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GENERALFORSAMLING

Denne afholdes i år den 28 maj kl. 20°0 med følgend

DAGSORDEN

l. Valg af dirigent
2. Protokollen for sidste generalforsamling
J. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet. under punkt 5 skal være
indleveret til formanden senest den 18. maj.

UNDERVISNING IGEN

Vi har nu set på åbnings-,midt-,og slutspil,
så tiden er kommet til at undersøge et helt parti.
Hvordan bedømmer man en stilling,og hvordan lægger
man en god plan?

Den 7. og 14. maj vil vi atter samles i kæl
deren,og man behøver ikke at have fulgt alle de
tidligere undervisningsaftener for at deltage.

Vi starter som sædvanlig den uhøjtidelige del
af aftenen kl. 19,20 præcis.Bemærk at Forårs
hurtigturneringen begynder den 7. maj kl. 2o.

Steen Schousboe



Holdturneringen, M-rk., sidsterunde ude mod Albertslund

Henrik Kristensen -
Rene Jensen
Poul Larsen
Kaj Gylling
Ca.rst~ Nielsen
Kurt Nielsen
I>likki Mihalj evic
Bjarne S. Larsen

Hans Nielsen
Ole Delfter
Torben. Sneslev
Leif Jensen
Erik von Essen
Steen Schousboe
Stefan Hansen
Jakob Gibori

l - 0
½-½
0 - 1
½-½
½-½
1 - 0
1 - 0
0 - 1

(h)

I princippet en fuldkommen uinteressant begivenhed. Godt nok
kendte ingen af holdene det ret vigtige resultat fra 3. divi
sion; men det virkede som om, at ingen for alvor troede på,
at Køge havde reddet sig, hvad de altså heller ikke havde.

Leif spillede en hurtig og ret fredelig remis, og Jakob åd
e.t tårn og vandt. Så vi prøvede da at være foran. Jeg satte
nemlig lidt eft.er en officer i slag, ikke i et forsøg på at
opretholde den fredelige stemning, men fordi jeg ingenting
så.
Miki og Erik spillede 2 vistnok ret lige partier, som blev

afgjort mens Leif og jeg spillede lyn i et sidelokale. Helt
i orden.

Lidt for spilletidens udløb tabte Steen, hvis modstander
altid har været soliditeten selv. Den slags folk kan man of
te slå sig på. Steens forsøg på at bringe lidt liv i kludene
blev brutalt afvist.

Vi må have set på Stefans åbningsrepertoire. Det har været
vaklende hele sæsonen. Denne gang var det kongegambit. At
Stefan formåede at åfvikle den elendige stilling til et tårn
slutspil er i det mindste anerkendelsesværdigt. - - - Til
sidst vandt Sneslev et hængeparti, som jeg mente så lidt re
misagtigt ud. Der var lige præcis en gevinstvariant, og der
med reddede vi vistnok æren, som på det seneste har været
lidt flosset.

Undskyldninger for den lidt svage sæson er der nok af, og
jeg gider ikke remse dem op. Vi fortjente vores 6.-plads.
Roses skal miskendels Jakob, der uden tabspartier scorede
6 af 7; helt suverænt. Han har stået opført som 8. bræt; men
det spillede han kun i sidste runde. Noget taler for, at vi
skal placere ham højere næste gang.

Hermed takker referenten af for denne gang og ønsker spil
lerne en hjertelig god sommerferie!
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De individuelle resultater af KSU-holdtu:rneringen:

H
; H
H H H H H H

0 H
i,.:: J... rx. C/J >. CJl1. holdet C/J .0 C/J > ~ til ~< & e, ::i::: rx. <

Hans Nielsen 1 1 1 1 0 0 4
Ole Delfter 1 0 0 t 0 t 2
Torben Sneslev 1 t t t 1 0 1 4½
Leif Jensen 1 0 l ½ 2½
Erik von Essen t 1 t t 2½
Steen Schousboe t 0 1 t t 0 0 2½
Stefan Hansen 0 t 0 l 0 0 . 0 l½
Jacob Gibori t l 1 t 1 1 1 6
Eigil Pedersen 0 0 ·o
Niels Rendlev 0 1 1
Jørgen Holst 1 ½ l 0 2½

