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Nytå.r.spræåiken.

I redaktionens nytårshilsen i Fribondens januarm.,1.m
mer bed jeg mærke i et par sætninger, som jeg kunne
tænke mig at prædike lidt over, for~åbentlig til ef
~ertan~~ og fælles _6pbyggelse~.

ed omtaler den ny interne ~atingliste og udtaler
håbet om, at karakterg-ivning' o·g karris:r...,,ræs ikke
hermed vil blive det afgørende i kLubb , - Helt
enig! Vi er ~n gang faldet i den grø:fi, og r~sul
tatet blev alles kamp mod alle, klikevæsen og efter
hånden et næsten katastrofalt medlemsfrafald. At
det :før så udmærkede kammeratskab samtidig sygnede
hent det var kun en naturlig konsekvens~

- Alt det er nu historie, og efter min opfattelse er
vi atter godt på vej i den rigtige retning. Konkur
rencespillere kan vi ikke undvære, og de skal have
å gode muligheder, som vi kan sikre dem, men de må

absolut ikke komme til at dominere klublJen. Der må
tages lige så stort hensyn og sørg~s lige så godt
for de såkaldte hygge~pillere, _hvis bety~ning for
kammeratskabet og for klubliv~t ~ det h~le taget ik
k::! kan overvurderes, hvad erfaringen ef'ter min me
nini tydeligt viser. - H6lder vi·os til denne recept,
så tror jeg, vi er rigtigt afmarcheret~ Hvis nogen
er af en anden mening~ så lad .os høre, men husk lige:
Banken tæller a LdrLg f'orki{rt 1 d. ~. s kassereren har
alt.i..d ret.

.;



- Og så en anden sag {selvfølgelig kan han ikke næ
re sig): Red opfordrer os til at kotume i god tid med
indlæg til Fribonden, og jeg tillader mig (i god tid)
at minde om, at opgørets time nærmer sig, idet regn
skabsåret slutter Jl.marts, og til den tid skulle al
le (gentager:~) gerne være ajour med kontingent.
Tae lige og noter det på jeres kalender, altså klub
kontingent for marts måned betales senest 15.marts.
I skal i denne omgang slippe for den sædvanlige kla
gesang om restancer, da disse langt om længe er bragt
ned på et nogenlunde anstændigt niveau, og de sidste
genstridige bæster skal også nok komme med. - Jeg
skriver jævnligt til kammerater, som sjældent viser
sig i klubben, og det giver som regel også resultat,
men det hænder dog, at jeg ikke får svar, og det kan
gøre mig så usigeligt bedrøvet. Jeg synes, at man
på en pæn og kammeratlig henvendelse må kunne forven
te en eller anden reaktion, om ikke andet, så "rend
mig 1 - ", men sådan er der så meget.

Endelig vil jeg takke redaktionen for nytårshilse
nen og ønske den mange gode indlæg til afhjælpning
af stofmangelen og ophjælpning af rettidig og regel
mæssig udsendelse af Fribonden.

Med :forbehold :for slang og trykfejl samt med venlig
hilsen til alle

B.Gyldholm, kasserer.

A BRO POSE TYHKFEJL I FRI-BUNDEN,
HOPPER JEG PÅEN NÆMRE LÆSSET FHIBØNNE
FRAM OVRE.

venligdtst



-~ie~s "?.en.~lev
:;,j_nn " 2,rlsen
:•ens 7inther

0hrj_stia:n reuchs ø-1.
Tb :.,rnes -::ransen 0-1.
"·."ie~ s ~-artin Hanaen h·

~i~i~ Pdel'.'sen T-eif 0uass o-1
:°'.:'rik Tarsen -Sigur0 F'oi s en J.-o
xeJ. Barkhuus ( :lKnu.d T- ølEsård 1-o

_ b Pedersen (:q Annet ~iemer 1-o
-i- 'l"O"t::>Yl H 1 {"Q ~. ~-7' 7i' • '.1·-.• 0~~~-- __o .. st , .. ) C.. Sven- __rik ,.,lving ·,-: o
:1et ser ud til, at 2. -hoJ.det blev ramt af ·!leme- ·.
sis etter mit glade referat i sidste nr. af 7B.-
I 4. runde kom Studenternes 4. -hold på besøg '1
'10s os. De havde fået to store nederlag i de 3
første kampe og stillede i øvrigt med 3 reser-
er, så de burde være kanonføde. De spillede

imidlertid klo~t og ener~isk, specielt på de 4
~ørste brætter, så vi skal nok være glade for
de 4 points, vi foreløbig har mod dem. _
Niels kom hurtigt nogle bønder bagud. Trods ag
gressivt spil rnAtte han neje sig. Fin.,,,, .,-:;-lemte
at rokere. Det udn,rttede modstanderen cil en
kombi, der vandt dronning for løber og tårn. I- ...
tidnød overså Finn de sidste chancer og blev
sat mat. Jeg selv glemte ogs~ at rokere og stod
tryk.~et hele partiet. I hængepartiet har jeg lø
ber og bonde mod tårn. Eig_th kunne åbenbart ikke
tå:te min 'res i forrige nr. Han tabte ret hurtigt.
Eriks modstander rørte den forkerte brik, ---·og da
Srik så det _opgav modsta.Dderen. Barkhu~ kom på
tavlen med matchens bedste uarti. Han lavede en
række gode heave (udtales ifølge Schousboe:hiiiw)
og trynede modstanderen totalt. Ib befæstede
sin topscorerposition med en heldfg sejr. Eod
standeren satte vist nok en klods i slag. Jørgen
udnyttede sin chance som reserve til en sejr på
nederste bræt. Han er selvfølgeli~ overkvalifi
ceret til denne plads men det kostede alligevel
kvalitetsoffer o~ lang tid,.før han vandto- ,_

