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g~~!E~!2E!~!~~S~~ ~ et_ kort referat.

Den ordinære gene:raiforsamiing d. 3o-. maj: for
løb.- stort set soa såde.nnø plejer. Der ve.r som
sæd:vanlig en 1? - 18 m~dlemmer til ~-~ede, incl.
bestyr~ls~n. Til ~irieent valgt~a Eigil Psi~rsen.

Det fø~eto oplivendG mocont Va!', at, æ@et~rGn
S. S , b h . "' "t "'" .,, '- 1·· " . tre en cneus ce evv.~ g.,..e~,., prot.o.s.o. :ten·._og r,•·.:. .e
~e:::des·hjern Gftsi.~ dsn , I~sns han triB!°?~d,a u1: :·ced.~
c...fle..gd~ foræ~cl ·S·cefsn si:c. b-sretnine;o ·sz..ef.su
ba:r:2tt~de om skalpejgs,gten, •fø.nlez,3tur·risrin.g0~.~

• ' • .. . , "' • • • . .. ',;Jt'~1·cci:,t;;,:,rn0:riurz~n. ~ v:'!.ri.tc:r:·:J.u:&: ,;2.g·..:urn,&r1n.-gen 9 i.W.A.1.i.-. t 1-· J ~ ► . ' "' ~.-2::·ne:,-:·:i.:n~en? ves ~o cno _o.·... 'in:!'ie.rwge::i og -~ cre.:rQ=
:;~--rÆri:nge:n. D~Eu&mi fik vi at vi&.e ~ 'et rocd.lci;:v.s·c0.l-
1~t i ci€t forlebn'!) år v~ st€gt;:/i; fr-a '}5 t:tl 46.
E~~etn1~gG~ godkendte~ en~tem~igt.

I 111~llemtidcn var St~~~ komm..)"(; tilbae:o mod
~roto~ollen, Cf;: b.~ cpl8ate nu Y:efer~tøt fra. E1;.c11.:rte
a?s GF. Fors~~lingen ~vdkeudte cg~~ ~ette.

Så var det k&s:.ser-&:r Børge Gyld.holma tuz·. Hsn
~""nn""'""''7ik ""'-"'I.Ti'l'";?,,,~,Zl.,__ O"' ble~ på grund ..,q, .,,..,,r;'---:,,-.,.c,0W va.y- L~6-"''3~Gl.1.J,., V O -v Y '\ti. ~ }11,,;,L~"hu~ I.#

B·a2t&1c,1_:;..--: 163,5-::> beløru1~t msd kle.psslver! T:rvda
,.7\..11,.--,~.-;:;-4 ·p-~- , oe,17 pe. b"K,~,::,•'.,-1-At "'O"""•n1 P," 1,-1,,,-~U.u~·l;).!!..UU.u..~ ~ t!l ~ 0 / ? - . l:i. ~1lACJ~ v u~ ..L J:...t; cz-vt, ~€;;-

styz-el~Øll uæns.;•ct konting0:nt - aan hube::r• at l::l;ll"tl
~ig vee nt udnyttø cc~lcmraernea zunfiG og natu~ligc

... ~r.st. Vi må så glædo os over s.t vi støttoz, klub
b~~t hvG~ geng vi tager os en 5cda~and~ en ol
elle~ en kop ko1fe. Vi fik i G~ig-t at vide, nt af
de 25<;- kr. vi bø'to.J.Gr i kontin1r.cmt oa mfulGå.en,
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går de 21,75 til KSU-kontingent-og lokaleleje.
Regn selv ud, hvor meget der bliver tilbage til
alt det andet!! - Regnskabet godkendtes enstem
migt.

Indkomne forslag: ingen.
Valgene faldt således ud: bestyrelsen og revi

soren blev genvalgt. Vi fortsætter altså med:
Bestyrelse: formand: Stefan Å. Hansen, kasserer:
Børge Gyldholm, tre bestyrelsesmedl~ffimer: Axel
Barkhuus, Steen Schousboe, Jens Vinther. Revisor:
Eilif Kiilsholm.

Til bestyrelsessuppleanter valgtes 1) Eigil
Pedersen, 2) Erik von Essen og til revisorsuppleant
Ole Elsborg.

Kim Ørsnæs har indvilliget i at blive materiale-
forvalter.