Indv. points 4½ 4 5½ 4 6 1½ Jt 29
Matchpoints l t 1 t 1 0 0 4

H
2. holdet > H H H H H

H H H H H H
H H H H

ti) s:: ,q-
ro ~

ti) Cf.l J... 0 rx.-s. Cl> ~ i rn Cl)
p:: E-< ~ < e,

Eigil Pedersen t 0 0 l l½
Finn Madsen t 1 0 ½ 1 1 1 5
Niels Rendlev 0 1 1 0 1 J
Jens Vinther t 1 1 l l 0 4½
Erik Bøge Larsen 1 1 1 t 1 1 1 6½
Ib Pedersen 1 0 ·l 1 0 1 0 4
Kurt Havn 1 0 1 0 1 t 0 Jt
Axel Barkhuus t 1 1 0 1 0 J½
Schøller Jacobsen t 1 1 1 0 J½
Jørgen Holst 1 l
Søren J. Sørensen 0 0
Indv. poinis 6 4½ 5½ 4½ 6 6½ J J6
Matchpoints 1 1 l 1 1 1 0 6

Referat af 2.holdets glorværdige meritter og opryknings-
kampen findes i stor opsætning i næste nummer (først).
Måske det sluttelige nederlag har haft indflydelse på
referentens flid ???•??? -;,...••• ? . /3



. - -•---- ------

VS III - AS 04 VI 4½ - Jt
l. Asbjørn Sæthre - Ole Nielsen 1-0
2. Kim Ørsnæs - John Noye 1-0
J. Jan Jørgensen .:. Bjarne Ejby t-t
4. Jesper Holm - Arne Munk 0-1
5. Henry Stjernquist - Erik Jonasen 0-1
6. Ib Vagnkilde - Per Glentvor 0-1
7. Lars Petersen - Erik Larsen 1-0
8. Kjeld Klausen - Claus Jespersen 1-0

H
H H H> H H H >> H H

J. hold.et ~ lll -.:t"til >. Cl) lll >. 0> ,D r-1 Q) ro Cl)
..:i e-, ::it > 0 <

Asbjørn Sæthre 1 1 l t l 4½
Kim Ørsnæs 0 1 ½ 1 2½
Jan Jørgens.en 0 1 l 1 0 t Jt
Kurt Andersen 1 0 t s.. l½
Jesper Holm 1 t 1 1 0

Q)

0 Jt'Øre,Henry Stjernquist t 1 1 0 •r-i 0 2½
Ib Vagnkilde 1 0 1 t 0

fil
0 2½s...

Lars Petersen 0 1 1 t 0
Q) 1 Jt>

Hans Jørgen Møller 0 ½ 0
½

Børge Gyldholm 0 0 0
Kjeld Klausen 1 1 1 J

Indv. points 4½ 4½ 6½ 6 l½ 4½ 27½
Matchpoints 1 1 1 1 0 1 5

Til kronikørerne .

Yi talcker for mange gode indlæg og håber, at den gode stil
fortsætter!

Imidlertid er vi fra trykkeriet blevet opfordret til at
gøre opmærksom på følgende:

1) Husk på "klu.mme"-bredden - maksimalt 13 cm.
2) ]ilkelt linieafstand er nok, og det sparer også mere plads
end at skrive helt ud til randen. Allerede ser det dog ud
til, at denne gode skik er annammet af de fleste bidragyde
re.
3) Farvebånd! (næsten det allervigtigste). Er man i besid
delse af et vel- og udtjent farvebånd, var det en go' ide
at tænke på en udskiftning. Kan ønskes til jul eller fød
selsdag, afhængigt af hvilken begivenhed der først indtræder.
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EMT - 80 i Odense.

1100
1050

Ratingtal
1875
1850
1825
1800
1770
1740
1710
1680
1640
1600
1560
1520
1480
1440
1400
lJ50
1)00
1250 t points
1200 0 points
1150

7 points
6½ points
6 points
5½ points
5 points
4½ points
4 points
J½ points
J points
2½ points
2 points
l½ points
l points

7 points
6½ points
6 points
5½ points
5 points
4½ points
4 peints
Jt points
J points
2½ points
2 points
l½ points
1 points
½ points

0 points

Denne turnering er en rar kombination af skak og
ferie. For Vanløsea 2 deltagere var det mest ferie.
Resultaterne:i 1. klasse:
Stefan Hansen ½ 10001 ½
Jacob Gibori O O ½ 1 0 1 ½
Jeg kom godt fra åbningsspillet, men derefter brød
alt sammen. Jacob kom skidt fra åbningaspillet men
goa slutspilteknik reddede de nødvendige points hjem.

