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Økonomiske betragtninger m.v.

I det sidste par Fribønder har jeg jamret mig
noget over kontingentrestancerne, som efterhån
den var vokset til over 1700 kroner, hvad der
næsten er mere, end kassen kan bære. Siden har
stillingen heldigvis bedret sig ret betydeligt,
og ved udgangen af august har vi 22 medlemmer,
der skyilider for 46 måneder eller ialt kr 946,-,
og det er faktisk fint rettet op, inden sæsonen
endnu er kommet i gang; hjertelig tak! - Men det
havde nu været en rar fornemmelse også at have
de 946 kroner i kassen.
I sagens interesse bør det nævnes, at der er an
dre 24 medlemmer, som tilsammen har betalt 58
måneder forud, ialt kr 1278,50, og det er §o rent
ud sagt vidunderligt. Det er sådan noget, der kan
gengive en kasserer hans tabte tro på menneskene
og få ham til at skrinlægge sine selvmordsplaner
indtil videre.
Jeg har nu fået arbejdet mig igennem den sidste
Fribonde, som jeg måtte have sagkyndig bistand
til at dechiffrere. Gid man dog kunne overtale
trykkeriet til at gå tilbage til den gamle kom
muneskoleform; vi er jo immervæk nogle stykker,
der ikke har studentereksamen. I det pågældende



nummer læste jeg Claus Steenbecks forslag til
medlemsservice, som jeg gerne vil sige et par
ord om. Umiddelbart lyder det måske tiltalende,
men det kræver 2 ark papir ekstra til hvert ek
semplar, som skal ganges med 80 og 12, altså et
årligt merforbrug på små 2000 ark af det dyre
papir, og så i disse ressourceknappe tider. Der
til kommer sekretærens og redaktionens tid og
arbejdskraft, som nok kunne anvendes på en mere
givtig måde; der er nok at tage fat på.
Forslaget kan også opfattes som en tribut til
medlemmernes formodede sløseri og dovenskab, men
jeg nægter bestemt at tro på, at det står så
sløjt tilo Hvis det var tilfældet, endte det vel
med, at de både skulle hentes og bringes hjem og
lægges i seng, hvad jeg afgjort vil modsætte mig,
i hvert fald så længe vi ikke har et passende an
tal smukke, unge damer som medlemmero
Der udsendes med passende mellemrum ny medlems----- --
liste, der føres å jour ved meddelelser i Fri-
bonden, som også jævnligt bringer program og øv
rige relevante oplysninger. Det burde alle kun
ne holde styr på; tænk blot på, hvad formand el
ler kasserer har at se til.
- Må jeg sige det på den måde {sådan udtrykker
man sig på Christiansborg), at under de givne
forud'sætninger (tryk på 3.stavelse, det er osse
christiansborgsk) og med hensyntagen til klub
bens målsætning (der var den igen), som man har
sat sig som målt mener jeg, at det ærede medlem
bør trække sit forslag tilbage.

Ændringer til medlemslisten.

Nyt medlem:
Klaus Ib Nielsen, Højagervej 9A, 2942 Skodsborg.

tlf 02-893316.

Streges på listen:
Henning Isaksson (junior, udmeldt 31/7)
Henry Stjernqvist (afgået ved døden)
Søren Juul Sørensen (flyttet til Færøerne)

Ny medlemsliste udkommer oktober-november.

Kassereren.