-i'er,~ V:i.nther.
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1. Ole Delfter O O O 1 J
2. Torben Snealev 1 l l O J
J. Gibori Jacob ½ 0 0 l '
4. Steen Scoueboe 1 0 ½ l½
R• Ha.ne Nielsen l 1 1 J
Resultat 2½ 1 l½ J ~ 2 14
Matchpoint 2 0 0 2 2 1 7
Den ventede sejr i 1. runde blav lige hevet hj•~i hverefter
holdet løb ind i to stærke hold, så ••re end 2 ap. på først•
dagen kunne det ikke blive til. Anden spilledag ~kulle Steen
til Aa&ger for at via• VS' flag, i sted~t kom, ligo fra _eks~
mensbordet, den lille pilletriller og så og aejred~.
Det blev ti.:l. to sejr•, hvorefter holdet løb ind i Glostntp t
so& det plojer at tabe 0-4 til; d~t gik dog &nd5rl~daø i år.
Præmierne i gruppen blev vundet ~f Brøndby og Albertslund.
Sneslev blev· holdets topecorer.
2. holdet: > > ~ ~ ;:'.; ~

H 1-1 tr.l H
>, Cl) ~ til 'd til
..0 rl ..0 ,-j 'Q ~
ll:it,ø:i-<~<

l. Stefan Hanaen l 1 1 l O 1 5
2. Finn Madsen 1 1 l 1 l t 5½
J. Hugo Schøller Jacobsen 1 l 1 l O t 4½
4, Kia Ørppæp 1 l 1 t o t ~
Resultat 4 4 4 Jt 1 2t I

_Matchpoint 2 2 2 2 o 2 10
2. holdet ko• overraekende til at spille i spillegruppe 2 •.
Holdet var lige på vippen styrkemæsaigt, og et andet hold,
som klart var for svagt til spillegruppe 1 ~kulle have været
med op hvi~ VS II skulle. Jeg er også lidt i tvivl om, der
overhovedet ville have været plads i 8pillegruppe l'a lokale.
I de J før~te runder v&r vi suvarenø og faktisk også i 4e
men i 5. runde brød holdet ~..mmen~ bort~et fra Fir...no
Nederlaget b~tød, at vi al.rulle vinde i sidste runde, for at
vindG l. præmie, i m,()CS@.t f~l~t ,,ill® vi "kun" få 2o pr"æi:!iien"

TUrnsringen blev i år ~rrangeret af Rød@vr~ Sk~kklub~
Spill~forholdene var god~, må.ske var pla..dsen lidt tr~ng for
spillegruppe 1.
VS havde J hold med i år~
1. holdet: H H H

Cl) rfl
'Cl Cf) ,i.:,
'$ ,-j '&
0::: < Cl:

4



Sejren blev hevet hjem med lodder og trisser. '.Jchøller ove.r
_å .m raa t i fire, og kom til at stå. i under-kanten. I)~ begg.a
pillsre kun havde godt et minut tilbage tilbød Schøller

remis og ~odst1U1der0n accepterede og uret var hjeue. I for
hold til Rødovre IV havde vi flest individuelle points.
Finn blev holdets topscorer. Kim klarede sig uventet godt,
og må have store muligheder fr~over.
3. holdet: > ~ ~ ~ > ~

Cf.lUl>Cll
(Il 'd >-, 'Cl >-, C/l
rl 'S. ,&J '& .0 rl
c,0:::1'.QO::: i:QC:,

Ib V~gnkilde 1 1 1 1 1 1 6
2. Poul Rasmussen O O O O O O 0
J. Søren Rasmussen O O O O ½ 0 t
4, Ole Elsborg ½ 0 1 0 1 1 Jt
Resultat lt l 2 1 2½ 2 10
Katchpoint O O 1 0 2 1 4
Ib var helt suveræn og blev topscorer på 1. bræt. Han har ikke
sat noget til i Vestvoldhold endnu. Desværre kneb det mere
for de øvrige. Poul fik intet ud af anstrengelserne og Søren
næsten heller iklce; men det lod de sig ikke gå på af og vi
andre heller ikke, cg de er klar til ll!!ste gani. Ole klarede
~ig godt, men han er også gåøt stærkt frea stt køaaBsigt på
det sidsh.
Præmierne i turneringen blev fordelt nogenlunde ligeligt
mellee de fire vestvold klubber: Albertslund, Brøndby, R:ildevro
og Vanløse. den fe~te: Glostrup, favoritterne, fik intet.