DSU'a delegeretmøde
blev traditionen tro holdt i forbindelse med E:t.rr.
På mødet blev det vedtaget, at alle spillere skal
rates og klassebetegnelse.rne l., 2.-og J. vil for
svinde. Man kan dog stadig kalde grupperne i basis
klassen, som det hedder nu, for 1., 2. og J. klasse,
hvis man har lyst til det; men op og nedrykningsreg
lerne er sløjfet.
Det nye reglement træder i kraft den 1. august, og
spillerne i 1., 2. og J. klasse vil få et ratingtal
efter deres sidste resultat efter følgende tabel:
Resultat i:
1. klasse 2. klasse J. klasse
5 .points
4½ points
4 points
J½ points
J points
2½ points
2 points
l½ points
1 points
½ points

0 points



spillere:
1710 x)
1710 x)
1680
1600
1600
1600
1560
1560
1560
1480 x)
1440
1400
1350

ratingtal til Vanløaes
20)0 Axel Ba.rkhuus
2019 Ib Pedersen
2002 Jan Jørgensen
1943 Kurt Anaersen
1920 Erik Bøge Larsen
1895 Jena Vinther
1850 Jørgen Mortensen
1800x)Niels Rendlev
1800x)Kim Ørsnæs
1770x)Kurt Havn
1770 Jesper Holm
1770 Ib Vagnkilde
1770 Leif Nyward
1740

Dette giver følgend
Hans Nielsen
Ole Delfter
Leif Jensen
Erik von Essen
Steen Schousboe
Torben Sneslev
Eigil Pedersen
Poul Sørensen
Søren J. Sørensen
Birger Frandsen
Jacob Gibori
Stefan Hansen
Finn Madsen
Jørgen Holst
x) bygger på meget gamle resultater, som måske ikke
gælder mere.
For spillere, som deltager i en koordineret turnering
inden 1. august, er denne turnering afgørende for,
hvilket ratingtal, de starter med under det nye reg
lement.
Med forslagene skete følgende på delegeretmødet:
5A blev trukket tilbage.
5B blev vedtaget med visse ændringer; bl.a. blev tale
retten for alle unionens medlemmer bevaret.
5C blev forkastet.
Hvad der ellers skete på aet 4½ time lange møde, henvi
ses til referatet i skakbladet.

Stefan

½h/spill
er til hele partiet, rigeligt.

Ikke noget med brodne pander og hornede.hjælme og andre for
lorne ingredienser fra det danske riges storhedstid, tvært
imod tilsyneladende en lille let turnering, hvortil Leif og
jeg var draget i Leif's udmærkede bil en tidlig søndagmorgen
23. marts.

I 79 afuoldtes samme sted en meget stor turnering med spon
sorer,- se Finns referat i fb. sidste år. I år var den bety
deligt svagere besat, - specielt i mesterklassen, som kun
talte 10 deltagere. Leif og jeg følte os sammen med Jesper
Skuldertaske (Allerød ligger ikke så langt væk) som rimelige
favoritter; men sjældent har man set forhåbninger gjort så
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grundigt til skamme.
resultater: Leif Jensen 111001 = 4/6

Hans Nielsen 1010~- = 2½/6,

hvilket sammenlagt trods alt er over 50 %? - Det samlede
antal høstede point i turneringen androg også over 50 %(!),
thi Leifs modstander i 1. r. dukkede ikke op, og min trak
sig til 2. runde, hvor Leif og jeg så skulle mødes. Så var
der 8 deltagere tilbage, men 5 point var uddelt, ikke til
idel.fordel for vores korrektion. En parodi. I 2. r. tabte
jeg en officer til Leif. I 3. spillede Leif godt og vandt
sikkert. Jeg slog Skuldertasken, der også var helt fra den
af i den.~e turnering. I 4. satte jeg en løber og dame i slag.
Leif tabte også materiale. I forlængelse heraf var det ikke

·vanskeligt for os at tabe hurtigt i 5. runde, hvorefter Leif
dog sikrede sig en gevinst i sidste. Han-ville have fået 2.
præmie(!), hvis jeg samtidig vandt, - og sjældent har jeg
stået mere overbevisende til gevinst. Jeg behøver næppe be
rette, at der igen røg lidt materiale. Det var trods alt for
flovt, og da jeg af solidariske grunde havde Leifs præmie
at kæmpe for, spillede jeg hårdnakket videre, og det lykke
des mig at udligne stillingen, - heller ikke mere. Desværre.

