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Interview med Dra~ula.

9rI
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fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Red har ment det påkr~vet ~t fralokke kassereren
nogle udtalelser til belysning af hans glubske ..i.d
færdsmønster. Vi traf ham (ikke helt uventet) i
færd med at stable femører, oc efter udveksling af
de oLligate haflighedsfraser gik vi lige til sagen:

Reri: Der mumles i krogene om, at di· er en hård ba
n2. n. - Ilvorfor er du så ond?

Kas(Sk,llende): Je:_: er født s ad I s t, mine mf>dmenne
skers l·ide. l ser- volder mig u.s ige lig fryd. På
general f o r-satu Ld rrg e n- adva re de jeg .no d at v,i-lge
rni~ tiI kasserer, rnen ·r grinede bare o~ valgte
i!!ig a I ligev~l. Nu, P-r det mig, .de r griner.

J-<ed: lrer er flere, der lider af ondar-t e t k Lø e , net
er din skyld. Hvor kan d u n.orm e tiet?

Kas(skadefru): Det glæder mie mPgPt, jo mere kløe
d e-s be dr e , >len jf'G har jo n ø j e be sk r-e vo t , hv o r-«
dan ma n slipper af rue d dP-n, iua n -~kal -bare føl
ge brugsanvisnincen.

Red: Alvorlig talt, overspiller du ikke din rolle
en kende, er det nødvendigt at v~re så - lad
os sige "dynamisk"?

Ka s s Så Lad os tale alvorligt. Jeg er valgt t.11 :,
varetage klubbens pengesager, og det har je~
pligt til at leve op til. K'lu r.ben s eneste ind-
t vg t P r k o n t L n g e n t e t , h v o r a f e n rn E>g <.:t v r s e n t L i g

del går til hu s l.e j e og 1rni1Jnskontingent. Des
uden er d= r U(~gifter ti l FI<JB,_,'.\DL\, tu r-ne r-Lng s «
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m;.1ter.ialer, porto osv, s~ dE>r bl.iver .i.nt.et til
bage, tvær-t imod l - Og alt skal oe t al e s t i I ti
den, ~~i har ingen kredit. Nå r der' så s am t i d Lg
står et par tuslnd kroner ude som kontingent
restancer, kan man vist godt tale om Jikvidi
tetsvanskeligheder, og kassereren må nu og da
slå et par kraftspring for at klare den.

Red: Det ser ud son, om der er visse pr ob l eme r , Hvad
mener du med kraftsvring, noget i retnine af
Bonde-Nielsen?

Ka s r Nej, så dygti.g er jeg ikke. ~len u e t ka n dr1
ske, at jeg selv må l~~ge pen~e ud.

Red: Det lyder utroligt, men d o r-f'o r kun det vel
godt være løgn?

Kas: ~ej, det er sandt, på mit anløbne æresord! -
Klubben havd e forny 1 ig en udbetal ine; på l 800 kr
sorn den ikke kunne klare, u..en at jeG selv rnat
te lægge looo kr ud, - men hvad, je~ er jo fol
kepensionist og altså ret gou t ved mur'I'en ,

Red: Findes der virkelig nogen, der Pr så naiv? ; .. et
er da urimeligt, hvorfor e0r du det? _

Kas e Det er o g s a ur Lme I lgt , at <Jer sku l v-ere 2000 kr
i restance. For resten RJ jeg i KSV-bladet, at
en klub var ophørt p& grum.i af pengemange 1, en
anden v~r slettet uf unionen f0r kontingentePld.
- Det skal ikke ske for VS, hv i s jee k a r: 0uce no.
get for at I'o r h i nd r e det, EVc.1d je.!; e vent u e l t
lægger ud, skal jeg nok fA krad~et ind leen.
te t er j0g ret f'er.n til, når Jeg ~elv sk a l si-
ee det.

fied: I moderne forskning er ,:1:rn incle på, a t kriminel
le o0 andre afvigere er 1.1<.len ezen skyld, år-sa-,
g~?rne skal søges uden for dP.rn s e I v , - Iie t er
først nu, det går op for .n i g , at ma n hel ler ik
ke kan gøre d i.g an sva r 1 ig for din ret s 1~rJJræge
de adfærd. - Tak for shnten.

Kas: Tak selv, og tak for udvist Ge]tae~lse. Hils
de syge ot.; ønsk dem god bedrine i henhold til
brugsanvisningen.

Jeg spekulerede på et og. a n.Ie t
interview til eftPrtanke.

