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·GODT NYTÅR

Når redaktionen _tyer _til at skrive en leder, skyldes

det stofmangel, s.åledes også her idet vi havde 9, 5
sider og skal brue;e 12. Grunden er dog beklageligvis
en anden og mere alvorlig.

FRIBONDEN skal helst komme lo gange o~_året, men kom

kun 9 gange i det forgangne år, hvorved ~n side med
oplysninger om aktiviteter for den 3. januar 1979

: .

først kommer ud efter de~ne dato. Fejlen er redakti-
onens , men moralen er kom i god ti~.
En anden ting som'vi ønsker at nævne her efter år

skiftet er, at vs·har. indført en lille intern rating
liste, reglerne for opnåelse af de kære point er ud
arbejdet af bestyrelsen og beskrevet andetsteds. Men

vogt jer VS'ere nu er karaktergivningen og karriere
ræset indført. Nej, forhåbemtlig ikke

Redaktionen lover (nytårslø:fter er til for at blive
brudt) at den vil bestræbe sig på at lave et godt og

livligt hlad (sidder og venter på indlæg) uden alt
or meget slang og trykfejl, således at ri kan skabe



VESTVOLDTURNERINGEN
Denne turnering, der arn.ngerea af Albertslund, Brøndby, Glos
strup, Rødovre og Va.nløae skakklubber afholdtea som sædvanlig
på Glostrup Bibliotek. Det var 10. gang turneringen afholdtes
og i den anledning var der ærespræmier til ~lle klassevindere
Endvidere var der erindringagaver til de, der har l&vet det
store organisatoriske arbejde i de ti år. For Vanløse var det
Leif, der var modtager, d~ han er den i V&nløee, d~r har gjort
mest. Han var turneringsleder i 72. Det er længe siden, og
Vanløee står for tur til at tage ledelsen af turneringen. Dee
værre har kun Leif licen~.
Fra VS deltog 6 spillere med følgende reault&tert
1. klasse A Stefan Hansen 11½101½ · 5 p 2. pnH!ie
1. klasse B Leif Jensen 111#1½ 5½-p 1.-2. præmie
2. klasee A Kurt Andersen ½tOO½ll · J½p

Niels Rendlev 1111100 5 p 4. præmie
2. Klasse B Erik B. La.rsen 1½00011 Jtp
3. klasse B Kim Ørsnæs ½O½l½l½ 4 p
Jeg spillede forholdsvis godt, bl.~. spillede jeg indimellem
godt positionsspil! Et kik8 et par træk før tidskontrollen i
sidste runde kostede et halvt point og oprykning, men jeg komme
stærkt igan i det nye år.
Leif, bedre kendt som SV, spillede sin bedste turnering til
dato, og opnåede i sit niende forsøg de eftertraktede 5½.
Dette giver et ratingtal på 1900, det højeste han nogensinde
har haft; men M-klasserne sammensættes på en anden måde end
tidligere, så det er muligt det· ikke styrkemæsaigt er større,
men det får vi at se i hans næste turnering.
I hvert fald: Til-lykke.
Kurt havde i halvandet år næsten ingen skak spillet, men klare
de sig alligevel pænt. Ha.ns remis i 2. runde viste at spille
styrken er til 2. klasse. Der var desværre ma..~ge spillere, der
bare udeblev, og det ramte Kurt hårdt. I de to sidste runder
kom der ingen modstandere til ham. Han undgik derved at rykke
ned; men jeg ved, at Kurt meget hellere ville have spillet.
Niels- ak - han spillede godt og solidt i de 5 første runder
med sikre sejre til føige, men så troede han at oprykningen
var sikker; i 6. runde spillede han et spil, der hørte hjemme
i en vis hr. Okings svinesti. Antonius kommer man i hvert ft>..ld
til at tænke på med det samme. I sidste runde spillede norverna
. d. l• ~ . t ''~n , og et a " .J.O!' paaaav sp a i mod en modste:nd~r der sz:1.ille