SOMMERTURNERINGEN

Sommerturneringen blev i år spillet efter cirkelsystemet
med 5 runders kvarterspartier pr. aften.
Der blev hver aften tildelt points til de 8 bedst placerede,
enkelte aftener til flere da pointsene blev delt ved ligestil
ling. Da kun de 4 bedste resultater blev medregnet i slutstil
lingen, kunne alle deltage, selv om de ikke kunne komme hver
onsdag.
Reglen i cirkelsystemet, som siger, at hver spiller skal have
hvid mod de modstandere, som er højere placeret på styrkeli
sten end de selv og sort mod de modstandere, som er lavere
placeret, viste sig at være uheldig, da enkelte spillere al
tid vil blive forfordelt. Dette ændrede vi derfor, så alle
spillere fik en ligelig fordeling af hvid og sort.
Et eksempel: En gruppe på 10 deltagere vil se sådan ud:
0006 8 10 9 7 5 3 1246810 9 7 •••
Den nye regel siger, at hver spiller skal have hvid mod de
modstandere, som står til venstre og sort mod de modstandere,
som står til højre for den pågældende ( korteste afstand).
Spiller nr. 1 vil derefter tå hvid mod nr. J og5 og sort mod
nro 2, 4 og 6 i modsætning til før hvor nr. 1 kun vil få sort.

Næsten JO spillere deltog i turneringen, nogle kun enkelte
gange andre var mere aktive.
Præmiesummen blev dobbelt så stor, som den sidste år, hvor
vi spillede skalpejagt, hvilket tyder på større succes, da
indskuddet var det samme.
Der bliver præmie til de 4 øverst placerede. Det er 2 af klub
bens stærkeste spillere og 2 nye medlemmer.
Hans var urørlig og førte fra start til mål. Jonas var en stor
positiv overraskelse, og det lykkedes ham på sidste spilleaf
ten at snuppe 2. præmien for næsen af Leif, som lå på 2. plad
sen næsten fra start. Michael var også en positiv overraskel
se, og 4. pladsen blev sikret med gode resultater i turnerin
gens første halvdel.

- Præmierne bliver overrakt i forbindelse med Vanløseturnering-
ens præmieoverrækkelse den a4. september.

Stefan

se turneringsskema næste side
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VANLØSETURNERINGEN 1980

H a. n s Ni e 1 sen Vanløsemester

12
11½

korz-,
korr.

korr. 13½
korr. 11½
bedste 1. klassesspiller

P•
P•
P•

P•
P•
P•

de lavere klasser.
og der var stor jævnbyrdighed.
rigtig kunne klare sig. ·

4
J
J
2½ P•
2½ P•
2
2
l

4½ P•
3½ P•
3½ P•
J P•
2½ P•
l½ P•
1 P•
t P•8. Jørgen Mortensen

Der var bedre tilslutning i
2. klasse havde 8 deltagere
Det var kun Klaus, der ikke
Stillingen:
1. Kjeld Klausen
2. Børge Gyldholm
J. Jonas Bjerg
4. Sejr Houmann
5. Sigvald B.-Larsen
6. Jesper Holm
7. Lars Petersen
8. Klaus Ib Nielsen

Der deltog i år 26 spillere.
Mester- og lo klasse var også i år slået sammen p.gr.a.
for lille tilslutning i disse klasser; der var 4 delta
gere i hver.
Turneringen kom til at forløbe således, at mesterspiller-
ne fik spillet alle mod alle og ligeså 1. klassesspiller
ne. I de blandede partier gjorde mesterspillerne rent bord
selv om flere af 1. klassesspillerne havde fortjent en
bedre skæbneo
stillingen:
1. Hans Nielsen
2. Schøller Jacobsen
3. Stefan Hansen
4. Jan Jørgensen
5. Torben Sneslev
6. Svend Milwertz
7. Kurt Havn

J. klasse havde 10 deltagere, og her var der større for
skel på spillernes styrke. Der var dog stor jævnbyrdighed
i toppen.
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Stillingen i J. klasse:
1. Michael Blomberg 4 P• korr. 13
2. Ulrik Find 4 P• korr. 12
J. Jørgen Falk 4 P• korr. 11
4. Leif Nyward J P• korr. 14
5. Erik Larsen 3 P• korr 7½
6. Finn Hansen 2 P•
7. Ole Elsborg 2 P•
8. Palle Pedersen 1 P•
~.SørenRasmussen ½ P•

10. Jesper Nellemann ½ P•
Der var desværre enkelte spillere, som var usportslige nok
til at udeblive fra turneringens sidste runder uden afbud.
De pågældende var på dette tidspunkt uden præmiechance, og
har så ment, at det kunne være ligemeget. Det er det be
stemt ikke. Modstanderen regner med, at han skal spille
med dig; i stedet skal han sidde og glo, i dette tilfælde
en hel time. SÅ LAD DET IKKE SKE IGEN!!