Man spørger sig selv: Er det virkelig muligt at spille så
eventyrlig dårligt? Fortsætter det ret meget længere, .fore
trækker jeg ludo, hvor man altid kan skyde skylden på ter
ningen. Eller matador, Leifs forslag.

I 3. klasse, som talte hvad der lignede over halvdelen af
samtlige deltagere, var der prominent deltagelse, nemlig af
Mogens Glistrup med familie. Og Glistrup vandt præmie! Med
en kolossal energi og kraftig brug af begge arme (og ben?)
massakrerede han nærmest modstanderne, som så at sige blev
jordede på flere planer. - Hans deltagelse var annonceret i
dagspressen, hvor i samme anledning også publikum var invi
teret. Og måske var det publikum, som efter turneringslede
rens mening forstyrrede så grundigt, at han hele turneringen
igennem hvert 5. minut måtte gå til mikrofonen og bede om
ro og orden under udslyngelse af trusler om diverse repres
salier, måske ikke. I hvert fald har jeg sjældent spillet i
en turnering, hvor en så katedrallignende tavshed herskede.

Leif og jeg kan i og for sig kun anbefale turneringen,
men tag selv madpakke med næste år; kantinens håndmadder
kan sluges i en mundfuld. Den bævrende og blævrende sky på
dyrlægens natmad levnede vi til 81. Velbekomme og hapsen
gewesen!

7
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Mit_værste_parti.

Inspireret af Steens indlæg i nr. 1 og en trøstesløs,

silende regn udenfor sad jeg og kiggede mine gamle partier

igennem for at finde det værste. Der var sandelig nok at

vælge imellem. Skulle jeg tage det første parti jeg spil

lede efter at være blevet mesterspiller? Det var en hold

kamp, og min modstander var 2.klassesspiller, og i mit

overmod lykkedes det mig på kort tid at tabe utroligt mange

af mine gode brikker, inden jeg fik samlet mig sammen til

at opgive. Eller skulle jeg vælge det vinterturneringsparti

mod Holst for et par år siden, hvor jeg tabte et tårnslut

spil med to merbønder? Eller ••• Imidlertid skulle et parti

der offentliggøres i fb vel helst have visse kvaliteter, og

blandt de "værste pa:r"t.i.er11 var det svært at :finde nogle som

var instruktive, endsige velspillede. Jeg besluttede mig

derfor :for følgende, som i hvert fald har den kvalitet, at

det er kort.

Det er et af mine første nedskrevne partier, spillet

engang i 1966 mod en skolekammerat ved navn Svend Frederik

sen. Jeg fører de hvide brikker.

l.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 Foreløbig kan enhver glæde

sig over det smukke spil, de to 15-årige fyre præsterer.

Disse træk kan findes i enhver teoribog. 4.- dxe Ikke så.

almindeligt, men min teoribog anfører, at Den store Larsen

vandt over Ivkov med dette træk i kandidatturneringen 1965.

5.dxe Ivkov spillede Sxe5, og det er også bedre. De næste

træk drejer sig alle om den hvide bonde på e5. 5.- Lg4 6.
Le2 Sc6 7.Sbd2 Indirekte dækning af e5. 7.- g6 Sort vil

med Lg7 intensivere beskydningen af e5. Men jeg kan jo bare
8



dække mig på samme måde 8.b3 Se~ Hovsa. Hvid op_g_av.

Der skal nok være dem, der synes, at det er snyd at vælge

sådan et gammelt parti. Her er derfor et af nyere dato, spil

let efter devisen: først en gevinststilling til mig, så en

til dig - og så bliver det remis. Kun de groveste fejl er for

synet med de mest nødtørftige kommentarer. Partiet er spillet

på 5. bræt i holdkampen VS I - Studenterne III, 14.12.1977.

Hvid: Ole Schwenger. Sort: Erik von Essen.

l.e4 c5 2.b4?! cxb 3.Lb2 d5 4.e5 e6 5.Sf3 Sc6 6.a3 Sge7 7.axb

Sxb4 8.Sc3 Sg6 9.Sb5 Ld7 lo.Sd6+?! (Rvid ofrer endnu en

bonde, men det kniber med at få startet et angreb.) lo.- Lxd6

ll.exd6 f6 12.c3 Sc6 13.h4 Sge5 14.d4 Sf7 15.La3 Lc8 16.Ld3

Sxd6 17.Dc2 f5 18.Se5 Sf7 19.De2?! (Nu kan sort sikre sig en

klar gevinststilling med Scxe5 efterfulgt af Dc7. Det er

næsten imponerende, at det i stedet lykkes at finde et tabs

træk.) 19.- Dc7??? 2o.Sxc6 bxc6 21.Lxf5 e5 22.Lxc8 Txc8 23.