~linde ae,v yderlig~rc sn bolle



Mange var skuffede, hvilket afsløredes ved præmieuddelingen;
det er første gang, jeg har hørt "slo~ handclap" ved sådan
en lejlighed. Nu må det dog siges, at det er meget sv~rt at
rykke op; det er meget lettere at blive i. en højer~ klasse,
end at rykke op fra en l&~e.J;'"a. Niels kunne meddet spil, han
viste i de 5 første runder,· sagtens have opnået en pæn· pla
cering i 1. klassø. Vi håber alle, at det lykkes næste gang.
Erik debutsrede i 2. klasse, og klarede sig nogenlunde, også
han kom ud for modstandere der ikke kom. Hvilket gav ham 2
lette point. En del ukorrekte ofre gav ham nogle ekstra boller
men med øvelsen kommer nok de korrekt~. Dat er klart et offer
skal prøv~3, hvis det ser godt ud og man ikke kan se nogen
gendrivelse. Erik bevarede retten til at spille i 2. klasao
og vil sikkert hurtigt blive stærkere.
Ki~ d~ltog i sin førsts koordinerede turnering og viste mangø
fine tskter, foruden en meget fin disponering af tiden.
Kim vil sik.~ert inden ret længe være blandt oprykkerne iil
2. klasse.

Stefan

4. runde i Ve~t-Vold-turneringen. Spillet 11/11
Hvid: Arvid Hein Peder8en BSF Sort; Stefan Hansen·VS
L ~4;e5 2o Sf3;Sc6 J. Lb5;f5!? SV·har gendrevet Ya.rshÅll
angreb0t, så noget nyt i spånsk må-findes. 4. oxf5?! bedre
er Sc3, d4 eller dJ. 4e-;e4·5. Lxc6;bxc6 for at kunn~ dække
e4 med d5. dxc6 er ogsa spilleligt. 6. S~l? Sd4 skulle spil
les. 6.-;S:f6 7. Sc3;d5 80 g4· hvid prøver at ho.lda bonden,
hvilkst her ikke er sundt. 8.~tLc5 sort udvikler viderø. 9. Sa4?
Dan enests udviklede.officer ud pI randen. 9.-sLd6 10. g5;
Sf6 har ingen gode felter, e!. dørfo-r lo .. -; o-& ! . En slags Muzic
11. c4 den følgende hvide plan .er fejlagtig; giver sort en
endnu bedre stilling. ll.-;Lxf5 12. c5;Lo5 lJ •. d4;~xdJ ecP•
Det er endnu farligere nu at t&ge springeren, men tager hvid
dGn ikke, går dan, og hvid h.2.r en bonde for lidt uden kompen
sation, ana.rere tværtimod. 14. g;.f6;Drl6 15. Df~;Ts-.e8 16.Kd2
Le.3 er nok bedr-a , men helt gode træk har hvi.d ikke. !_~.-;Du.;2±,
Dh4 mød tru.alen Lg4/Dg2;Dg5+/Kel;Lc3+/Kfl;L©2 mat er 5tær.kere
17~ Kcl;D~6 180 D®~ eneste f&lt l8.-;Lc2! lQ~ SxcJ går dam$n

~t på sl~ 1.90-;JxeJ ?Po L;eJ1DzZ. og sort v~ndt nemta



1.holdet klarer sig stadig.---------------------~-----
3• runde: VS I - Allerød I: 4 - 4
I.Hans Nielsen - Allan Jens;en
2.0le Delfter · - Jesper Schultz-Pedersen
3.Erik von Essen - Rasmus Kemp
4.Torben Sneslev - Ebbe Pagh Schultz
5.Leif Jensen - Karsten Stetkær
6.Steen Schousboe - Preben Wennerwald
7.stefan Hansen - Carsten Buhl
8.Gibori Jacob - Richard Roos

4. runde: Øbro II - VS I: 3½ - 2½ + 2h

l.Jes Winther - Hans Nielsen
2.Jes Knudsen - Ole Delfter l - 0
3.Ludvik Doucha - Erik von Essen ½ - ½
4.Arno Urban - Torben Sneslev 1 - 0
5.John Zimmermann - Leif Jensen ½ - ½
6.0le Wium - Stee11 Schousboe O - 1
7.Willy Karl Andersen - Stefan Hansen ½ - ½
8.Flemming Lundberg - Gibori Jacob h

Mod Allerøds stærke hold et godt resultat. Mod
Øbro er begge hængepartierne fordelagtige for os,
så det tegner hæder1igt. Det er dog aldrig nemt at
spille mod Øbro på deres hjemmebane. Tåger af
tobaksrøg lægger sig så tæt, at det kan WE!I'e vanske
ligt at skelne brikkerne. Det må anbefales frem
tidige østerbrofarere at iføre sig røgdykkerudstyr.