Stefan

REGLEMENTS.ÆNDRING i holdturneringen.

Der er vedtaget en reglementsændring i holdturneringen,
som går ud på, at hver klub, foruden holdenes opstilling,
skal lave en styrkeliste for alle klubbens medlemmer.
Holdene skal opstilles efter denne styrkeliste.
Ved brug af reserver, skal disse indplaceres på holdet,
så holdets spilleres rækkefølge er den samme som på styr
kelisten.
Det betyder bl.a. at man godt kan spille på et lavere
bræt på holdet, end man er tilmeldt. Det sker, hvis re
serven i følge styrkelisten er stærkere end en selv
(stårhøjere placeret).
Et eksempel: Schøller Jacobsen skal, hvis han deltager
på J. holdet som reserve spille 1. bræt, selv hvis det
ikke er 1. manden, der har meldt afbud. Denne må så spil-
le 2. bræt.
Det er dog ikke tilladt at spille på et lavere hold, end
man er tilmeldt; .som det aldrig har været.
Denne styrkeliste vil blive ophængt i klubben og desuden
vil holdlederne og bestyrelsen have et eksemplar, så vi
undgår kedelige misforståelser, som koster points.

HAR DU HUSKET AT MELDE DIG TIL HOLDTURNERINGEN???
6



Parti fra Vanløseturneringen+ lidt andet

Til en start var det naturligvis skuffende, at årets turne
ring var så relativt svagt besat. Fra denne konstatering og
til at vinde efter behag er naturligvis et spring. Derfor
var det vel også helt naturligt, at koncentrationen ikke
kunne være på toppen hele tiden - det var den heller ikke,
- se blot partiet mod Sneslev:

hvid Sneslev sort HN 2. runde

1. Sf3,d5 2. e3,Sf6 3. c4,e6 4. Sc3,c5 5. d4,Sc6. Se, det
er jo Tarrasch-forsv~et, der sommetider er mere angreb end
forsvar. Ekke her. 6. a3,- • Ikke så almindeligt. 6. -,Se4.,,
I det mindste spillet af Fischer mod Petrosjan, match 1971,
8. parti. Petrosjan fortsatte med Dc2, hvilket Bent Larsen
halvvejs dadler, hvorfor Sneslev selvfølgelig forbedrer
spillet for hvid. 7. l<l3,-- I virkeligheden ligetil og
stærkt. 7. -,f5? Blødt - og(!) tegn på ma.~glende koncentra
tion. 8. O-O,Le? 9. cxd5,exd5 lo. dxc5,O-O 11. Lc2,Sxc3
12. bxc3,Lxc5. Det stcr klart, at sort sidder inde med et
par kedelige bondesvækkelser. 13. Sd4,Se5 14. Sf3,Sg4 15.
Lb3,Le6. Som en fuldfed bonde. 16. h3,Sf6 17. Sd4,Ld7. Hvis
nu 18. Df3! er sort næsten tvunget til 18. -,Lxd4 19. Lxd5+,
Kh8 2o. cxd4,Lb5 21. Lxb7,Tb8 22. Tel,Dd7, hvorefter hvid
klarer alt med det elega...~~e 23. a4!,- med bonde mere og ge
vinststilling. I partiet fulgte 18. Dd3(?),- hvorefter det
må indrømmes, at han står kæmpestærkt trods alt. Men en
bonde mere •••