Stefan

At være god

At være oedre

At være snydt

Det foreglr i kampen mellem VS og Allerød.

For at forstå situationen bør_vi kaste et blik på
de to holds sidste møde: Jeg vandt, trods at Jeg
v2~ klart bagud i point9 på teknisk kno1.c11t i sidste



runde; mens vores ellers fremracenae klucmest8r

måtte sande at njemmebane/orctelen 1or Jesper Shultz

Pedersen var for stor. Mell disse tiag frisK i hu

KOmmelsen var aet nu min tu~ til at møcte ovennævnte

J.S.P. og Jeg anså derfor rtmis som t1lfreasstillende

resultat og spillede aerefetr.

Efter noget gurruai-gummi spil laveae Jeg et par unøj

agtigneaer i tiasnøden og flg st1llin6 fremkom:

HVID: Kd2, Tc2, Tcl, a3, b2,c3,d4,g4,h3

SOrlT: Kd5, Ted, Tc7, a~, b4,e4,f4,gj,hb

Hængeparti.

At dømmø på holdkammeraternes- og modstandernes mine,

har Allerød et sikkert point i hus, men ikke desto

minare er stillingen remis, sort kan nemlig ikke for

cere bønderne frem.Nå, jeg gjorde med hvid hei'!lllleligt
træk.

Med Steen S. som sparingspartner blev muligheqerne

analyseret, og som forventet til remis, nå ja? ·der
var jo lige en detalje og en pointe.

Da spillet blev genoptaget skete flg.:

a x b4, a x b4
Tal , Te7

Te-cl, Det var ctetaljen •.•
Tc-c1

l'a:>+ 1 &~4

i::;
'.J



b3+ ! , Det var pointen ...

Opg.

Der flg. Tbl+, Kc4, Txb4++

Med tårnet på c2 ~~!~~ Kc4 været spilleligt.

En lille ændring med stor virkning.

Ja, ja, det hedder jo:

Tab og vind med samme sind

Men det kan nu være svært .at være ked af det
når man VINDER.

Vanløse Skakklubs Holdopstillinger til de sidste 3
runder:

1. holdet 2. holdet
1. Hans Nielsen 1. Jørgen Holst
2. Ole Delfter 2. Niels Rendlev
3. Torbem Sneslev 3. Eigil Pedersen
4. Erik von Essen 4. Finn Madsen
5. SteensSchousboe 5. Jens Vinther
6. Lei:f Jensen 6. Ib Pedersen
7. Gibori Jacob 7. Aksel Barkhuus H
~.StefanHansen H ~- Kurt Havn

3. holdet
1. Erik Bøge L~rsen
2. Asbjørn Sæthre
3. Henry Stjernquist
4. Kim Ørsnæs
5. Jesper Holm H
6. Ib Vagnkilde
7. Lars Petersen .
~- Sivald Brandt Larsen



PROGRAM
'7/2 Vinterturneringen 6. rund@

14/2 Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste
21/2 Vinterhurtigturneringen 7o og 8. runde
28/2 2. holdet ude mod Øbro III
28/2 1. holdet hjewne mod Frederiksberg II

J. holdet hjemme mo4 ~åstrup IV
7/J Vinte~turneringen 7. ·runde JO

lJ/J lo holdet ude aod Hvidovre I kl. 19
14/J 2. holdet hjelllllo aod Fræderiksberg rr3015/J J. holdet ude mod Allerød III kl. 19
21/J Udsattepartier, hængepartier og styrkeliste

8. runde i 2. klasse·
28/J Vinterhurtigturneringen 9. og 10. rund3
4/4 1. holdet hjemme ·mod OdysBeus I

3. holdet hjemme mod Ody~eaus II
5/4 2. holdet ude mod AlbertslundII

ll/4 Hyggeskak
18/4 Udsatte partier, hengepartiar og styrkalisto

9. runde i 2. klasse
25/4 Udsatte partier, bæng®partier.og styrkeliste

Sidste frist for til~elding til d~n å.bnc hurtigturnering
2/5 Åbon hurtigturn~ring
9/5 .Åben hurtigt_urnering

16/5 Åben hurtigturnering
23/5 Udsatte partier, hæng®p~rtier og s·,yrkeliste
.J0/5 General.forsamling

Fribonden udgives af Vanlø~a Skakklub, som spiller
hver onsdag Kl. 19,30 i lokalerne: Va.."lløse M6;nigheds
hjem, Ålekistevej 156, ved Va.111.øse Kirke.
Formand
Kasserer
Turneringsleder
Red.aktion

Stefan Alekjær Hansen
.;.,

Børge Gyldholm
Jens Vinther
Erik .von. Essen
Leif Jensen

79 10 25
74 35 21

·74 00 21
38 7117
,.~0 6J' 1,1'\0~" ., .· V

Tryk: Flor:manduplik" El-l':!t@11cilsi FDF/FI'F.
Oplag:: 65


