
fribonden
,MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

9
''~årgang nr. 8 december 1980

Kære venner!

i'.:Dd. f'r-emkorns t en af dette nU1I1Ber af fribonden fejres et lille
.jubi.Iæum , Nemlig at det er det 10' ende nununer med den nye
~~daktion, som endelig har fået tørret ørerne. Visse af Jer
vil nok v.ære klar over, at skiftet fra den gode gamle med
.Brik og Leif foregik lidt hoved.kulds; men efter små trykke
+ekrri ske vanskeligheder i starten opnåedes trods alt en re
lativ stabilitet.

tiå langt, så godt. Vi skal ikke glemme, at bladet er til
for medlemmernes skyld. (hm••• )

Og så kommer vi i øvrigt til humlen. Det bør stå klart,
at bladet ikke trykkes omkostningsfrit, hvilket alene følger
af det f'aktum , at selv her i fattigfirserne vil tid og arbe.;
i~ være penge. At intet arbejde så også viser sig at være
penge er et paradoks, vi må leve med. Men altså, det var lige
det her med omkostningerne. Bliver det læst??

Her kan ikke være tale om manglende evner. Vi er ikke en
samling ?-~alfabeter. Hvad så? Ud fra erfaringerne, at redak
tionen kun yderst sjældent har modtaget kritik, det være sig
r-o s.i. tiv elle:r- negativ, kan man så slutte, a-t der må være +a-:
le om mang.lende interesse eller entusiasme. Heri kan der ik
ke li.gg-e no,s-et forkert, kun noget symptomatisk. Elot må det
f.'rern. For det kan Lkke være meningen, at fb. skal være et
lille, sekterisk orga..c~, beregnet for de få, som skriver i
' -'-oet ,

He.r står faktisk meset af almen interesse, og for de nær
-:q:",•::d.'?., som Lkke kan læse opslagstavlen, er f'b , jo alle

L,.,rn~esket lever i:~~e af brød alene. Vi har tigget og bedt

(~ortsættes p. 8)
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Nederl~sstemning?

2. runde i KSU's holdturnering var en deroute for VS. Alle
tre hold tabte, og det overbevisende. Herefter glæder vi os
så over9 at det kun kan gå. fremad riæste gang. Eller?

Til sagen:

1. ~9ldet hjemme mod Tåstrup L N-rk. 19/11-sc
Hans Nielsen
Ole Del:fter
Leif Jensen
Erik von Essen
Steen Schousboe
Jakob Gibori
Jørp;en Holst
Finn Madsen

Jesper Nørgaard
Carsten Horst
Mo~ten Kaspersen
Kresten Kristensen
Ove W. Hartvig
Sven Ziegler
Jesper Parkhøi
Frode Thomsen

0 -
-,
.c.

0 - l

0 -
l - 0
G - l
u - .i.
0 - l

Vi må være ærlige: En sejr havde været for meget at r or-ver.
te og da heller ikke rimelig. Tåstrup har et stærkt hold, et
ungt hold som når langt. Ingen tvivl om det.

Lad os se på kampens forløb, hvor først Pi.nn uden ayzar.
tinske ekseesser hurtigt blev spillet ned af en energis'
:Frode. Nen(!) Finn må aflægge sin slappe,· defaitistisk
~ing overfor de lidt skrappere modstandere. Han mås
pen inde i egen bøf og ikke blot læne sig tilb8-o.c-e 00
på Forsynet. Der skal kæmpes!

Og det kunne jeg passende også sige til mig selv. Jeg ro
dede to franske systemer sammen i en grad, s~ den oeræ1~e
lige, dårlige løber end ikke fik gjort et træk. Pinligt oB
dårligt spillet.

Holst havde vistnok fortjent. en lidt bedre skæbne - ~an
havde jo sort og slap følgelig fint fra åbningen-, selvoG
jeg Lkke kan frigøre mig fra den f'o.rnemmeLse , at de Iiolst 1 3;..,:e
begreber om positionsspil ikke er de gængse . - Jakob så ud
til at føle sig mindre godt tilpas, - den sædvanlige opfind
somhed savnedes. Han var regulært overmatchet og skal i~~e
lastes. ·

Hermed er vi nået til de 4 partier, hvor vi havde c.iancez
for scoring. Erik spillede fint og ( ! ) mere aegressivt ecad
længe set. I sin iver åbnede han h-linien; men efter ::..i'.::. ;~
beslutsomhed var modstanderen så ubehagelig at Lndvadere
~iks stilling ad den vej. Det var ærgerligt cg et i~~~~
nødvendigt nederlag.
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Ha.ns