18. -,Dc8 19. Lb2,Kh8 2o. Tf-dl,-. Stille og roligt. Des
peradoen kommer frem i sort, og hvad gør man, når man ingen
plan har? - Rigtigt! Randbassen frem! 2o. -,a5 21. Ta-cl,-.
Men hvid griner hult, lokalet er røgfrit; joh, Sneslev har
medvind. 21. -,a,4.. Planløst vakler sort videre. 22. La2,Ta6.
Aha! Der var den jo, planen. Men billig! Hvid lader sig ej
heller skræmme: 23. c4!,Se4. Det var altså ikke et led i
planen at slå denne bondemand. Floskel: Nu må det briste el- '"' (/
ler bære. Hvid får sin bonde omsider: 24. cxd5,Tg6. Ja,ja.t5.se
25. f4?! ,-. Viser sig at være et tveægget sværd. 25. -,Db8. J,:t-z(. s
Eh lidt bedre diagonal. 26. Tc2,Tg3 27. Kh2,Ld6. Med 2 trus-·~C0
ler, som dog pareres let: 28. Se2,Tg6. Helt ufortjent viser ~-'\ •.
sig nu på scenen sorts redning, TIDEN; denne uskaklige in- .:,.'?~ .
grediens, som hvid altså nu har for lidt af. I lyset heraf 'l.1._c.J.-6."I
skal hans spil i resten af partiet ses. >
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29. Tfl,-. Dækker f2. 29. -,De8. Sorts chance ligger i at
overføre alle disponible klodser til kongefløjen og derefter
håbe på det bedste. 30. Sd4?,-. Den skal åbenbart til e6;
men hvad skal den der efter? g3 svækkes, og sorts hvidfelte
de løber er jo heller ikke meget værd som før a..~tydet!

30. -,De? 31. Se6,Lxe6 32. dxe6,Dh4 33. Tf3,-. Var det nu
tvingende nødvendigt at dække f3 straks? 33. -,Td8. Den er.
jo lidt for tydelig, og hvid dækker sig. 34. Ld.4,-- Hvad har
sort egentlig her? Ikke meget. Alligevel har han fået visse
praktiske chancer, han aldrig burde have haft. F. eks. denne
sidste9 billige fidus~ 34. -,Sg5(!). Og så kollapser hvid:
35. Tf-f2???,Sxh3! Hvids vinge faldt; men han kunne også ha
ve opgivet. Bla fordi han åbenbart ik.~e kan slå hesten.

På fl havde tårnet gjort mere gavn - forhindrer Sxh3, hvor
på kunne følge 36. gxh3,Tg3 (Dg3+/Khl/Dxh3+/Th2) 37. Dxf5,
Tf8 38. e7! --- Sort har næppe bedre end 35. -,Se4, hvoref
ter Tf3 kunne føre til remis •••

OK, det var tidligt på sæsonen, og jeg havde heller ikke
vist partiet, hvis redaktionen blot for en gangs skyld hav-
de svømmet i indlæg. (Forstod I den?) Hans
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Steen Schousboe:
Med udførlige kommentarer

Når man spiller partier igennem i Skakbladet
eller Fribonden får man ofte opmærksomheden hen
ledt på bestemte træk.Kommentatoren sætter et ud
råbstegn eller et sprøgsmålstegn,eller begge dele.
Eller han skriver et par ord om trækkets lys- og
skyggesider.Til gengæld kan det være svært,især
for den mindre øvede,at danne sig et indtryk af
hele partiet,dvs den eller de planer som spiller
ne efterstræber,og som de enkelte træk bare er
en lille del af.Små led i den logiske kæde som et
parti kan være.

I den nys afsluttede turnering i KS fik jeg
lejlighed til at spille et parti som i hele sin
opbygning var meget klart.Ikke fordi jeg spillede
særlig "logisk" eller genialt,men fordi min mod
stander havde en dårlig dag,og derfor ikke for
måede at krydse mine planer i tide.