~~ vPjen hjem. - Et

l{crj



2. runde: Kampklubben III - VS I:

Holdturnerin~en

1. runde: VS I - Amager I: 5½ - 2½

½-½
1-0
0-1
1-0
1-0
½-t
1-0
½-½

2½ - 5½
0-1
½-t
.1. 12-2
0-1
< 1t-~
0-1
0-1
1-0

l. Jens Holm Nielsen - Hans Nielsen
2. Jan Peter.sen - Ole Delfter
:; . N. Kaaber - Erik von Essen
4. Jens Henrichsen - Torben Sneslev
5. Jan Christiansen - Steen Schousboe
6. Carsten Parbo - Stefan Hansen
7. Henning Haah.r - Gibori Jacob
8. Niels Svendsen - Jørgen Ho Lr "

1. Hans Nielsen - G. Albæk Jensen
2. Ole Delfter - Teddy Pedersen
3. Erik von Essen - Peter Lunding
4. Torben Sneslev - Svend Jensen
5. Leif Jensen - Klaus Beck
6. Steen Schousboe - Helge Dockweiler
7. Stefan Hansen - Ole Ljungberg
8. Gibori Jacob - Uffe Ørvad

Mesterrækken ser ud til at veer e endnu stærkere
besat end sidste år, hvor vi jo kun med nød og
næppe reddede vores forbliven i rækken. Og da
'-mager - som er nedrykker fra 3. division - må
være et af de svagere hold, var vi klar over at an
sej~ var nød7endig. Heldigvis kom den også i hus,
efter en kaæp der nok var mBre præget af kampvilje
end egentligt eodt spil, Det var s~ledes karakte
ristisk, at da der var spillet 3½ t i me var kun et
parti fcrbi.

fon det skal ikke skjules at vi er temmelig
begejstrede for resultatet mod SK (KampklubQen).
Deres hold ser nemlig ganske stærkt ud, og de
vandt da også i 1. runde over sidste års nr. 2,
Hvidovre, skønt de kun var syv marid , Imidle:rtid
har vi - sngt i al beskedenhed - en god holdmor~l!

Hansemand udførte il. rå. l~dt af et mirakel:
.~omsX-ofte før kom han et pa~· bønder bagud, denne
~ang dog uden at f1 det mindste ror dem. Det endte

t '.3.bløst sLutspi I med løber og 2 børidez- mod
• r .. ., ·•t -t • *l 1 " r .;.. .,. .t.~pr1.nger rJg L} ooncer . i\1C3.1 ti3.nS ap r .. .!..~C{C ll:.L0rLrOCCnL



videre1 modstanderen blev usikker og fik depl3ceret
både konge og hyphest, hvorefter Hans så sit snit
til at spise de to bønder han havde til god'!':, l 2.
rd. blev han udsat for et hårdt angreb, men red
stormen af med et tårn i overvægt - og så satte
modstanderen damen i slag! Oles partier har ikk~
været så dramatiske. Nr. 2 var en ret tandløs
remis, mens han mod Amager brugte en masse tid uden
at opnå det store, men i tidnøden spillede modstan
deren helt ud af banen. Je~ åd mod Amager en testa
mentebonde og kom følgelig i defensiven, og da jeg
så først spillede et lidt øffet træk og streks
efter en rigtig Antonius, blev jeg trynet helt ned.
Mod SK kom jeg også lidt i knibe efter et overopti
mistisk træk, men det lykkedes alligevel at komme
på scoringstavlen. Sneslevs spil har været en ny
delse at følge. I 1. rd. var han dog lige ved at
forivre sig til sidst, men hans st~ke fribonde
bragte sejren i hus. I 2. rd. fik modstanderen
ikke en chance, men blev plukket stille og roligt.
Bliv sådan ved! Leifs parti mod Amager var længe
ret lige, men da han i slutspillet fik begge sine
sorte tårne ind på 2. række gik det stærkt. I 2.
rd. svigtede han holdet ved at tage på en eller
anden ligegyldig tur til Finland. Steen har i
begge partier haft det bedre spil, men har trods
en hårdnakket indsats måttet nøjes med to remiser.
Sådan set underligt - de fleste kommer jo til at
lave en lille Arnakke, når de må forsvare sig i
længere tid. Stefan har fået en god (og heldig,
indrømmet) debut på holdet. Hod Amager fik han en
rædsom gyngetur i åbningen, og vi frygtede det
værste, men han kom stærkt igen og fik på nydelig
ste vis modstanderen i ålerusen. Mod SK stod han
trykket, da modstanderen lavede en "Rosenkilde 11