Leif udspillede fremragende (måske inspirationen var hen
tet i .Arhus?) sin ikke uefne modstander, som i tidnøddespe
ratic11 kastede sine reducerede tropper .frem mod Leifs konge.
:ierved satte han si.~ultant 2 officerer i slag, hvorefter Leif
cl.e::iværre åd den gale og blev mat i 2 und.er- stort rabalder.
Det er, hvad der sker. Vien næste gang putter vi altså nogle
~ran~uilizere i deres sodava.~der •••

dermed var stillingen 0-6.
De to sidste partier blev spillet frem til afbrud. Steen, som
tidligere havde været i svare vanskeligheder, fa.'1.gede mod
standerens dz-onn i.ng efter en .fiks dribling langs s.i.deLLrri en ,
~)et b l.ev besluttet at undlade at tage hængeparti; garrake for
::1tLfti~t syne s ~in.-:-:,

Viikis modstaridez- Eorst, som efterhånden må have et grundit·t
VS-komplex, blev snydt. Efter med sit sidste træk under vold
som kraftudfoldelse at have nået nr. 40 måtte han erkende, ,::.t
e.fter Eikis næste stod han til dåsetab. Fidusen er garmnel-
k end t , men ves: så velca.moufleret a.f Hiki, at Horst såmænd
ikke skal bebrejdes, at han Lkke så den. Slet ikke, da vi fik
end.nu et point og dermed sa..nmenlagt 2. Blot 3 havde efter
spi ~-1 e t s .fordeling næ sten været .for mange ,

Og så har jeg erfaret, at man som holdleder ikke automatisk
får tilse~dt resultaterne af gruppens øvrige kampe. Sligt
skal man pænt bede om og betale for. Det forurolige~~ mig, at
Stefan åbenbart ikke kan se noget forkert i det. Hvad pokker
,:::'.'år kontin.gentet til?

Resultatet fra 1. runde mod Rødovre blev 5-3 til VS.

Lyngby-Virum II - VS II
lo Peter Roesen
2. Bjarne Nielsen
J. Bo Lund Andersen
4. Knud Rasmussen
5" Henning Kabel
6. Samuel Duran
1" Henrik Lando
8. Ole Bach

5 - 2 + h
Stefan Hansen
Jens Vinther
Niels Rendlev
Eigil Pedersen
Jan Jørgensen

- Erik Bøge Larsen
Kim Ørsnæs
Kurt Ha.vn

0-1
1-0
h'

1-o
½-½
1-0
½-½
1-0

Igen stillede VS II op i ordinær opstilling, men mod
standerne dennegang var en af rækkens stær~este hold,
og de stillede også op i ordinær opstillingo
Det så i starten ud til at gå finto Flere gode stillin
ger rundt omkring og god tide
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Først efter 3 timer begyndte en generel vigende tendens
at indfinde sig på alle brætter. Det lykkedes dog Jan
og Kim at holde balancen.
Pål. bræt gik det ligesom på de øvrige brætter, og det
så ud til et klart nul, da min modstander blev grebet
af panik, og i stedet for at vinde sin vundne stilling
prøvede han kun at Kon~lidere den, for så at vinde en
eventuel hængestilling. Vi ser engang:
Vi kommer ind i partiet efter sorts 24. træk, hvor hvi
har 15 min. og sort 6 min. tilbage
Hvid: Khl,De2pTal,Tfl,Lcl,Ba2,b2,cJ,f29f5,h2
Sort: Kg8,Dd8,Th59Lg79SfJ,Sh4,Ba7,c7,d5,g5,h7
I denne stilling har hvid ingen fornuftige træk; sort
truer med Da8 fulgt af d4. Sort skal dog starte med Th6
Skakken på e6 kan virke generende, og det sorte tårn er
passivt på ~5. Det er dog hvids tur, og det sorte tårns
placering ~å kunne udnyttes. Derfor 25. Tgl, dette tårn
skal sort selvfølgelig bare slå, da hvid efter SxT/DxT,Sgf3
er fortabt overfor truslen h6 fulgt af Da8, men sort ser
spøgelser og spiller 259-;Le5?? Hvid griber straks chan
cen 26. TgJ! SfJ er U.daapærret o& sort må give materiale
26.-,LxgJ 27. fxgJ; g~ eorte tid er nu svundet ind til 2
minutter. Hvid har ti minutter og derfor det kølige over
blik 28. gxh4;Dd6 Dxh4 besvares med Lf4, men var forholds
vis bedst, da hvid nu går til angreb 29. Lg5! truer med
dronninggevinst begyndende med De8+, og med kun et minut
tilbage gør sort sin afgørende fejl: 29.-;Sxg5? Nu er ce·
hvid, som har gevinststilling JO. De8+;Kg7 31. Dxh5;Sf3
32. Dxg4+; sort opgav, sort var selvfølgelig ikke nødt t~
at give springeren til sidst, men stillingen var håbløs.
I hængestillingen har Niels en officer for lidt, men moå
standeren skal spille nøjagtigt for at redde sin sejr h~e~.