Hvid: Steen Schousboe
Sort: Axel Ros,Espergærde

1.e4,c5 2.Sc3,Sc6 3.f4 Der har vi det!Dette er en
af de bedste måder at spille uden om den enorme
mængde teori i "siciliansk".Hvid kan i hovedsagen
spille på to måder: Enten kan han angribe så ener
gisk som muligt på k-fløjen,hvilket normalt kræ
ver at f-bonden stødes frem til f5,og evt. ofres,
fordi den på f4 står i vejen for den sortfeltede
løber.Jeg viste et parti i Fribonden sidste år med
denne spillemåde.Eller han kan tilstræbe en blo
kade af d-fløjen efter sorts g6,ved hjælp af b3,
Lb2,Sa4,og c4.Så er der den sidste mulighed: en
kombination af de to spillemåder.En slags ideal
opstilling for hvid ses i partiet Schmidt-Guski,
1960: 3.-,g6 4.Sf3,Lg7 5.Lb5,d6 6.o-o,e6 7.Lc6:,
bc6: 8.d3,Tb8 9.De1 ,Se? 1o.b3,o-o 11.Lb2,La6 12.
Sa4,Lb2: 13.Sb2:,Dc7 14.Dh4! med klar hvid fordel.
Disse sicilianske varianter med tidligt f4 er i
øvrigt en slags østtysk specialitet,men også vor
egen stormester Larsen har spillet dem en del.Til
bage til partiet:
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3.,-,g6 4.Sf3,Lg7 5.Lb5 Det er et led i hvids plan
at bytte denne løber for den sorte dronningesprin
ger.For det første er springeren mere vigtig for
forsvaret end løberen er for angrebet ved et evt.
senere kongeangreb,og for det andet kan det jo
være at man kan give sort en dobbeltbonde,hvilket
vil være en god hjælp for det omtalte blokade-
spil på d-fløjen.Nogle sort-spillere er oven i
købet så flinke at spille a6,hvilket her er endnu
dårligere end a3 i niemzoindisk.Bl.a. kan løberen
så ikke gå til a6 uden tempotab,fordi bonden igen
skal flyttes.Så rar er sort dog ikke i dette parti.
5,-,e6 6.Lc6: Hvid slår inden sort får spillet k
springeren til e?.Ganske vist taber hvid hermed
et tempo,fordi han flytter en allerede udviklet
brik,men i en delvis lukket stilling spiller dette
ikke så stor en rolle.Og nu har hvid noget at spil
le på: den svækkede sorte d-fløj slak angribes ef
ter de bedste Niemzovitsch-principper: først hæmæ.e,
så blokere,og tilsidst erobre.Efter at have give+
sort denne dobbeltbonde slår hvid derfor forelø
big alle drømme om kongeangreb ud af hovedet.

6.,-,bc6: 7.o-o,d5 8.d3,La6 Ret generende ror
hvid,som dermed ikke kan komme til at indtage ideal

, opstillingen med De1. 9.Te1,Se7 1o.Dd2 Nødvendig'
/for at kunne gennemføre planen med b3,Lb2,osv.Men
nu kan sort til gengæld opløse sin dobbeltbonde,selv-

Jom det koster et par tempi: 1o.,-,c4?! 11.dc4:,Lc4:
12.b3,La6 13.Lb2,o-o 14.Sa4,Lb2: 15.Sb2:,C5 (?) Det
te træk skal naturligvis spilles,men lige i øje-D<r
blikket er det forhastet.16.ed5:,Sd5: Sort opdager
nu at det ''positionelle" ed5: strander på 17.De3,
med dobbelttrussel på e? og c5.Alligevel var det
måske bedre at spille sådan,og give bonden straks.
Sort ville få et lille udviklingsforspring,men ikke
nok til at opveje bondetabet. 17.c4 Alt andet er lal!
Nu har vi allerede den ønskede blokade af den sorte
d-fløj,og kan gå videre til næste trin:erobring af
en eller begge de svage bønder.Bemærk at hvid ingen
bondesvagheder har.Med andre ord:Hvid står klart
bedst.