Lidt om partierne: Hans har spillet godt og
solidt og fortjener ros.71'ere problematisk stiller
det sig med Miki, holdets. enfant terrible. I 3.
runde spilledehan mod Jesper Skuldertaske, som
sidste år var hård ved Hans. Miki bed imidlertid
fra sig, og det endte i et hængeparti, hvor han
stod trykket, men bestemt ikke chanceløst. Umiddel
bart efter genoptagelsen lavede hans modstander
- som troede at stå klart til gevinst - så en så
kaldt "skuldertaske"! Vores jubel var ubeskrivelig!
(For uindviede: en nsh.-u.ldertaskeu er en hjælpemat
med krølle pi halen.) Men i 4. runde gik det galt.
Mi1;:i. korGri1er liver gang derncn.st.:ra~ti,rt et k~.;·.7\rte:r fo:r
5e!'it. !\10Ct Rf"~bro udt.... i.f.1~tt.~ 11:::::0. r~<::.t ·f.:.i1. V(~L"-d'f" s·!.;:t>r®

½ - ½
1 - 0
" 1""2 - 2
1 - 0
0 - l
0 - 1
0 - l
l - 0

h



'·--- ..nervøsitet til over en halv time. Hv :...d hjæ.lper ut..,__ ~i
at have en officer mere, når man skal gøre 15 trm l
på 5 minutter? Hvis han havde været der ti1 ~iden, r

0 ,. !kunne det maske have været ~o minutter. Je~ hu- ;
spillet to lige partier. Jeg er blevet anbragt øl '
højt oppe på holdet, så det næsten er umu11gt for
mig at få bragt partierne den rigtige vej over remis
grænsen. Sneslevs smukke parti mod Allerød tal.er for
sig selv - se andetsteds i fb. Mod Røgbro løb han
desværre ind i et regulært nederlag og_ fik ede1agt
sit pæne stakit. Leif blev hakket i småstykker mod
Allerød - det er hvad der kan ske mod et stærkt
hold; i det andet parti tog han remis i en zkarp,
men i hvert fa1d materielt lige stilling. Steen
stod længe pænt mod Wennerwa1d, men fik til. aidst
problemer og mistede en officer. · Han tog revanche
i næste runde med en hurtig og meget sikker sejr.
Også Stefan måtte indkassere en bolle mod A11erød,
og ogsa han var godt ·på vej tr1 at tage revanche mod
Røgbro. Men stil1ingen var vanskelig og røgen tæt,
og modstanderen s1ap med skr~en. Gibori fortsætter
sin serie af marathonpartier. Det første hængeparti
blev ført sikkert til seJr efter god ,« ana1y8er
sammen med St~en,·Måtte det gå det andet ligeså.

Holdets topscorere: Snes1ev 3, Gibori 2½+h,
Ole og Stefan 2½, Hans 2+h.

eve

3. runde:

Steen -qosenki 1.rle
.J øre:en Suhr
,.,-·· h l V P-h. ic__.3.e_ ., ro ,-
Pou; "Srik :'Tielsen
"Gj arne ::arsen
Bob G-ibson
'Srik ~edersen
--:,einha.rdt HA.ns.en

1_r1.JvPsF. Ir
riels Rendlev
T'in:n r:-adsen
,Tens Yinther
~iE:il ?edersen
::?rik :,arsen
lx.el Ra:r.khuus
Yurt =-ravr
Ib ?enersen

o-l
o-l
o-l
o-1
l-o
1-o
o-1
o-1



" • e, t·11 t . f t . t·11er vex: 1 .r s 1. e visee orven ninger 1 ..
2.-holdet, og vi har vel næsten indfriet dem.
2 storse~re o~ et knebent nederlag betyder
en 2.-plads i rækken- i øjeblilrJ<:et. Desværre
var :nederla.~et tlJ. rækkens tophold, Lyngby-
1Tirum, s~ det kan betyde 1'1.eg:et i den sidste
ende. Karroene har- ~ret 'r)ræget af stort frem
møde, ikke et e~este afbvd I 3 kampe.
;Tiels stod i de to første runder for en ud'or=
~etfiRhterindsats. Ha~ afslog konsekvent remis
{ lige-stillinger. :Desværre stod resultatetik
ke mål med a.~stren~elserne-kun ½point.Let
sejr i 3. runde. :i'inn st~.r for 'det ·-solide s-oil.
scoren præget af moditanderens fej-1. Han slø
sede vistnok½ point væk i 2. runde~ men va.~dt
1. og 3. runde. Jeg selv har vundet alle kampe.
I første runde satte ·modstanderen en offi i
slag i 11. træk, to timer senere skældte han ud
over mit langsomme spil og nedlagde til sidst
officiel protest mod, at jeg havde to dronnin
ger(!). ~imge,artiet i 3. runde vandt jeg ved
at ringe modstander-en oo og bede ham opgive
hans stilling var dog h~b1øs. Eigils hurtige,
aggressive spil har nu i~dbragt ham 8(!!) sejre
i træk i holdkaJT1pe - freJT1ragende. Vi andre måler
nu modstanderhol.dets st'.-rrke ,~., hvor mange mi- ·
nutter Bi~il er OJTl at vinde. Erik har skuffet
lidt ~ed kun en sejr. Fans kombinationsivrighe0
indbrin_trer i 0~ ~'hlikket fJ.ere nadez-Lag end sej-

