge officerer af.o~ står med
et gunstigt s i.ut s p Ll.v Og si komme.r··-den psykolo
giske pointe: Sortspillerne tror tit at et så
dant slutspil er remis, "for hvid har spillet
så fredeligt,cg nu er der snart ikke mere til
bage at spille med".Resultatet er at de ikke
ser sig for,ikke bruger deres tid,og vips! sid
der hvid og vinder remisstillingen.
Men måske er den vigtigste årsag netop den at

det er så let at få udligning med sort! For i teo
ribøgerne slutter varianterne jo normalt når sort
har nået udligning.I Spansk eller Siciliansk kan
der måske gå 3o træk,men hvis sortsfilleren kan
sin teori har han jo kun 1o træk tilbage til at
tænke selv.Men hvis teoribogen slutter med udlig
ning efter 1o træk er der 3o træk som sort selv
skal finde!

Lad mig slutte med to eksempler fra Hvidovre-
turneringen.Først fra 3.runde:

Hvid: Steen Schousboe,VS
Sort: Per Lange,Hvidovre

Stillingen: Hvid Ke2,Ld4,Bb3,b4,e4,g3,h2
Sort Ke6,Se5,Ba6,b5,g5,g7,h6

Hvid har brugt meget tid,men det er ikke store
sager han har fået ud a! anstrengelserne.Han har nu
ca 6 minutter til de sidste 4 træk,og opstiller med
sit sidste træk (Le3 til d4) en plump truss~l. ·

Sort har til gengæld næsten en· time at give af,
men opmuntret af hvids "tidnød" spiller han hurtigt.
(Det er en anden typisk fejl.Gør det aldrig!!)I dia
gramstillingen trak han efter få sekunders betænk
ningstid i,-,g6???.Han vil.fjerne sine bønder fra
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de sorte felter så de ikke længere kan angribes
af den hvide løber,men glemte at tænke på at der
er noget der hedder bondeslutspil.Altså 2.Le5:,
Ke5: 3.Ke3,g4 4.Kd3,g5 En pragtfuld stilling at
have i tidnød.Hvid kan kun trække et træk,men det
er også rigelig godt nok.Før eller siden slipper
de sorte bondetræk op.I øvrigt var det endnu ikke
gået op for sort at han var blevet snydt.Der fulgte
nu 5.Ke3,h5 6.Kd3,h4 7.Ke3, og nu så han det.Efter
lang tids betænkning kom 7,-,Ke6.8.Kd4,Kd6 9.e5+

~~:t l~vede hemrreJigt t;æk,~e~ opgav sen~~~
uaen kamp.Om fornødent sætter hvid den sorte konge
fat på e8,hvorefter sort efter hg3: eller h3 bli
ver nødt til at spille a5.0g så har hvid to fri
bønder!

~ 5.runde spilledes jubilæumspartiet,min
7iener-Gummi nr 1o.Edvard Christensen,Vesterbro
spillede sort:
1 .e4,e5 2.Lc4,Sc6 3.Sc3,Sf6 4.d3,a6 5.Sf3,Le7
6.h3 Når Sort har spillet slapt (4,-,a6;kan hvid
også tillade sig dette træk. 6.-,r~ 7.Le3,Sa5
8.Lb3,0-0 9.0-0,Sb3: 1o.ab3:,Se8?: Sort vil gen
nemføre f5,bvorefter han står godt.Men hvid skynder
sig at åbne spillet i centrum: 11 .d4!,ed4: 12.Sd4:,
f5 Hov! Ofrer sort en bonde,eller taber han den
bare? 13.Sf5:,Lf5: Hvid er nu nødt til at tage bon
den,for ellers står sort bare godt.Men indtil viderf
er den bonde jo ikke meget værd,og for at holde på
den er det desværre nødvendigt at svække kongeflø
jen med g4.Jeg var nu sikker på at dette parti i
hvert fala ikke blev remis!Men frisk på: 14 Tid5+,
Kh8 15.ef5:~c6· 16.Dd3~Dd7 17,g4,d5 18.Se2)Sd6