17.,-,Sb4? Dette træk havde jeg ikke studeret
særlig nøje da jeg spillede c4,fordi jeg syntes det
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så for risikabelt ud.Sort burde have spillet Sf6,
fulgt af Lb?,og så håbe på noget spil på de hvide
felter.Men selv i så fald ville hvid stå bedst.Nu
derimod får hvid straks gevinststilling: ·

18.Df2! Efter lang tids betænkning.Dronningen
rømmer d-linjen for tårnene,samtidig med at c5 ta
ges under beskydning,og a2 og c2 holdes dækket.Sort
faldt nu også i dybe tanker.Efter næsten en halv ti
me trak han med en hurtig bevægelse 18.,-,Df6? og
tilbød remis.Et remistilbud fra en spiller med 120
af de kære ratingtal mere end en selv er naturlig
vis en fristelse,men her kan der ikke være tvivl.Jet
spilledestaks 19.Se5! og afslog dermed det venlige
tilbud.Nu står hvid til gevinst.Der truer kvali
tetsgevinst med Sd7,og tillige springergevinst med
a3.Derfor skulle sort kun være gået til e7 med sin
dronning.

19.,-,Tf-c8 Dækker begge trusler,men nu tager
hvid først c-bonden med tempogevinst: 2o.a3,Sc6
21.Sd7 At slå på c5 med damen ville bringe hvids
dronning ind på tårnlinjen.Men at slå med sprin
geren,det er sager! 21 .,-,De? 22.Sc5:,Lb7 23.b4 Hvic
kan lige nå at udvide sit terræn inden den sorte
løber kan bringe sig i sikkerhed. 23.,-,Sd8 24.Sb?:!
Db?:

Stillingen er nu afklaret.Hvid har en solid
bondeovervægt på d-fløjen.og af hans officerer
står kun springeren dårligt.Sort må indlede et mod
angreb,og det kan kun sk;e ved hjælp af trækket a5.
Heldigvis for hvid er der nu et træk som på samme
tid klarer problemerne for den hvide springer,
og forhindrer det sorte modspil: 25.c5! Frem i vog
nen! Men sort har tabt modet,og spiller hurtigt
det planlagte 25.,-,a5?Efter 26.Sc4 faldt han i
tanker,men for sent.Der truer kvalitetsgevinst på
b6 eller d6,og dermed faldera-bonden.At ofre en
kvalitet med 26 ab4: giver ingenting,da hvid straks
erobrer den sorte fribonde.Prøv selv!

26.,-,Tc? 27.Sa5:,Da6 28.De2 Centralisering!
Sort vil naturligvis ikke bytte damerne. 28.,-,
Dc8 29.SC4,Tb8 3o.Sb6,Db7 31.Ta-d1 ,Sc6 32.Td6,Se7
33.Te-d1,Sf5. De hvide officerer står nu enormt.
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Underligt nok kommer de tre forbundne hvide fri
bønder ikke ud af stedet i resten af partiet.Den let
teste gevinst for hvid er nu nogle afbytningen ved
hjælp af Td7,og dernæst march med fribønderne.Men da
den sorte kongestilling er lidt hullet,og da forsvars
brikkerne er langt væk fra kongen,fik jeg lyst ti
at spille på direkte kongeangreb.net er ikke sær-
lig økonomisk,fordi det vinder langsommere,men så
længe de tre musketerer står på d-fløjen er ethvert
slutspil let vundet for hvid.Sort skal altså både
undgå afbytninger og at blive sat mat,og det er slet
ikke så let.

34.Td8+ Dårligt,fordi det bytter det passive
sorte tårn mod det aktive hvide.Men jeg ville altså
til at spille på angreb! 34,-, Td8: 35.Td8:+,Kg7
36.De5+,Kh6 Man kan jo ikke lade være at håbe på
36.,-,f6?? som besvares med 37.Dc7:+,med afbytni
af alle de tunge officerer. 37.g4,f6 (!) 38.De1,
Se7 39.g5+ Det er let at ofre bønder når man hartlr)_2
de reserver på d-fløjen! Men trækket giver vi
ikke noget.Der var nu ved at være tidnød på. 39.
,-,fg5: 4o.fg5:+,Kg5: 41.De3+,Kf6 42.Dd4+,Kg5
Dd2+,Kh5? Sort kunne roligt spille Kf6,hvorefter
vi kunne tage hængeparti.Stillingen er stadig
vundet for hvid,fordi den sorte konge,efter af
ninger,ikke kan nå de hvide bønder.Nu kan hvid a~
ligevel få noget ud af angrebet: 44.Df4!,Sf5 45.Td3!