~ h 1 t t . , b.re, men n._. r __an .,_~rer a s yre sine Kom a er
vil sejrene blive le~io. larkhuus har i liae
stil 1in?; nræsteret 3 r:ani:reat- s~tte en offi
cer i s Iag , sidste ga.ng tilmed e?.1. dr-onnf.nø ,
Jet har desimrre indbragt en Lang rokade.-~
~ ynder- de stærkt kom:plicerecie stillinger,
men i 1. og 2. runde bl ev de dop- for kormlice
rede. !'ørst i :3. runde koJ11 sej ren til el~.ers
solide :V.urt. _Ib mt ve1 I!led 3 sejre betegnes som
den glædeli~e overraskelse.! første ~unde var
han heldig, ~en de to sidste se~re var baseret
T)ft solidt spj_ !. helt frel'!l 9-;en.nem" tidn0d og: ban-d l t . , .. ·., -es.,_u sr:n. ..:...

-I ens '.!inther.



III 16,5
. IV 12, 5
IV 11
III ~L-2~- Vanløs~III 18,54. Amager

Stillingen i Mesterrækken:
1. Odysseus I 2O+h 5. Frederiksberg II 13+2h
2. Vanløse I 19,5 6. Hvidovre I 13+2h

3. Allerød I 16,5+4h 7. Kampklubben III 12,5+H
4. 0bro II 15,5 ~. Amager I 11+4h
Stillingen i 2.række, gruppe 2:
1. Lyngby-virum_ III 21 5. St uderrte'rne V 14,5+h
2. Pbro III 19,5+h 6. Allerød II 12,5
3. Vanløse II 19+h 7. Rødovre IV 12+h
4. FrederiksbergIII 17,5+h ~. Albertslund II 9+h
Stillingen i 3.række, gruppe 3:
l. Odysseus II 22 5. Allerød

. .
2. Tårnet,EallerupII 20 6. Tåstrup

3. Glostrup IV ,l-9 ?. København

·' ...
SKAKUNDERViSNING IGEN

' ' ,•

Den 3 .· _januar arrangerer V~ den næste "t tme "
i vores undervisningsprogram for nye medlemmer
og juniorer.Denne gang dreje~ de.t sig om ele
mentære matsætninger,altså 1) Konge og dronning
mod· konge ,.2) Konge og tårn mod konge, 3) Konge
og to løbere mod korrgej og 4) Konge,ll?Jbe_:r,og
springer mod konge.

Den slags skal en·V.S. 'er kunne! Mød derfor
op den 3. januar til "undervisningstid": 19°0•

Bestyrelsen



FEST ELLER TVÆRTIMOD?
I.Fribonden efterlyste vi for to numre siden

tilmeldinger fra medlemmer som kunne tænke sig
at være med til en fest for medlemmer og pårø
rende.Tilslutningen har ikke været overvældende,
men det må da skyldes at I ikke har set indbydel
sen!

Vi prøver derfor en gang til,og nu gælder det
Hvis I er interesserede i at deltage i en fest
fredag d. 2.februar,kl 19,så giv besked til be
styrelsen senest ved juleafslutningen.Vi skal
ikke spille skak den aften,men derimod vise vo
re mænd/koner/sønner/døtre/kusiner m.m. at V.S.
er andet og mere end en samling skakfanatikere.