(det er et Allerød-udtryk for en kombination, der
fører til materialetab for en selv!). Gibori har
haft to lange partier. Det første forløb ret lige.
men i det andet vandt hun tidligt en bonde med
god stilling. Det endte i et dameslutspil, og hans
kongestilling var ved at blive lidt luftig, da
hans gode mer- og fribonde ai'gjorde sagen. ~t
var ~eserve ~or Leif mod SK; da der kl. h&}v ,i
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stadig ikke var
begyndte han at
manden sandelig

kommet nogen modstander til ham,
håbe på en let pind - men så var
så usportslig at dukke op!

eve

0-1
t-t
1-0
1-0

. 0-1
0-1
0-1
1-0

III J½ - 4½
- Nick Christensen
- O. Skyum
- Poul E. Sørensen ·
- Torben Leth
- Il. Korndrup
- Axel Christensen
- Henning Kabel
- Aissa. s~lem

eg igen intet ref.erat.

VS II - Rødovre IV 5t - 2½
Der foreligger intet referat fra kampen, men det vides, a.t
2. holdet stillede ordinært hold!! øg ~t der v~r sejre til
Finn, Jens, Eigil, Eriko~ Ib, mens Niels fik remis @g Axel
eg Kurt tabte.
VS II - Lyngby-Virum
l. Niels Rendlev
2. Finn Jla.dsen
J. Jens Vinther
4. Eigil Pedersen
5. Erik Bøge Lg,rsen
6. Axel Barkhu.ua
7. Kurt Havn
8. Ib Pedersen
Igen.•rdinært held

lialvsløj start for_J •.hol:det;_.

1. runde - Glostrup IV-Vanl_ase III: S - 3
I :første runde mødte vi Glostrup ude med et

knebent nederlag til følge. Ikke ~t helt ringe
resultat i betragtning af, at vi ~idste lr spil
lede 4-4 mod dem med et nok noget stærkere Vanløse
h.o td , Stjernquist og Kim Ørsnæs spillede remis,

·m•dens Jan Jørgensen og jeg selv vandt - pudsigt
nok mødte jeg Erik Staun, ligeledes holdlerter og
eksformand.

2. runde - Amager III-Vanløse III: 6½ - l½

I anden runde gik det til gengæld galt ~or
alvor. Uct over probl~merne med at finde frem gen
nem Urban-planens mysterier virkede brikkerne som
~orheksede ror de fleste af os. Således havde så
vel Jan Jørgensen som Kim Ørsn~s gevinststillinger,
m~n tabte alligevel. Også jeg selv mente langt hen
i partiet at st~ godt, men endte i et ~lutspil m~d



tre bønder f~r lidt. De-r var tlog ly~punkt~~~ Sdle
tilbed Stjernquizt e~ter ca. J½ tim~e ~pil -.emis
i et lige t!rnslutropil. r-fodfi .::&:udørcn ~ der .!o H::k@
skullø ud at rejse for Qt f<',f;illo c.~n1gGpt:.1r-t:i'.Gt ...
td'sloB• hvoref'tcir vor Liand t.z;~t iron:3t;.;;:.t.;:r.©d,!l; ri('iJi.~
~å ~å jøg jo vinde pa1rt:l,r;,t~ - c-5 T'S...-idt~ Rn.~vi.r1G1·0
spilledø A.i::bjørn Sæt!;,:-,s r~ttd:e.e oi'toz- et irn□~B c;; ::~
r€Jt midtspil msd et utal ~i' G~n!:!li.~igc tl'•tul~n~.

~ir ør vel :!.kka am.''k:'t et ggr2 ond at f'c.1l:•$~,u0
at vende grusomt tilcaec i do ko~me~~~ r-~~tle~o
Gl~deligt er det i hvert :fald, at i'z-~·mm~det har
været godt i begge d® to ud€k&r.lpe, vi har s~lv~
eagt stillet med fuldt hold_hver g~n~. I krunp0n
om topscorer-pladsen fører Stjernquist mød l½ p.

-!eapo~
Stillingen efter 2. nmde
Kosterrekk:en
1. Vanløse I 11 5. .Kfu:!lpJclubbøn ·III 72. Aller-d I 10 ·6. ·Frederiksborg II 7J. 0cl7øeeua I 9 7. J!vidcvro I 74. Øbr.;, II 8 8. Aæger I 52. rækk• gruppe 2
l. Frederiksberg III 11 +lh ,.· A.llerød II 72. Lyngby-Vi~ III 10½ 6. Rødo,,re IV &}❖lhJ. Øbr• IIl 9 +lh 7. Albertslund n . 51:r4" Venleae II 9 8. Studenterne IV 4½+lhJ. række gruppe J
1. Amager III 11½ 5. Gleatrup IV 7½2. Odyssaua H 11½ 6. Allsr~o, II! 7½J. :&.llarup II 10 7. VanlØF3~ III 4½4. Tåstrup IV 7½ 8" KS IV ~