Praktisk skak! Nu skulle der nemlig gøres hem
meligt træk,og som man let ser har sort kun to
ligheder for at dække den truende mat.Efter 45,-,
g5 kan hvid,hvis han vil,fremtvinge d-afbytning med
46.Df3+,så sort spilledei stedet 45.,-,~h4??

Vi udfyldte kuverterne,og snakkede lidt om stil
lingen.Han meddelte at han havde spillet Sh4,hvoref
ter jeg viste ham paraden 46.Tg3.Mat er uundgåelig,
og sort gav op- hvad han faktisk godt kunne have
gjort efter 27 træk,men som Larsen engang har sagt:
opgive kan man altid.

I.



VINTERTURi.">fERINGEN 1980L81

Medlemmerne indbydes herved til denne sæsons vinter
turnering.
Deltagerne inddeles efter styrke i alle mod alle-grup
per. Mester og 1. klasse vil få 10 deltagere hver,
mens deltagerantallet i de øvrige klasser kan varriere
lidt afhængig af tilmeldingen.
1. runde spilles 1. oktober.
Datoerne for alle runder vil blive offentliggjort senest
ved 1. rundes begyndelse.
Indskud er JO kr. og sidste tilmeldings frist er den
24. september.
VINTERHURTIGTURNERINGEN 1980/81

Medlemmerne indbydes herved til denne sæsons vinter
hurtigturnering.
Alle deltagerne spiller i en gruppe 10 runder efter
Monrads system. Der bliver flere præmiegrupper, så
alle har en chance for at vinde en præmie.
1. og 2. runde spilles den 15. oktober.
Datoerne for alle runder vil blive offentliggjort senest
den 1. oktober.
Betænkningstiden er i denne turnering½ time til hver
spiller til hele partiet.
Indskud er 20 kr. og sidste tilmeldingsfrist er den
15. oktober kl. 19.45.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at ud
sætte sine partier i denne turnering.

VESTVOLDTURNERINGEN 1980

Turneringen spilles på Glostrup Bibliotek følgende
weekender: 18/10, 19/10, 8/11, 9/11, 22/11 og 2)/11.
Lørdage startes kl. 14.30 og søndage startes kl. 12.00
Dog starter 1., 2. og J. klasse kl. 9.00 søndag den
19/10, da der spilles dobbeltrunde.
Mesterklassen spiller 3. runde i Ungdomsgården i
Brøndbyøster onsdag den 29/10 kl. 18~30.
Indskud er for M-kl. 80 kr, for 1. kl. 70 kr, for
2. kl. 60 kr. og for J. klasse 50 kr.
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 1. oktober.
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1'AB OG VIND MED SAMME SIND ••

når bare vs rykker op- Dette forsinkede referat
kan nu hvor sæsonen stunder til tjene som en art
ildnende opstrammer. Og det kan nok behøves, især
for II holdets vedkommende der jo takket være
skæbnens gunst er nødsaget til at kæmpe i første
række en hel sæson.

Før sidste runde l~gde vi stor energi i bereg
ninger over, hvor stort vi kunne tillade os at
tabe. Disse beregninger tog åbenbart så meget af
samme energi, at vi tabte 3-5. Men heldigvis ha-u
de vi regnet rigtigt!

Det startede ellers så lovende. Niller tromle
de elefant (og uden tab af dronning) sin modstan
der ned på 14 træk. En teoretisk fejl i hollandsk
kostede en offi.

Finns ene hyphest galoperede som en anden Tarok
uhæmmet hen over banen ædende bonde efter bonde,
og da det efter dens syvende træk af sytten mu
lige ikke var til at se en ende på dens appetit,
blev det besluttet af lukke banen.