o-o e4 24.f3 Sd6 25.fxe Sxe4 26.Dh5+ g6 27.Dh6 c5 28.Tael Dd6

29.dxc De7 (Som en slags undskyldning for det følgende kan

nævnes, at begge spillere nu har 5 minutter til de sidste 11

træk.) 3o.c4 Tf8 31.Txf8+ Dxf8 32.Dxf8+ Kxf8 33.c6+ Kf7 34.

cxd Sc3 35.Te7+?? (d6 vinder straks) 35.- Kf6 36.Txh7???

(d6 vinder stadig let.) 36.- Sxd5 37.Txa7 Txc6 38.Lb2+ Kf5

39.Tf7+ Ke6 4o.Tg7 Kf5 (De sidste 7 træk skulle klares på 1

minut, men jeg nåede det, og nu er krudtrøgen lettet. Vi

kiggede lidt på stillingen og enedes så om) Remis.

Erik von Essen

9



Lidt statistik.

I tilslutning til den kommende generalforsamling
kan det være af interesse at se, hvordan klubben
i løbet af en vis periode har udviklet sig. En hel
masse tal siger jo ikke ret meget om atmosfæren og
kammeratskabet i klubben, men folk, for hvem VS be
tyder noget (og jeg er naiv nok til at tro, at dem
findes der en hel del af) kan nok af tallene udle
de nogle værdifulde kendsgerninger og danne sig et
begreb om, hvor vi glider hen. En eventuel diskus
sion på generalforsamlingen vil være den kommende
bestyrelse en god hjælp i dens bestræbelser på at
afstikke den kurs, der skal styres.

-----1.!. ...b. ~ ~ -2..!.. ~ _L_ ~
1971 62 14 3000 836 3154 1118 8946

72 66 15 3000 1454 3368 - 613 8050
73 72 16 3660 1742 3495 1513 9587
74 54 16 2980 1536 3322 2165 llo26
75 46 18 3420 1375 3175 96 10779
76 39 2o 3060 1481 3847 413 11144
77 42 22 4362 2148 3453 -1512 lo59o
78 45 25 6075 2855 4070 - 720 10228
79 46 25 6300 183 4577 - 834 7163
Bo 55 25 6405 112 5o26 1726 4455

Kol. 1 Statusår 5,<:'KSU-kontingent
2 Medlemstal 6. Restancer
3 Senior-kontingent 7. Driftsresultat
4 Lokaleleje 8. Formue

Alle beløb er rettet ned til hele kroner. Et par
punkter kræver nærmere forklaring: Det store drifts
overskud i 1971 skyldes et kommunalt huslejetilskud
kr 1132. I 1973 har vi ligeledes huslejetilskud på
kr 900 samt indtægt ved bogauktion kr 944. I 1974
huslejetilskud kr 1098 •• 1977 købte vi et inve~tar
skab til kr 1165, deraf det store driftsunderskud.
I 1979 skyldes formuenedgangen bl.a., at skyldige
præmier for første gang er opført som et passiv på ~
status, og i 1980 er regn.skabet lagt om, f.eks. har
vi nedskrevet inventar og materiel med over 4000 kr,
hvorfor formuen reduceres tilsvarende.
Af skemaet kan udledes, at det samlede driftsover
skud for lo-års perioden andrager kr 3351, derimod
kan man ikke se, at vi i samme tidsrum har mistet
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kroner 2o53 i form af afskrevne restancer, men det
er aLtraå- .t ,i. ,Lfe-lrleitr~' D.et er jo et betydeligt beløb
i forhold til driftsresultatet, og det er her, man
skal søge årsagen til kassererens fornemste hobby,
nemlig indkradsning af kontingent.
Nu er der jo grænser for, hvor omfattende man kan
gøre sådan en statistik, og derfor skal I slippe
for denne gang. Undskyld, hvis jeg har kedet jer
med ovenstående smøre, der som sagt er beregnet på
folk, hvis tilknytning til VS er lidt mere end
rent platonisk.

MEDLEMSLISTEN. Følgende rettelser bedes foretaget:

Børge Gyldholm
kasserer (endnu)

Jens Vinther Fredeeiksen tlf 74.93.76

J

Udmeldt, streges af listen:
Flemming Nielsen (slettet for restance)
Rich.Hansen (anstændigt udmeldt)
H.Thomsen ( do do )

Ny, revideret liste kommer maj/juni.