mi :ro~w.mtnrs;,;ra::r . SLU'll~IL ?az &i;.z a;:;S;;:;r;:?';:rF::Z:~~~~

E·~ €:k~eapel til ~ & adv~.:ro~-s•
msøre::i. Zno~..ko-Borcv!•.ki.j lw.r do.--wot en tog c1::1, hv~i~

aan :Ik1~e ~-u spills skat:~ Jeg k~d,e-~ den ikk~, .Qcu for-.11oclor
9at d~t ne1.Se"lstående parli.i'r,i,t,sæt k".-~'1e h,....:ve fie;t b..sder~la,1..,

acno Spillet er af ea kvrJ,ite~G0 s~:!I ville have fryd~·:; en "ili:ri
hr. O'~li:l svinoa-ti, og onkel :B!"1~~·~ k-c..~ di, tjS!l oe ~:J.lJ.G lu.u.~
msd sin G~i~li.~~g

St0e,c:t Gl? V~9 - lo :run.dø i hoicl-~u~'tzlt.r::ing;stio Uu.~erl,~~1t~~d ej

r
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hvid: Ke2, Tdl, Lf5, Sf4, bønder b3,f2,g2,g3
eort: ~"'8, T'o7, Ld.7, ras, bønder a.5,h7

Hvid har spillet hurtigt (i'or hurtigt), og sort har jlfke me
gen tid til dybsindige tmikepauaer: ~60 -,11>5+ 37 o 1d.3.,To7+
38~ Kfl~Td7 39. Kel,Te7+ 40. Kd2~Td7 41. Kc22Tc7+ 42e kil4+n
T-xc4+ 43. bxc42La4+ M... Kd2,L:l:dl 45. &:dl,-. Si _langt, så
godt~ Sort doserer her en lille portion lomma:pey-1..cologi mad
fin effekt" Med et "uaeyldigt" koDee"'cNk tmilkkez' han hvid.!3·
a.gtpå..~ve:'lhed på kongefløjen (for 0li konge gør det jo ikke
alsne)e 45. •,Kf7(?). a-bonden eer ensom ud: 46. Kc2?2- hvid
aJ)iller nu en serie af SVB.t;~ og rwlvsraagG tmk. 46 .. -~!:b6(!).:
R€:r har vi det. Havde sort spillet 45. -,Lb6(?)t vax hvid
næppe hoppet på limpinden msd f3. 47. f3(?),-. ~adre Sd.3o Hel~
hvids pl:m e~ i'or:kert. Han atilleroønde:rne Då de hvide felt
erp idet leb~ren så 16bsr forgwvea efter dam; men notop dette
er pointen i sorta fo::>~a.rata1.-tik. 47. "'r1Ll:"'2 48. g4(?),-.
Bed....--e Se2a 48e -9Lz3 49. Se2,Ld6. Rva.d. hnr sort op,:,,-clet? (In...
g~tin,g!). I:fu©. stik imod al sund fo::rnuft ez ri.sn g8.et med på
hvide hurt:i.g9 6l)illete:np;:l, hvorved hens iwm.øvrer for hvid BY'"'
nes lig~B:Yld.iga og· dee-perate; ergo kon..ltluderer hvid: Jeg op
æd.e:r a-bondsn, får 3 bønders overvægt og vinder. DG:e var end
nu en chance for at mobilisere bønderne (~ · ·t gkak me-d P'ni
lidor!); men hvid fo~t~tter: 50. Sd4,Kf6 5io Se6,Lc7 52. Kb3,
~....: Ka,4? t.Kf4,. og nu kan alle se det.: 53. Sd.4! havde været
en sidste gevinstmulighed - omend fo~ hvid en inkonsekvent .
fort:ælttelse. 54. Sxa5,I(g3 55. Sb3,Kxg2 56. Sd4,Lb6, og hvid
tilbød - lidt I strid med g-cmgse normer - remis, hvilket dog·.
blev modta.:,~t. - - - Så dårligt slutspil må man ikke spille!
Havde hvid blot la.det tiden gå og taget hængeparti ved træk
nr. 46, hvor da små grå sh."Ulle i sving, var der aldrig blevet
tvivl om udf§ldet. På denne baggrund var det opløftende at se
de øvrige VS'eres indædte kamp tor .føde og fede præmier? Hli

FLYVENDE START PÅ VINTERHURTIGTURNERING! ! !