Som man tit ser,har sort fået initiativet til
gengæld for bondetabet.Hvis han får lov at etablere
en kæmpespringer på e4 har han fin kompensation,men
hvid kan lige netop nå at forhindre det: 19 Sg3,Lh4
2c Lc5! Denne binding giver hvid tid til at frem
tvinge afbytning af den sorte springer.Det kan må
ske se lidt underligt ud at afbytte sin sortfeltede
løber når man har svækket de sorte felter med diver
se bondefremstød,men da hvid har hold overe-linjen
er det her helt ufarligt.
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2o,-,Tf6? Sandsynligvis den afgørende fejl.Sort
prøver optimistisk at komme til angreb mod den
svækkede hvide kongestilling,men overlader e-linjen
til hvid.Tf-e8 måtte spilles,hvorefter det sikkert
ikke bliver let at vinde på merbonden,da det jo des
værre er en dobbeltbonde.Men efter 21 .Ld6:,Dd6: kan
e6 gå hen og blive et fint felt for den hvide hest,
så sort må nok også bytte på g3.0m hvid så kan vin
de aner jeg ikke.Nu derimod bliver det meget let:
21ld€:.ri6: ??.Ta-e1 ,~h6 ?~.Kg2,1~~: 2i.fg3:,Tf6
Sort trækker sig tilbage,og hvid kan nu med det
enkle Te2 skaffe sig en gevinststilling.I stedet
fulgte 25.Te3? for at lokke sort ~il at spille d4,
men .•. 25,-,d4! Sort lader sig lokke,og vinder et
tempo.26.Te4,c5 27.Tf-e1,Dc6 28.Df3,h5? Sort vil
dække sig mod en evt. mat i bunden1men h6 ville jo
gøre samme gavn uden at koste en bonde.Eneste or
ientlige træk var Td6 for at støde videre frem i
d-linjen,men hvid bør naturligvis vinde.Jeg tror
at sort har mistet interessen for partiet et par
træk tidligere,for nu går det i olie: 29.gh5:,b5
3o.g4,c4? Eneste forklaring må være at sort spil
ler hurtigt i et forsøg på at udnytte min "tidncdn,
men jeg havde skam stadig omkr. 2o min tilbage.
31 .Td4:,cb3: 32.Dc6:,~c6: 33.c3?! (enklere cb3:),
a5 34.Te6,Tc5 35.h6,a4 36.hg7+:,Kg7: Tidskontrol.
Hvid 1 t.,55 min. sort 48 min.! 37 Td7+,Kg8 38.Tg6+
Kh8 Her kunne jeg tillade mig at bruge en masse tid,
så det gjorde jeg.Hvad sker der rå 37,-,Kh8ry En
smuk variant er flg. 38 Th6+,Kg8 39.h4!! (forhindrer
Tg5)Tc4.4o.Kg3,Tc3:+ 41.bc3:,b2 42.f6,b1(D) 43.f?+,
Kg? 44.f8 (DJ+,Kf8:,45.Th8+ mat.Noget lignende sker
i partiet:

39f6,Tc3: 4o.Th6+ og sort gav op,da der er mat
i to træk.Partiet er naturligvis ikke særlig godt
spillet,men det er typisk for den lette måde hvor
på hvid ofte vinder i Wiener-Gummi.

Steen Schousboe
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S9lvognsturneringen 1978.

l.klasse: Leif Jensen 1 ~ 1 1 1 = 4 2 pr-ænie2
Svend Sej er···

sen 1 1 ½ 1 ½ = 4 3 præmie
2.klasse: Frode Sejer-

sen 1 0 1 0 0 = 2

På en sensommer tordentruet søndag, mere præcist
den 6. august 1978 kl. 9,30 benyttede 2½ VS'ere
den sidste skolefridag til at gør~ Solvognstur
neringen 1978 til en fest. Turneringen som var
½h/parti/kvinde i 5 runder, blev afvi~let i den