Skønt fjendeholdet (Gladsaxe) havde sørget for
kold luft over brædtet, formåede Erik at ophede
brikkerne til slige varmegrader, at modstande
rens fingre stivnede af skræk.

Så koJTL~er vi til den del af holdet, der havcte
opbrugt kræfterne på beregninger:

Jens havde tilstrækkelig energi til at tvinge
gladsa~emanden i knæ, men pludselig brugte denne
ufine kneb. Da Jens møjsommeligt havde fået åb
net dronningefløjen, tillod manden sig den fræk
hed at marchere ind ad denne vej.

Ib overså et tårnoffer, der havde sikret se1-
ren. Derved fik hans sværvægter-modstander mu
lighed for at sætte En knusende upper-cut ind.

Schøller, Kurt og Barkhuus modtog tilsvarenåe
behandling efter tapper strid.

Men pyt med det, vi rykkede op og
fortsættelse følger næste

NR+ F

14

år ••



Cirkelturneringen, som vi spillede hele sommeren, vil
blive genoptaget den 1. oktober og derefter hver onsdag,
som et tilbud til de spillere, der den pågældende aften
ikke skal deltage i noget arangement, men som alligevel
er kommet.
Der spilles 5 runder efter cirkelsystemet med den nye
farveinddeling, som vi begyndte på under sommerturneringen.
Der gives points til de 8 bedst placerede hver aften,
efter samme skala som i sommer ( l0,8,6,5,4,J,2,l).
Ved ligestilling deles pointsene; der vil dog kun blive
regnet med hele tal, så brøker afrundes.
Er der flere end 16 deltagere, deles deltagerarne op i 2
lige store og lige stærke grupper, som spiller 4 runder.
Derfeter spiller de 4 bedste i hver gruppe finale ( 1 mod
1 om 1.-2. pladsen, 2 mod 2 om J.-4. pladsen o.s.v.)
I finalen trækkes der lod om farverne. Ved ligestilling
i indledende gruppe benyttes først korrektion, derefter
indbyrdes kamp og til sidst lodtrækning, hvis der stadig
ikke findes nogen afgørelse.
Turneringen bliver ikke arrangeret, hvis der en aften er
færre end 6 deltagere.
Indskud er l kr. pr. aften,; nye spillere deltager 1.
gang gratis.
Deltager man i turneringen i mere end en trediedel af de
gange turneringen bliver arrangeret, kan man smide sine
dårligste resultater væk.
Eksempel: Er tur~eringen blevet gennemført 19 aftener,
gælder hver spillers 7 bedste resultater.
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Stefan Ålekjær Hansen 79 10 25
~:

:Børge Gyldholm 74 35 2 ..
Claus Steenbeck 4111 98
Eigil Pedersen 14 61 06

Finn G. Madsen 87 61 8~
Hans Nielsen 02 91 10 78

6 47 84 33Klubbens giro

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

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

.Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Form.and

Kasserer

Turneringsleder

Redaktion

i
PROGRAM
15/10 20:00
22/10 19:45
29/10 19:45
J/11 19:30
5/11 19:45

12/11
19/.11

26/11
J/12
9/12

- 10/12
17/12
24/12

Vinterhurtigturneringen 1. og 2. runde
Udsatte Partier og hængepartier
Vinterturneringen J. runde
2. holdet ude mod Københavns SF II
1. holdet hjemme mod Rødovre I
J. holdet hjemme mod Posten I

19:45 Udsatte partier og hængepartier
19:45 1. holdet hjemme mod Tåstrup I

2. holdet ude mod Lyngby-Virum II
J. holdet ude mod Glostrup III

20:00 Vinterhurtigturneringen J. og 4. runde
19:45 Vinterturneringen 4. runde
19:J0 1. holdet ude mod Hvidovre I
19:45 2. holdet hjemme mod SK 41 II
20:00 Juleafslutning
og Jl/12 Lukket