Den 25. oktober startede vores nye indslag i vin
terens aktivitetsprogra.m, nemlig en hurtigturnering.
Desværre havde vi været en anelse sendt ude med
en grundig invitation og Fribonderi kom lidt sent
i forhold til tilmeldingsfristen, da vi endelig
fik lavet en invitation. Så jeg måtte den 25.
oktober kl. 2o.lo erkende, at der var kommet ikke



mindre end ni eftertilmeldinge:r·. Det var mere ,
end mit indkøbte materiale kunne klare, nen vi
klarede os igennem vha små :Monradkort og Li.gn,
Der var 23'mennesker til starto De blev delt i
to grupper efter styrke. Lieselotte tra_~ lod,
således at spillere fra den ene gruppe i første
runde alle trak spillere fra den anden gruppe.·
En primitiv men effektiv seedning. Der indtraf
kun få overraskelsero Jeg celv var ved at blive
offer for en af dem, da en ny sp:tller på ca 13 år
kørte rundt med mig. Desvæ:rre for ham mang'Lede
han den afgørende rutine til at· nedgøre mig enclc,
ligt, s~ jeg vandt på tid. Lars Skytte vil afgjo:r·t
sprede skræk og rædsel i klubben i rremtiden,
hvis han melder sig inde
Jeg regner med at kunne overtale bestyrelsen til
at vi afvikler turneringen med tre prcilmiegru.pper
på ca 8 mand hver.1.-præmien i hver gruppe skul
le så være 7o kr, 2.-præmie 5o kr, og 3.-præmie
3o kr. '
GRUPPE A: GRUPPE B: GRUPPE C:
Kurt H. Erik L. Leif N.
Stefan H. Eigil P. Finn H.
Finn M. Jan J. Lieselotte C.
Erik v.E. Axel B. Brian B.
Leif J. Kim ø. Søren R.
Steen S. Sigvald B.L. Lars S.
Hugo S. -J. Henry S. Hans Carl H. ·
Jens V. Jesper H~
Efter to af vinte~ens ti ;runder er kun fire
spillere med maximum pot.ntis •. :Peter Leif Jensen,·
Erik Larsen, Axel Barkhuus og undertegnede.
Næste to rtlllder 29. november.

Jens Vinther.

SKAK OG UNDERVISNING.
En onsdag aften i foråret sad jeg i menig
hedshusets kælder og fulgte meget intere0~
seret Steens og Hans' gen..nemgang af den
Sicilianske åbning. Gennem al deres snak om.
~17 bivarianter med hvert sit specielle navn



derea specieiie va.11~øse Ska.~klub-slang og
Leif Nywards kommentarer fra baggrunden lyk-·
kedes det mig at drage en ko:rtf'atte·t konk.Lu
sion om åbningen.
Åbningen må anses for meget skarp. Af samme
g:r-u.nd er tempota.b tidligt i spillet næs-ten
afgørende for kampens resultat. Jeg kan ci
terer s·teen for at sige noget lignende som:
"Hvid vil som regel vinde de korte spil pga.
det tempo, der ligge i at trække først, mens
sort vil vinde lange a~il med slutspil pgac
den solide stilling." (Jeg håber, du tilgi
·ver mig :for det frie citat, Steen) ..
Med dette i baghovedet tog jeg ind og spil
lede i ØBRO's forårsturneringe Jeg havde
den ~~æae udprægede fornøjelse at vinde to
sicilianske p~rtier, dels med hvid og dels
med sort.
Begge partier blev afgjort i midtspillet,
hvilket ifølge min konklusion til dels skul
le være forårsaget af mine modstanderestem
potab.
Her er partierne:
Hvid: Kurt Øeterberg, K.S. Sort: Jens Vinther
l.e4,c5. 2.Sf3,d6. 3.d4,cxd4. 4.Sxd4,Sf6.
5.Sc3,a6. 6.tg5,e6. 7.Le2,Le7. 8.2::Q_,o-o.
9.Khl,-. Forereder f4. 9.-,b5! lo.a3?,
SpilI'errte angriber.på hver sin fløj, men
Hvid bliver bange allerede nu. a3 er et kæmpe
tempotab, hvid får nu aldrig spillet f4, og