Bestyrelsen

Følgende rates:
l} Koordinerede turneringer ~amt Vanløse-turneringen
Modstanderne fr& andr• klubber får tildelt følgende r&tingt&l:
V-spillere: dere! DSU-t&l; l.kl. 1700; 2.kl. 1500 og J. kl.
lJOO. Hjemmespillere ligel8des lJOO
2) Vinterturneringen, styrkelisten og holdturneringen
Tallene pr. 1. oktober er beregningsgrundlag.
Nye medlemmer får tildelt ratingtallet 1300, med mindre deres
koordinerede styrke berettiger til et højere.
I holdturneringen får modstanderne følgende ratingtal.
§_. bræt i X-rækken: 1900; B. bræt i 1. række 1700
8. bræt i 2. række: 1500; 8. bræt i J. række 1300
a. bræt i 4. række: 1100
For hvert højere bræt +JO
Eks. 5. bræt i 2. række: 1590;·1. bræt i M-rækken: 2110

Den foreliggende liste bygger på resultater fra de sidste
2 år. Resultater fra vinterturneringen 78/79 og holdturneringen
78/79 er ikke medregnet i denne liste.
En del &f tallene er meget usikre, da de bygger på meget få
partier.
Tallene i parantes ved enkelte spillere er deres tal pr. 1/10
De har siden deltaget i en koordineret turnering.
Følgende VS'ere har et DSU-ratingtal:
Hans Nielsen 2011; Erik von Es~en 1943; Ole DeJ.fter 1935
Steen Schousboe 1915; Leif Jensen 1900



VA.~LØSE SYJ.KKLUBS !NTEF.NE RATINGLia'l"E

1. Ha.ns Nielaen 2076
2. Ole Delfter 1984
3. Torben Sneslev 1974
4. Steen Scho.usboe 1968
5.• Leif Jensen 1877 (1861)
6. Erik von Essen 1875
7. Stefan Hansen 1817 .(1801)
8. Gibori Jacob 1788
9. Eigil Pedersen 1729

10. Jens Vinther 1717
11. Niels Rendlev 1711 (1725)
12. Jørgen Holst 1677
lJ. H. Schøller Jacobsen 1669
14. Finn Madsen 1668 (:l.6JO)
15. Kurt Havn 1619
16. Erik Bøge La.raen 1605 (1647)
17. Aksel Ba.rkhuus 1582
18. Ib Pedersen 1487
19. Ejlif Kiilsholm 1483
20. Frode Sejersen 1474
21. Jesper Hols 1462
22. Sejr Houmann 1441
23. Kurt Andersen 1437 ( 1J62)
24. Jesper Ravn 1424
25. Jan Jørgensen 1404
26. Ib Vagnkilde 1402
27. Asbjørn Sæ\hre 1)93
28. Børge Gyldhola 1)62
29. Henry Stjernquist 1346
JO. Sigvald Brandt-Larsen 1J23
Jl. Ib Balle 1)17
32. Kim Ørenæs 1)02 {1264)
JJ. Ole Elsborg 1301

34. Ha.ns .Carl Ha.nsen 127)

J5. Søren Rasmussen 1255
J6. Lieselotte Christoffersenl2)4
37. Poul Rasmussen 1232

)8. Leif Nywa.rd 1201

390 Finn Hansen 1187



Parti spillet i holdturneringen 22/11-1978
Hvid: Torben Sneslev.
Sort: Ebbe Pagh Schultz, All~rød

Hollandsk Parti.
!• d4,f5 2. c4,Sf6 3.Sf3 Udelukker bl.a. gam
bitten 3. -, e5!?, som kan være irriterende hvis
man gerne vil vente lidt med det skarpe spil.
3. -,e6 4. g31d5 Denne såkaldte Stone~all-forma
tion er solid og absolut spillelig, men løser ikke
sorts traditionelle problem i denne stilling: den
dårlige løbers udvikling. 5. Lg2,c6 6. O-~,Ld6
På 6. -,dxc4 følger 7.Se5, hvorefter 7. -,b5? na
turligvis besvares med 8. a4 med stor fordel.

11

, )-.C.:1,•·\, 7. b3,Sbd7 ~. Lb2,Se4 9. Dc2,0-0 HJ. Sbd2,Df6
!) -\'l...
\
0

_<:,\'v ll.Tdl,g5(!?) Undlader udligningstrækket 11. -,e5
til fordel for et fristende initiativ på konge
fløjen, - en noget tvivlsom plan da hvid nu beholde
er sit greb om centrum. 12. Lal Markerør sorts
sidste træk som en unøjagtfghed i tillid til den
hvide stillings sunde forsvarsressourcer. 12.-,Dg
13. Se5,Dh5 14. f3,Sxe5(?:J En rolige?e spillemåde
var 14. -,Sxd2 etc. 15. Sxe4(!) Det eneste, da
hverken 15. fxe4?,Sg4! eller 15. d.xe5?,Lc5+ går an.
15. -,fxe4 16. dxe5,Lc5+ 17. Khl,Le3(!) Sort fin
der sin bedste taktiske chance med alGI::::33 mattrus
ler, som vi snart skal se. 18. fxe41Lf2: Tr~er n
afgørende 14. -,Lxg3. 19. M3,g4 20. C%d5,sxd5
21. exd5,Tf)_J? Et "smart" t årno rf'er-,
mocttages p. g. a. førnævnte trussel, fe ek3, 22.