VPrl [_;P.1u10mc-ang af innter2.0l let hu i- v i f'ras<•rtf,r,-t
0~ : iG,'•l i.:_: = t or+ .i n t a l :lr,.,, S'J•i < k x l rc-p<..1.-i'Pt'"?:':l. En
d e l ;.d' ~kad•-'l'nP skyldes ., ~i,iinrlel i~t s Li d , nr; det er
der t k k o no ge t at sige + t I , men vi h.d.r f'.t•ks, o t rl0j
lic;t- Raj ...i.h-11r m= d <;:11vp::1.dP1 s\·r1,nl..;:0t ~ir V0'-'tv,)1d-
k] u b b erne p& vor Lio-års d ag, nr; som med loo;; sikker
heri ,·•r mis!,,1n:!lPt t-i.1 vrne; vrr! Ty n skak , ne; dr,t: :--;::n
rn e r,~• ':>kPt med S-6 u f' vore G,1rd,'-•Ul'P,
:'<>t Ar T<:'rh;_,nl st,,j1.c-> og b,"c1ndst:1e-,"lH' noc:ut fnrh,;n-
d e t s v t. rr e r-d , s0111 i k k e forts ...1t k a n t o l e r -e r e s , S t s k u k -«

ur i:>r - so:r: vistnok tidligere h0;<1;'l"rki?t - ikke noc-f>n
bro l-.E',?;~erjomfru, mP.n Pt fLmno lca.n t sk ins t r runon t 1 ag
rlet s kaL bP.hn.ndlcs <leret·t(:,r, Irvr.rl u l Lø bør lægee sig
på s r ndr- , på .Ie t at ven ek o b o t s hånd må afvær-go ulyk
kens pi"-k, som Kipling udtrykker det.
- Det. ~-k:t.l I h(iske, a.L'l.o U.d.-rlir;e Ly n sad i s t or-!

Tø vrLg t ,ned vo n l ig hi 1 sen
T{ 1.lS s o ro r.. E'TI.

]l



FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Vanløse Skakklub indfører en ratingliste, som er af
gørende for udtagelsen af hold og inddelingen i klas
ser i Vanløseturneringen og Vinterturneringen(i det
sidste tilfælde med de undtagelser at klubmesteren
deltager i mesterklassen og spillere, som i sidste
sæson fik et oprykningsresultat ( 75% eller mere),
rykker en klasse op uanset ratingtal.
Følgende rates:
1) Vanløseturneringen og koordinerede turneringer.
Flere turneringer på en gang regnes for en stor tur
nering. I koordinerede turneringer benyttes modstan
dernes ratinggennemsnit.
2} Holdturneringen og Vinterturneringen og evt. enkel
te løse partier med normal betænkningstid.
pisse turneringer regnes som en stor turnering.
I holdturneringen benyttes modstandernes ratingtal
fra sidst offentliggjorte ratingliste.
Nye medlemmer bliver opført på ratinglisten med deres
DSU-tal, hvis de har et. Har de ikke et sådant ( hjem
mespillere), er ratinggennemsnittet i den første ra
tede turnering, de deltager i, deres starttal.

Stefan

Nedenstående følger et indlæg, som skal læses i fort
sættelse af Holst's kronik i sidste nummer af fb. (2)

Uden for nummer en anmeldelse

Da Holst i indledningen påpeger, at partigennemgangen er for
andre end mester- og l.klassespillere må han passe på ikke
at fuppe dem. Til eksempel mener jeg, at vurderingen af stil
lingen i partiet mod Steen omkring 12. træk er lovlig let
købt. Efter 12. exf 13. L:x:f4, Se5! kræver det vel ikke me
gen fantasi at forestille sig, at det er Sort, som står
bedst. d5, som er det svage punkt i Sorts lejr, kan Hvid
ikke udnytte til en snus, og Hvids bondestilling er forfær
delig. Men Holst skal ikke bebrejdes dette; Alekhine kunne
sommetider også være for hastig i sine vurderinger, så alt
foregår efter de bedste forbilleder!