-lavet konp;eangreb, .fordi han kommer "et træk
bagud". lo.-,Lb7! Truer e4. ll.Lf3?!,- Nu
er 9.Khl, - gjort helt til griri. -~.Ti1 gengæld
truer forskellige ting on)kring den udækkede
Lb7. 11.:...,sb-d?. 12.b4?,- Svækker S,c3 -og Bc2
12.-,Tcs.· 13.M3·,se5:-14~-De3,.Dc7. J.5.Sd~e2,Sxf3
16.Dx~_§_. l,:!;d27ci'5! Giver iiir"nimum en af'
hvids svage bønder. Is:-exd5,S;,cd5. .Tr.ue-r med
ulækker afdækker .. fra Lb7 .19.Sxd5,Lxd5.
2o.Dc3,Lf61 Bemærk ·det kæmpeareal, sorts
løbere dækker.21.Dxc7,Txc7.22.Ta-cl,Lb2!
Hvid opgiver, stillingen er brudt sa.iimien.
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Hvid:Jens Vinther Sort:Go Salvagnii: Alberc.slund
l.e4,c5. 2.Sf3,d6. 3.d4,cxd4. 4oSxd4,Sf6o
5.Sc3-;a6.6L'e3;eb7 7 .a4?! Hindrer~ men kan
væ~swr at forsvare. 7.-fLe?. 8oLc4,Sb-d7.
9.o-o,Sb6.Deplacering af springeren.To.Lb3,Dc7c
ll.D.d3 ,L.4.7. 12. f.3 ,- Måske defensivt menhi"nd
rer Sg4 og dæk..~er e4.12.-,o-o. 13.Tf-dl,Ta-c8.
14.Sd-e2,Tf-d8. 15.Tdl-2,Lc'b'"l60Lxb69:I:):J;{bo+.
l?Dd.4,- I tillid til hvids stærkda d-Ilnie
tilbydes dronningbyt'tl.ing. 17.-,Dc? 18.Ta-dl,-
En slags Aljechin-ka.ion.18c-,h6? Jeg e.nser
.faktisk 17-,Dc? og 18-9h6 f'or afgørende tempo
tab 19.Y..hl,Se8 2o.De3,g;z_ 21.Sd4,- Traer
22.Lxe6,fxeb23SxeE5! ,'- 21.-,Sg? 22.Sc-e2,Tu>.5.
23.Sxc6,Txc6 24.Sd4?Dc5 25.Td3,Tc7 26.Tc39D25
27 .fu-d3,De5· 28.~Sh5. 29.TilrL1'8 _3o,f4,~:f4:-
31.B2ffi,- Læg mærke t:Ll, hvorledee hvids tarne
megetlettererend sorte kommer med i konge
angrebet.31.-,Qf§ 32.Dh3~§.f:1. 33.c3!,- DEkker
Sd4, giver endnu en løoerdiagonal og g8.rd~~er b2
33.-,Tc5 34Ldl,Dg6 35c!,2.,e~~2 36.Szf5,K'n7
37.~tQ_,De6 38Lc2,Sx.f5 39,.~~f2_,D~5+ 4o.!Lgl,f6??
Sort mister·kontrollen med ~e hvide fe~ter.
41.Dh5,Kh8 42.Dg6,Tc-o8 Sori; kan ikke dække Bf6
43.Dxf6+,Kh7 44.Dg6+,Kh8 45.f6,Td7 46.f7,Tx.f7
47.Dg8++-mat.
Det ses, ·at man virkelig kan have glæde ti at
følge de to eHam,iglxen champion-spilleres
undervisning. Jens Vinther.

Hyldest ti1 Barkhuus.

Det hænder .en sjælden gang, at Bar14iuus ikke kan
være til.stede på en spilleaften, hvad der kan
give an1edning ti1 en for klubben højst generende
og pinagtig tørlægning, samtidig med at det gør
det klart, hvor meget Barkhuus egentlig betyder
for os. Barkhuus'1~jlighedsvise fravær har inspi
reret FOC til følgende poetiske hyldest (kån
synges på mel. Til himlene rækker din misku...~dhed1

Gud):

Du kvæger i klubben den tørstige sjæl
med øl og med kaffe fra Irma,
hos dig er livet~ det evige V-<Zlc!,
et Hurra for di.g o.~ dit ::'~n,;='4"

, ,~t
_L •._ .



Vi bringer nedenfor en fortegnelse over nu-
værende medlemmer af VS.Medlemslisten skulle gø-
re det lettere for. deltagerne i de to vintertur
neringer at aftale udsættelser og hængepartler
indbyrdes9:men husk i sådanne tilfælde at under
rette tu~neringslederen (Jans Vinther Frederiksen),
ellers får han en plat umulLg opgave med at ttl
rettelægge de følgende runderoHvis nogen opdager
fejl i denne medlemsliste,bedes vedkommende hen
vende sig til Gyldholm.