Under eventuelt blev diverse præmier uddelt. GF
sluttede kl. 21,15 med et hurra for VS.

eve
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Tilmelding

VESTVCLDTUælE!U~;C!<;!;
3pilles i År p~ føl6ende weekender:
2O/lC,21/lC,lC/ll,ll/ll,24/11,25/11
Lørdage startes kl. 14.JO Sønda0e
startes kl. 12.CC. Dog startes der
søndag d. 21/10 kl. 9.OC for spil
lere i 1.,2. og J. klasse.
M-spillerne spiller desuden or.sdag
d. ?4/10 kl. 18.JC.

i klubben senest onsdag den 26/9"

Vestvoldholdturneringen spilles torsdag den 14/2
og onsdag den 20/2, begge da0e i Brøndby.
Reserver disse da~e allerede nuJ

Fribonden udgives af Vanløse Skakklut, der soil
ler hver onsdag kl. 19,30 i menighedslokalerne
i1ekistevej 1?6, ved Vanløse Kirke
Formand: Stefan Hansen 79 10 25
Y.asserer: Børge ,Jyldholm ,';i ro: 6 47 ~4 33
Tryk: Flormanduplik. El-stencils: FDP/FPF
Oplag: ~O
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En miniature.-------------
Spillet i 1. runde e.f Vanløseturneæingen i M-kl.
Hvid: Erik von Essen. Sort: Stefan Han~en.

l.d4 e6 2.Sf3 f5 3.g3 Sf6 4.Lg~'LeZ 5;b~o- o-o 6:c4
c5? ! Det har jeg ikke set før, ·og jeg synes de·t
virker lidt dumdristigt. Hvid søger nu at åbne
spillet ved at gennemføre e4. 7.sc3 cxd 8.Sxd4 Sc6
9.Tel(?) Straks e4 må være bed.re. Det kræver ikke
denne forberedelse, og trækket svækker det ømme
punkt f2. Imidlertid er det netop denne svækkelse,
der lokker sort i fordærv. 9.- a6 lo.e4 fxe 11.
Sxe4 Sxe4 12.Lxe4 Db6? Druo.en kommer farende
for at udnytte svækkelsen på f2 og måske også
tjene testamentebonden på b2. Men gemalen der
hjemme kommer snart til at føle sig ladt i E~~.b..ken.

13.Le3 Lc5 Konsekvent. Her tog det mig næsten en
halv time at vælge mellem Dh5 og Sxc6. Begge dele
bør nok vinde. Til sidst valgte jeg dametrækket,
det ser jo flottest ud! Og det er vist også det
stærke~te. 14.Dh5! Der truer nu 15.Lxh7+ Kh8
16.Lg6+ Kg8 17.Dh? mat, så sort må lade den hvide
hyphest i fred. Hans bedste chance var nok 14.- g6
15.Lxg6 hxg6 16.Dxg6+ Kh8 17.Sxe6 dxe6 18.Dh5+ Kg7
19.Lxc5 hvorefter hvid pga. sorts kongestilling og
manglende udvikling står til gevinst. 14.- h6??
Taber straks. l5.Sxc6! Lxe3 På fx. bxc6 16.Lxc5
taber sort et ·tårn. Men nu bliver han mat.
16.Se?+ Kh8 l7.Dg6 Lxt2+ 18.Khl Tf5 19.De8+ Kh7
2o.D~at.
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DE DR0G i•.uD VEST ••••

Langt derude vestpå, på den anden side af rtoski~de

.!.''jord, ligg~r en lille flække ved. navn Ka Lundbor'g ,
Mangen en habil gambler har i tidens løb forsøgt
lykken i dette fjernt beliggenae sted. I år _drog to

f

yaskeægt_e ~kakspillere ( V.S. ere) derti-1 f.or at

prøve lykken i "femtå.rns"-hurtigturneri:n6en.

Turneringen blev afviklet d.2/9 i Kalundborghallen

under rimelige forhold. Første runde forl_øb unde r
en del gaben, og endte med at ~eif .Jensen tog.en

pLnd mens jeg fik et æg • .i.. pausen opdagede.. vi at·
hallens svømmebaaeLn var fyldt ned huvfruer,"~bvi_lket
K.AN have forøget. adrerielin-p!'Od.uktion·e:1. (l-::;,_mpnormon },
I hvert fald ·f1.k jeg 3 pøLac r' øt( en delle, -◊f, · havd e
såletlca 3i point inden 6.i7.D'1de.
2 o og 3. 1"1l.!ld~ havde e~ vie;er::cte· ·tenc.er1~., for Lø Lf j'

m.en Gå kom frokostp2.usen, hvor .L~if

trusler ikke undgik at få reme1.:J.2..de på sin t0L. De~-
trods bønner og

te gik voLdacmt ud over moce tf..na.erGe i :te ræs te ruri<
der tNB der blev dog IKKE nedlagt protcot). Leif

fik herved ogaå 3½ 1:,.oint. inci2n E. runde . I d~:i.1__ ~. og
sidste runde skulle Leif og Jeg apaLle n101 h.inr-nd.en ,

' . . . . . .

,og da de, øvr-age partier .hurt igt, var færd;Lgz ..viete
• • • • .r• • • • : •

en ·korrektio_nsbe_regning,at vi v i.Ll,e .sLå V_.S. 1s navn

fast derude p8. prærien såf r-emt partiet endte r-em.Ls ,

og det gjorde det. tLl.fæ.Ld .igvi.s , Vi indkass~re_de h_~r
ved 1. og 2. prær..Len i gruppen for mesterspillere.

OM 1J
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