12
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Efterlysning (2'og forhåbentlig sidste udkald)

I Fribonden årgang 57 nr 6/7 (red. er hele 21 år
forud for sin tid) erterlyste vi nogle af klubbens
ejendele, desværre uden resultat. Beklageligt nok
er det ofte sådan, at dybtfølte oe velmente opfor
dringer er spildte Guds ord på Balle-Lars. - Men vi
prøver alligevel nok en Gane. Det drejPr sjg om:
Klubhistorien (vs i 35 lr): Siden I.november 1978
er der pr selvbetjening solgt 5 eksemplarer fru klub
skabet, betaling endnu ikke indgået. De påg~l~ende
h~r nok rPgnet med, at det var rPk]Hme til grutls
uddeling, hvilket altså ikke er tilf~ldet. Prisen
er lo kr pr stk, som imød.-F-es med sp;y,nrlt forvent
ning.
Skakure: 4-5 stykker, udlånt til diverse uidentifi
cerede medlemmer. - Dem må I ve] nu være f'ær<lie;e med
at bruge?
Biblioteket: Dr.M.Euwe, b Lm l 1-12, u.I l å n t til for
skellige, kategori s0.1, ovenfor. Selv om medlemmerne
r plagE't af' Pn al tf()rtrer'r->nciP. lcu n-l s ku b s « ne, anden
t ø r s t; , s å vil v i meget g o r n e I r u v o disse bo.:;EO-r ti.lba.-
f:P straks, da d o r- .->r f l r- re , ::;0!;1 t ø r s to r ,
- ng SP. så at få gjort n o go t. vo d dpt, for dPn Led ø
GliEtrup i hede hule Fremskrirltspurtirt

I s a nuue be111ærkelsesv,i.,rclic;e F'rLbo ncle 1:>l'terly::;te v.l
manglende numre af samme, oc her har rPsponson væ
ret Lingt over fo r-v o n t n i n g , ::;,"l v i nu 'cu n m,,11[:l.Pr -'i
numre i at h av ø et komplet s,Pt fni starten j juni
1944 og til duto, newliL

29.&rgang nr 6 J-11 •. it~.'.:_,·11,G nr 1~

33 - - 2 35 - - 5.
D't s s ø numre mo d t u go r- vi m,_,(l tnkr11•i:1111rlic:-hrrl til ;~r-
kivPt, bvis nogen vil af med dem.

En hjertelit tak til ,,r fæ L l <:.' s [:i:tm le ven 11 i,~ hard
Ilan s e n , s o:u h o r- f o r-s y n o t os med en d e I af de rn,,ne
lencle F'r Lb o rid o r- oe; saiatidie; ,-;k,r>nkE~t o s- P.ll o rd o n t Ltg
stak gnmle skttkbJ.arlP i k omp l o r tv- t1ru1nge, en v·irke
lic; l,P.kkerbid::;ken for I Lo b hu v o i-o, Vi. Jiavt;e t-,•nkt ns,
at •le s ku l Lø komme flest mu lf g t .r I ' 0:=: t Ll Gode - ef
ter nor-mo r-o f'a s t s a t t o br- t Ln ge l ""r. net -~1-.:."l \ i SP-

n e re k,,::;me t Ll b. r;e til.

13



Vinterhurtigturneringen 1979/80.

I arets hurtigturnering deltog 27 spillere • .Jet vil sige:
~åen normal spilleaften var der 4-5 afbud, sa turnerings
lederen måtte trylle lidt for at undgå, at de afbudsramte
spilleres modstandere skulle sidde op kicge tomt ud i luf
ten o~ samtidig indkassere points. Trylleriet foregik ved,
at jeg skruppelløst parrede de spillere, der meldte afbud,
og samtidig kynisk og med hård hånd gav dem nuller.

Som sædvanlig slukkedes nogle stjerner, mens andre fødtes
i denne sjove turnering. Hans !Jielsen var storfavorit til
at vinde turneringen, og han levede op til værdifheden.
Til næste år vil hans score formentlig kunne runde de 1o~J.
Jan Jørgensen var lige i sit es i denne turnering og satte
kun points til mod Hans og mig - fint klaret.
.P. sbjørn Sæthre understregede sin enorme f'r emgang ved dels
at vinde sin gruppe sikkert og dels at score 65,o - tillykke.
Det var vel forventet, at Jacob Gibori kunne score mere end
6 points, mer, stærke modstandere og dårlig lodtrækning øde
laede det for ham.
Steen Schousboe var vel den største negative overraskelse.
Han måtte vinde de tre sidste runder fer at nå 6 points.
Han sagde selv, at han kun kunne vinde på afbud og bøffer.
Han blev nr. 3 sidste år.
Erik Bøge skuffede lit;eledes i forhold til sidste ar. En
tilbagegang på 3½ points er til at tage og føle på.
Lars Petersen var en meget positiv overraskelse. Han starte
de som lyn og torden OE scorede 5 af 6, men nederlag i de
sidste 4 runder placerede ham i hovedfeltet.