JUNIORER

Søren Rasmussen,Jyllandsvej 15,2000 Kbh.F
Tlf. 102197

Ib Vagnkilde,Hanstholmvej 57,2720 Vanløse
Tlf 741564

Kim Ørsnæs,Ved Bellahøj 17 A,13. 2700 Er.høj
Tit 286901 .

SENIORER

Kurt Åndersen,Menelaos Boulevard 56,2650 Hvidovre
Tlf 789826

Ib Balle,Frimodtsvej 15,2900 Hellerup
Barkhuus,Axel Edv.Falcksgade 5,2.th. 1569 V

Tlf 111785 _
SigYald Brandt-Larsen,Aggervej 5,2720 Vanløse

Tlf 712981
Ntels G.Carlsen,Moseholmene 2o,27oo Brønshøj
Gunnar Christiansen,Snertingevej 5,2700 Br.høj
1iese1otte Christoffersen,Skibelundvej 13 st.th.

2720 Vanløse.Tlf 744941
Ole Delfter 1llekisteve j 88 st. tv.· 2720 Var1løse

Tlf 742239
Ole Elfsborg,vanløse Byvej 8,2720 Vanløse

Tlf 749232
Erik v. Essen,Marstalsg~de 47,2.tv. 2100 Kbh.Ø

Tlf TR 7117
Birger Frsnas~n,Gothersgadc 31,nezz. 1123 Kbho[

Tlf 14?711



Jens Vinther Frederiksen,Herlufsholmvej 5
2720 Vanløse.Tlf 740021

Bjørn Gemzøe,Vanløse Alle 76 B,2720 Vanløse
Tlf 740978

Børge Gyldholm,Nedertoften 17,2.th. 2720 Vanløse
Tlf 743521

Finn Hansen,Gust.Johannsensvej 37 C,2. 2000 Kbh.F
Hans C.Hansen,Søndervigvej 132,1. 2720 Vanløse

Tlf 745033
Rich.Hansen,Søndervigvej 54, 2720 Vanløse

Tlf. 744800
Stefan Ålekjær Hansen,Dronninglundvej 12,2.

2720 Vanløse Tlf 791025
Kurt Havn,Vinkelager 19 st.tv.,2720 Vanløse

Tlf 717120
Jesper Holm, bakkevej 26 st.th. 2720 Vanløse

Tlf 746899
Jørgen Holst,Solskrænten 47,2500 Valby

Tlf 178233
Sejr Houmann,Rundholmen 36,2720 Vanløse

Tlf 745215
Gibori Jacob,Meinungsgade 36,5.tv. 2200 Kbh.N
H.Schøller Jacobsen,Arnestedet 21,1. 2720 Vanløse

Tlf 744257
Engh.Jensen,Jyllingevej 9o,272o Vanløse

Tlf 740486
Leif Jensen,Banebrinken 95,3. lejl.47,2400 NV

Tlf 696110
Jan Jørgensen,Sangfuglestien 7,1.th.,2400 NV

Tlf 876363
Ejlif Kiilsholm,Roshagevej 6,2720 Vanløse

Tlf 742577 .
Erik Bøge Larsen,Topperne 8 st.,Lejl.2,26io Al-.

bertslund -Tlf 02-621639
Finn G.Madsen,Morsøvej 33 A,2.tv.,2720 Vanløse

Tlf 876181
Hans Nielsen,Jyttevej 28,2740 Skovlunde

Tlf 02-911078
Leif Nyward,Horsekildevej 21,2500 Valby

Tlf 46o4o9
Bent Eigil Pedersen,Eskebjerggård 3o,1 .tv.

2760 Måløv

.. ,...
~c:.



Io ?eie~sen,Bogholder Alle 27 st. ,2?2o Vanløse
"I"'\ , ~ .... -. - • .. ,_ '"" K. h "T:IYou~ nasmussen,uy~iansveJ 1J,cooo o t

Tlf 102197
Jesper Ravn,Krystalgade 11 ,4. 1172 K

rrr 143518
Ni.e Ls Rendlev,c/o Chr'a s t Lans enj Ågade 98, 1.