exf3?, Lxg3 23. h3 (hvad ellers?),gxh3 og vinder.
Senere analyser har overbevist mig om at min oprin

delige ide, trækket 22. Dc4 vinder ( se f. eks.
varianten 22. -,b5 23. Dxc6,Lxg3 24. h3 etc.) men
dels var jeg i _optrækkende t_i~nød og dels øjnede
jeg en mulighed for at gendrive sorts overfald på

en anden måde:: 22. Txf2!?, Txd3 23.· Txd3,Lf5 (hvad
ellers) 24. e4,Lg6 25. dxc6,bxc6 26.Td7 Dette slut
spil håbede jeg - noget letsindigt- var v~ndet for
hvid, men hvordan var det gået hvis sort her havde
holdt hovedet koldt og spillet 26. -,Tf~!-? Sagen

synes noget uklar, og jeg ser ingen forceret gevinst:
snarere skal hvid træde yderst varsomt for ikke at
tabe. 26. -,Dg5(?) 27. e6(!)t Lxe4(?l En lille kom
bination i hvids tidnød, men nu er det virkelig for
sent. 2~. Lxe4,Dcl+ 29. Kg2,Dxal Mit~rielt set har
sort overvægt, men hans stilling er absurd og "sand-

hedens øjeblik" er nær •••

sort o~av.

30. e71De5 31. Lxh7+! og

(venlig• hilsen: TS.)

HVID trækker i følgende stilling11r:
A) HVID: Kh7, Da7 SORT: Ibl, Ba2
B) HVID: Kh7, Db7 SORT: Kel, Bb2
C) HVID: Kh7, Dc7 SORT: Kdl, Bc2
D) HVID: Kh7, Dd7 SORT: Kel, Bd2
med hvilket result&t?
Det er klart, at for hvid gælder det om at få fat i den sorte
bonde, inden den går ned, og for at få fat i den,~~ det nød
vendigt at få kongen til hjælp.
Når du har løst disse opgaver, vad du også, hvad SORT skal
tra,kke i følgende stilling:
E) h-VID: Kh7~ Dg7 SORT: Kgl, Bh2 og hvorfor.

bringes løsning3rne først

1 ] .



Løsning på opgaverne i sidste nummer:

Kt = S

R = T og

B = L

-A: 1 b4 !, es; 2 d4 !, c xd;. (.2 , c x b?; 3 Kf6 I);
3 Kf6!, d3; 4 PxP, <4; 5 Kf5,. Kd5·; 6Kf4, Kd6;
7 Ket. +
B: 1 , d4; 2 Ke.J, Ke6; (2 .....•... , c5; 3 Px Pj ,
KxP; 4 Ke5, b4; 5 J<;.e4· +); 3 J{xP, ~d6;
4 Ke4, Ke6; 5 c4, c6 (6 d5t !, P x Pf; 7 Kd4, Kd6;
8 CJ, + -~
C: 1 ••..•••.• , c6; 2 d4, Kd7; 3 Kf9, Kd6; 4 Kf7, Kdz ,
5, c3, Kd6; 6 Ke8, KC7; 7 Ke7, Kb6; 8 Kd6 !, Kb7;
9 Kd7, Kb6; 10 Kc8, Kan 11 Kq. +

-1 Bf6t, Kh7; 2 Rg7t, Kh6?; .3 Rf7, Kg6 (3 ,
Ktc6, 4. B >< B, Kt x B ; 5 Rd7, Kte6; 6 Rd6), 4 Rf8,
Ktc6 ! ; 5 B x B, Kg7; 6 Re8, Kf7; 7 Rh8, Kg7;
8 Bf6t I, K x B; 9 Rh6t +

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller

hver onsdag Kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menigheds
hjem, Å.lekistevej 156, ved Vanløse Kirke.
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79 10 25
74 35 21
74 00 21
38 71 17
69 61 10

Tryk: Flormanduplik. El-stencils: FDF/FPF.
Oplag: 65
Klubbens giro: 6 47 84 33