·e~til opfØrte Nordgårdshal (åbnede 1/8), hvor
~emperaturen steg i takt med sole,s overtag uden
for og den manglende ventilation ~ndenfor. Spæn
dingen steg også .nogle grader. Sved Sejersen søn
af Frede, fortsatte sin sejrsrække (hvem har glemt
ham fra VanlØse open 1977) og vi håber at denne
vil fortsætte som VS medlem. Senior havde f~rie
og fik 40%. Bedre gik det fribondens allesteds
2~værende redaktør, som trods energiske forsøg

på at tabe fik 4 point. Første r _2, kvalitet
i slag. Anden runde ( se nedenfor) mod den sene
re vinder, kvalitet og officer i slag. I trådie
runde kun dårligere stilling. Fjerde runde, bon
de i slag og senere tab af fri ditto. Femte run
de, kvalitet og bonde under. Svend spillede også
remis med vinderen af l. klasse, Svenrt Thorgau,
Tornved Skakklub.
Solvognsmester - hvilket kun har perifer, nej,
slet ingen interesse for VS1ere - blev Mads Rei
nert, Gladsaxe (Odysseus) foran Flemming Fugl
sang, P~ter Munk Mortensen og Bjarke Kristensen.

ØBROS EFT8RÅRSTURN8RING'l978

blev afholdt i weekend1en 23-24. september. Det
havde åbenbart ·ikke den store interesse for VS
S?illerne at pudse formen af med lidt hurtigskak
før starten på hold- og vinterturneringen, idet
kun underteqnede repræsenterede Vanløse Skakklub
( og jeg var·· endda fejlagtigt blevet an.ført som væ
rende Hvidovre-spiller, hvilket fik nocrle spillere



ha Hvidovre Skakklub til at t:ro~ at da."lml°klub nu
var så· stor, at:man ikke kendte alle sine medlem
mer). Oprindeligt skulle også Jens Vinther delta-,
ge, men han Jlå.tte melde afbud. Det var vist 4oget
med en dåse ( l~s:. kigge Feriebilleder) • ·

Turneringen - 9 runder schweizer mea ½time.pr~
spiller pr. pa,rti - blev spillet i 2 gruppe~: Ho
vedgruppe (M~l) og Basisgruppe (2-3). Desværre var
der ingen kontrol med, om deltagerne i Basisgrup
pen var berettiget til at deltage her, men der
havde nok været gode chancer fort at medlemmer af
FFFVSMIAX kunne have opnået et godt ~esultat i
denne gruppe.

Da jeg forlod arenaen tør præmieuudelingen (rys-
tet og nedbrudt i mine inderste skakceller), ken
der jeg ikke den endelige slutstilling i Hovedgrup
pen, men den blev formentlig vundet af Jens Xristi
ansen, øbro, med 7½ p. Basisgruppen blev suverænt
vundet a.f Carsten Verge, Nordre, med 8½ ptt Han
har tidligere spillet i de højere klasser, m~n har
p.g.a. sygdom været forhindret i_ at forsvare sin
position og var derfor rykket ned.

Hvad angår men egen indsåts. var den som antydet
noget under forventning, -+4 +5. Jeg var meget pla
get af tidnød, og så kan der jo hurtigt ske ting
og sagert Men det var god træning efter sommerfe
riens pause, så jeg kommer frygteligt igen.

Erik Bøge.

VDnRHUil'l'ICTURRJlllGD
~11• vs•• ••ål•-•r indbyd•• hervei til
Vinterhurticturnerin&•n.
Turneringen afvikles over 10 nmder,·2
runder pr. spilleaften.
Betamkninc■ticlen er JO ain pr. apiller
pr. parti
TUrnerin,en afvikl•• pl !-l~ene~ d&go
25/10, 29/11, Jl/11 21/2, 28/J

-~11• spiller i eam:ae cruppo, a$n ler
er flere praaiecrupper.
In4akuddet er 20 kr.
Sidste :trist :f:i..1r tilaslding .er 18/10
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· HURTIGSKAK I VANLØSEI! Il!