Resten af spillerne fik nogenlunde den forventede score,
idet det må understreges, at de laveste scorer i høj grad
skyldes afbud.
Turnerin6en må endnu en gang betegnes som en succes og en
god aktivitetsskaber. Det må fastslås, at den er kommet for
at blive.

Jens Vinther.

Angående bestyrelsens omtale af Balle-Lars (eller Lars fra
Eahl) forrige side er at tilføje, at han godtnok kun blev
dømt for mord; men halshugget blev han dog ••• (!). Vi synes,
at det også er slemt, når folk ikke kan finde forskellen
mellem deres egen og klubbens ejendom.

14
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Vinterhurtigturneringen
Samlet resultat.

Plac. Navn. Points.

9
8
8
6½
612
6
6
512
512
5
5
5
5
5
4½
4
4
4
3½
3½
3
3
2

1.12
1
2
l
2

0

Steen Schousboe

Torben Sneslev
Jan Jørgensen
Jens Vinther
Asbjørn Sæthre
Jacob Gibori

1. Hans Nielsen
2.

9.

3.
4.
5.
6.
7.
8. ·· Eigil Pedersen

Stefan Hansen
1o. Hugo Schøller Jacobsen
11. Axel Barkhuus
12. Erik Bøge Larsen
13. Kim Ørsnæs
14. Lars l'etersen
15. Jørgen Mortensen
16. Claus Stenbech
17. Leif Nyward
18. Finn Hansen
19. Keld Klausen
2o. Sigvald Brandt Larsen
21. Carl Johan Nielsen
22, A. Clausen frederiksen
23. ole Elsborg
24. Bjørn Gemzøe
25. Lars Bornemann
26. Hans Jørgen ~øller
27. Søren Rasmussen

Finn Hansen

1 Hans Nielsen
2 Jens Vinther
3 Asbjørn Sæthre
4 Jan Jørgensen
5 Lars Petersen
6 Claus Stenbech
7

gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

Der var 7 seperate præmiegrupper - bestående af gennem
snitligt 4 mand.
Vinderne blev:
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Sommerturnering_

Fra onsdag den 4. juni og hver onsdag til Vanløsetur
neringens start midt i august spilles sommerturnering.
Turneringens spilles i år efter cirkelsystemet ( rating
listen, der offentliggøres på generalforsamlingen er
afgørende for spillernes styrkerække følge.)
Hver aften spilles 5 runder med et kvarters betænknings
tid. Er der mere end 12 deltagere deles spillerne op i
2 lige store og lige stærke cirkler ( grupper), som
spiller 4 runder og derefter spiller de to ettere om
1.-2. pladsen, de 2 2ere om J.-4. pladsen, de 2 Jere
om 5.-6. pladsen og de 2 4ere om 7.-8. pladsen.
Styrkerækkefølgen bestemmer farverne også i finalerne.
I tilfælde af ulige antal i grupperne spiller hr. U~K~
med som nederste mand.
De 8 bedst.e hver dag får points således: nr. 1 får lOp
nr. 2 Sp, nr. J 6p, nr. 4 5p, nro 5 4p, nr. 6 Jp, nr.7
2p og nr. 8 lp.
Er der 12 eller færre deltagere benyttes ingen korrek
tion ved ligestilling, pointsene deles.
Er der flere end 12 deltagere benyttes korrektion ved
ligestilling, for at finde finaledeltagerne, ved fort
sat ligestilling er indbyrdes kamp afgørende og er den
endt remis eller ikke spillet benyttes lodtrækning.
Ved ligestilling i finalepartierne (remis) deles pointsene.

For at finde den samlede vinder benyttes hver spillers
4 bedste resultater, ved ligestilling benyttes det 5.
dbe1dste resultat som korrektion, ved fortsat ligesti·11·e es præmierne. ing

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

onsdag kl. 19, 30 i lokalerne: Vanløse Menighedshjem,

ÅJ.ekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer

Turneringsleder

Redaktion

Klubbens giro

Stefan Ålekjær Hansen

Børge Gyldholm

Erik Bøge Larsen

Eigil Pedersen

Finn G. Madsen

Ha.ns Nielsen

6 47 84 33

79 10 25

74 35 21
02 62 16 39

14 61 06

87 61 81

02 91 10 78