2200 Kbh N. Tlf 390628
Per Rosenstand,Borgerdiget 3,2730 Herlev

Tlf 02-947001
Steen Schousboe,Bratskovvej 5,272u Vanløse

Tlf 717497
Frode Sejersen,Bogholder Alle 75,2. 2720 Vanløse

Tlf 745637 .
Torben Sneslev,Vestbanevej 9,2500 Valby

Tlf 160161
Henry Stjernquist,Jyllingevej 2,2720 Vanløse

Tlf 741443
Asbjørn Sæthre,Peter Bangsvej 47,2000 Kbh F

Tlf 863877
Poul Sørensen,Tårnvej 449,2610 Rødovre

Tlf 708230
Søren Juul Sørensen,A.N.Hansens Alle 27, 2900

Hellerup Tlf 625957

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller

hver onsdag Kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menigheds
hjem, Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.
Formand
Kasserer

Turneringsleder
Redaktion

3tefan Ålekjær Hansen
Børge Gyldholm

Jens Vint=1er
Erik von Essen
Leif Jensen

79 10 25
74 35 21
74 00 21

3~ 71 17
69 61 10

Tryk: Plormanduplik. El-stencils:
Cp lag : 65
Kl~bbens giro: 6 47 84 33



Vestvol1~urneringen 197~.
'I'u r'ne r-Lng en der i år bliver spi::..let f'o r 10. gang
har deltagelse af 5 VS'ere, som lagde stærkt ud1

som det vil fremgå af nedenstående halvkvædede
oversigt. Redaktøren forlod sportsp:adsen efter

2 timers snil i 5- runde.
, klasse gruppe A: Stefan ?.ansen 1 1 0,5 1....
1 . klas.e gruppe B: Leif Ze~sen

., -i , o,5 0,5- ..L ..L

2. klasse gruppe A: Niels Rendlev , , l 1 1- .L

2. Klasse gruppe A: Kurt Andersen o,5 o,5 0 0

2. klasse gruppe B: Erik Larsen , o, 5 0 0..i..

Der er altså gode mulighed r for oprykning for de

tre øverst, kravet er 5,5 point.



I begge <tt.iagram stillingerne trækker hvid og
vinder. ~øsning i Fribonden senere.

turneringer i 2.osk:ild~ og Hillerød

KOlOLENDE KOORDINEREDE TURNERINGER
AKTIV-ALLIANCENs
Spilledatoer: lJ/1,14/1,20/1,21/l,J/2,4/2 og 10/2

Jo ooLørdage start kl. 14 , søndage start kl. 12
Spillested: Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, Tåstrup
Tilmelding i klubben_ senest ~7/12
OLYYPIAs
spilles_på 7 tirsdage i januar og februar, start kl. 1930
kun for 1., 2. og J._klasse
3pillested: Bispebjerg Bakke 6
Tilmelding i klubben senest 27/12
Endvidere er der
de rejs~lystne.



PROGRAM
22/11 1. holdet hjemme mod Allerød I

J. holdet hjemme mod Ballerup II ~o
2)/11 2. holdet ude mod Allerød II kl. 19)·
29/11 Vinterhurtigturneringen J. og 4. runde
6/12 Vinterturneringen J. runde

11/12 1. holdet ude mod ØBro II
lJ/12 2. holdet hjemme mod Studenterne IV

J. holdet ude mod Københavns Skakforening IV
20/12 Juleafslutning
27/12 Nytårssk&k
J/ 1 Halvårlig beretning

10/ 1 Vinterturneringen 4. runde
17/ 1 Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste
24/ 1 Vinterturneringen 5. runde
25/ 1 Vestvoldhurtigskakholdturneringen i Rødovre
JO/ l Vestvoldhurtigsk&kholdturneringen i Rødovre
Jl/ l Vinterhurtigturneringen 5. og 6. runde
7/ 2 Vinterturneringen 6. runde

14/ 2 Udsatte partier1 hængepartier og styrkeliste
21/ 2 Vinterhurtigturneringen 7. og 8. runde
26/ 2 2. holdet ude mod Øbro III
28/ 2 1. _}j,pldet njemme mod Frederiksberg II

J. holdet hjemme mod Tåstrup IV
7/ J Vintertu~neringen ? •. runde JO

lJ/ 3 1. holdet ude mod Hvidovre I kl. 19
14/ J 2. holdet hjemme mod Frederiksberg II!o
15/ J J. holdet ude mod Allerød III kl. 19
21/ 3 Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste

8. runde i 2. klasse
28/ J Vinterhurtigturneringen 9. og 10. runde
4/ 4 1. holdet hjemme mod Odysseus I

J. holdet hjemme m·oa Odysseus II
5/ 4 2. holdet ude mod Albertslund II

11/ 4 Hyggeslca.lc
10/ 4 - 16/ 4 DK i Aalborg
18/ 4 Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste

9. runde i 2. klasse
25/ 4 Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste
2/ 5 Åben hurtigturnering
9/ 5 Åben hurtigturnering

16/ 5 Åben hurtigturnering
2)/ 5 Udsatte partier~ hængepartier og styrkeliste
'<r.; s re 1.r.• 1.
j~• ~ v nera .1. c•ream._1n.g-