Som noget nyt prøver vi i år -a+ a.:fvikle en
hurtigskc.:.ktu_:r-ne:ring ...
Turneringen staxter 25/lo og der er sidste
tilmelding den 18/loø Indski..,1.det er 2o kr,
som går til præmi.ez-, Jens Vinther er også
her turneringsleder.
Vi håber, at der bliver så meget tilsl·ut
ning 9 at vi kan afvikle den som en lo æun-.
de:rs Monradturnering. Det er meningen, at;
der skal spilles to runder pr aften 5 a~te
ne:r i løbet af vinteren. Når turneringen
a.f'-vikles på denno måde er vi nødt til, yed
afbud, koldt og kynisk at give nuller" Der
er ik__~e mulighed for at udsætte partier,
r:å:r det a.fhængez- af resultatet af en aftens
:første runde, hvem man skal møde i n.æst:e
runde. Men det er jo lige for os alle~
Vi foretager·en primitiv seedning il~ run
de, idet spilllerne opdeles i 2 præmieg:-c1;i_p
pe:r e.fter :formodet spillestyrke. ·:··-:-.m vil
h~::t' få en modstander .fra den ane.en præmie
gruppe i 1. runde - dere.fter køres Monrad
systemet ordinært.
Reglerne .for de enkelte partier er de nor
male .for hurtigskak. En halv time pr spil
ler pr parti. 1. parti starter kl 20.00 og
2. parti kl ca 21.30-21.45 afhængig a.f,
hvor hurtigt jeg får løst Monradsystemets
gåder.

Jens Vinther.

Redaktioner savner stadig partier spillet af VS'ere

med noter. Har i glemt at der stadig er noget der
hedder skønhedspræmier.
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VANLØSETURNERINGEN
Denne turnering vi afholder hvert år i begyndelsen af sæ
sonen har to forsål: dels at give vores egne spillera
mulighed for at komme i form efter somm.er~erien, dels at
givenhjemmespillere" mulighed for at prøve en ·ar..akturne
ring, og vi håber at de så får lyst til at fortsæt'te, som
medlemmer af VS. ·
I år samlede turneringen J2 deltagere, deraf 12 "hjemmespil
lere".
I V-klassen var der 8 spillere.
Nr. 1 og Vanløsemester for andet år i træk blev Hans Nielsen
med 4½ p. (af 5). 2. Torben Snealev 4 p. og J. Steen Schous
boe med 2½ P•
De øvrige placeringer: 4. Leif Jensen 2½ ( 5 remiser)
5. Gibori Jacob 6. Erik von Essen 7. Lara B. I.arsen og
8. Knud Højgård. De sidste to er fra HYidovre Skakklub.
1. klasse havde 6 daltagere
1.-2. Kurt Havn og Hugo Schøller Jecobsen begge mød 4pg
De øvrige placeringer J. Stefan Hansen 4. Finn Madsen
5. Børge Gyldholm og 6. Henry Stjernquist
2. klasse havde 6 deltagere
1. Sejr Honmann 4½p 2. Ib Vagnkilde 3½
De øvrige placeringer: 3. Hano Carl Hansen 4. Kin ø~s~~3
5. Peter Cordsen. Bjørn Ge~zøs udgik af turneringen
J. klasse havde 12 deltagere
1. John Lundehøj 5p. 2. Asbjørn Ssthre 4p. 3. Jo~s. Glitzkv
J-i·p. 4. Peter Gartner Jp. · 5" Sigvald Bran.dt-Le.rGøn 3:i:;.
De øvrige placeringer: 6. Mogens Patcrsan 7. Ol$ Elsborg
8. Jens Andreasen 9. Søren P.3.S$USsen lOo Leif Nyward
11. Poul -Rasmussen og 12. Lie:::;elotte Christoffersen.
Vore 2 spillere i J. klasse kunne elet ikke klarø 0hjel!rr:la
spillerne", men mange af dem spillede også virkeligt godt.
Efter præmieoverrækkelsen var der lynturnering. 18 deltager
( nutid, da turneringen i skrivende stund ikke er færdig
spillet endnu på grund af fodbold).
Onsdagen efter spillede Hans simultan. 14 spillere gjor~e
alt hvad de kunne for at få ha.ns skalp - uden held. Kun
en enkelt remis afgav ha.n - virkeligt suverænt.
8 nye medlemmer ha.r vi fået. Lieeelotto, Joul, Søren, Sigvald
Kim, Asbjørn, Ole og Finn siger vi velkommen til.

Stefan

, u
.J..'



DET ÅBNE BRØNBl'YESTERSliB
Hu!'tigska.k over 7 runder med ½h/epiller/parti
Turneringen blev spilløt J/9
J fn. VS d0lto~
1. klasse Stefan Hansen 1011000 J
2. klaes~ Niels Rendl~v 1111½01 5½ 2. pr.

Jsns Vinthe~ 1½00110 J½
Je~ spillede ~cdt i startQn, æen kørte så træt.
I 5. runde Mvde je~ ~evinstatilling, men satte så •t tårn
i sleg ( formandasvaghod?? ), o~ mere fik jeg ikke.
Ex-ror~ngGrcn prøvode lykken i 2. klasse, hvilket gik
godt. Sæsonens første Dåsedrop ( i 6~ runde) kostede
1. præmien.
Vinthcrturneringslederen dalto, for træningens skyld og
for at få ovørstået så .an~e sæsonst&rtabukkø som muligt.
Be~g• dele lykke4e8.

Stefan

spiller

Menigheds-

79 10 25

74 35 21

74 00 21

38 71 17

6 9 61 10

Stefan Alek~ær Hansen

BØrge Gyldholm

Jens Vinther
Erik von Essen

Leif Jensen

Tryk: Flormanduplik El-stencils: FDF/FPF
Oplag: 60

For>mand
Kasserer

Turneringsleder

Redaktion

fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som
hver onsdag kl. 19,30 i lokalerne: VanlØse

hjem, Alekistevej 156, ved VanlØse Kirke.

Alle indbetalinger, ogs~ K0NTr;G:NT Giro: 6 47 su 33
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PROGRAY
4/10 Vinterturnerinien 1. runde

11/10 1. holdet hjemme moi Ama~er I
2. holdet hje1111e moi Rødovre IV
J. holdet ude aoa Glostrup IV
Uia&tte partier, hæn&epartier og styrkeliste
Siiste frist for tilmeldin~ til vinterhurti,turnerin~en
Vinterburticturneriqen 1. 01 2. runde
1. holie:t uio ••• Kampklubben III
3. holdet uae aoi Alla.&or III
2. holdet hjemae aoa Lyncb7-VirUll III
Vinterturnerinien 2. runde
Udsatte partier, hllncepartier oc styrkeliste
1. holdet hjeame coa All•r-d I
J. holiet hjeame mod Ballerup "Tårnet• II
2. holdet ude ced Allerøi II
Vinterhurticturnerin,en J. or 4. runde
Vinterturnerin1en J. runde
1. holiet ude aoa Øbro II
2. holdet hjeame moa Stuienterne IV
J. holdet ude moi Københavns Skakforenin~ IV
Julea:f.slutninc
Nytårsskak
Halvårlic beretninc
Vinterturneringen 4. runde
Udsatte partier, haen&epartier oc styrkeliste
Vinterturnerincen 5. runde
Yestvoldhurticskakholdturnerin,en i ~dovr•
Veatvold.hurti~sk.a.kholdturneri~en i a.aovre
Vinterhurticturneriqen 5. oc 6. runde
Vinterturnerin,en 6. runde
Udsatte partier, bæncepartier oi styrkeliste
Vinterhurticturneriqen 7. o& 8. runde
2. holdet ude mod Øbro III
l. heldet hjeJllle mod Frederikaber~ II
J. holdet hjeame mod Tåstrup IV
Vinterturnerin,en 7. runde
J. heldet ude mod AS 04 III
1. holdet ude mod Hvidovre I
2. holdet hjel!Jle mod Frederiksber~ III
Uds~tte p~rtier, hæniepartier o~ styrkeliste
Vint@rhurtigturneringen 9. o~ 10. runde
1. h~ldet hje!U.:l~ mod Ody$a&u~ I
J. h"ltlr:t hje,:,;;;~@ mad OdyEfl:eu.s II

lf,

18/10

25/10
Jl/11

1/11
8/11

15/11
22/11

2J/ll
29/11
6/12

11/12
13/12

20/12
27/12
J/ 1

10/ 1
17/ 1
24/ l
25/ 1
JO/ 1
Jl/ l
7/ 2

14/ 2
21/ 2
26/ 2
28/ 2

7/ J
12/bJ
lJ/ J.
14/ J
21/ J
28/ J
4/ 4