Glostrup III - VS III 6 - 2

3. holdet mødte nedrykkerne, som nok er rækkens stærkeste
hold. Der foreligger ikke mange enkeltheder fra kampen, ud
over at Glostrups sejr var lidt for stor; samt de enkelte
spilleres udbytte (ellermangel på samme )
1. Axel Barkhuus O 5. Jonas Bjerg ( R)
2. Lars Petersen O 6. Sigvald B.-La.rsen o
J. Børge Gyldholm l 7. Ulrik Find ½
4. Jesper H-0lm t 8. Jørgen Falk
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V O 1 d s O I:l t

Vestvoldturneringen 1980 er afviklet på Glostrup Bibliotek
med 154 deltagere. Der var 6 deltagere fra VS, 5 spillere
og en turneringsleder. Denne post var naturligt Vanløaes,
da Vanløse sidst havde posten i 1972, da Leif Jensen var
turneringsleder. Der skulle gå 6½år fra deagang, før VS
igen var aktiv i Vestvoldsamarbejdet ( Vestvoldholdturne
ringen 1978 blev arrangeret af VS.
Dette skyldes, at interessen for skakorganisation i VS er
og har været ekstraordinær lav i mange år.
I år skulle alle spillere rates, hvilket gav turneringsle
deren lidt mere at bestille, men arbejdet kan fordeles over
alle runderne, f.eks udregning af forventet score inden hver
runde, og inden sidste runde udregning af hver spillers mu
lige ratingtal, så alle kan se, hvad de opnår i rating, hvis
de vinder, spiller remis eller taber. Turne~ingslederen har
nok at lave under sidste runde, så han har ikke tid til at
regne ratingtal ud også. Når man gør det på den måde, kan
man straks når en spiller afleverer sit resultatkort skrive
hans nye ratingtal på tavlen, foruden selvfølgelig hans sam
lede score; og man er færdig med alt, når den sidste præmie
er uddelt, og kan aflevere resultaterne og spillerkortene
til ratingkartoteksføreren samme dag eller få dage senere.
Man skal måske kontrollere en ekstra gang.
De 5 VS'eres resultater ny rating
2. klasse B Kurt Andersen l½o½lO½ J½ 1571
J. klasse A Lars Bornemann 10½1½11 5 1521 J. pr.

Jonas Bjerg 1#101½ 4½ 1468 5. pr.
J. klasse B Jørgen Falk ½110½00 J 1316

Leif Nyward 0000101 2 1289
Lars passerede de 1500 og kan nu kalde sig 2. klassesspiller
Turneringens deltagere var inddelt i M,1,2 og3. klasse, der~
ved opnåede man, at man stadig kunne tale om oprykningsresul
tater; i A-grupperne skulle man have det samme som tidligere,
en spiller med 1866 kunne dog nøjes med 5p for at blive mest
erspiller. IB-grupperne skulle man have lp mere. I loB skul
le man have mindst 6½ for at rykke op; det lykke.des for en
spiller. Hvis alle turneringer laves efter samme system som
Vestvoldturneringen, behøver man ikke at være bange for, at
det bliver for let at komme frem, snarere tværtimod.

Stefan
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Julenødden

Ovenståenie stilling er fra et parti Kotov/Bondarevski, l9;G.
Selv om den er gammel, er den god nok • .::iort trækker og sæiter
mat i 5 træk. Ingen bavari.anten, Den gode Delfter kan paa
sande opfatte nødden som en skær mandel. :Både den tilst1.L~den
d.e ,jul og den umiskendelige Stone-wall-struktur taget i. oe
tragtning. YJa.n kan åbenbart også spille aggresivt med ber:e2.d
te åbningssystem.

Løsningen bringE:ls på bagsiden; men lad nu være :ned a-t sn:r- ,r:.
dekigge. Y1at i 5 træk? - Det bør man kunne se!
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VINT~HHU~TIGTURNERINGEN

I denne sæson har denne turnering kun samlet 18 deltagere.
Det er en tilbagegang på 10 i forhold til sidste sæson.
Der er afviklet 4 runder og stillingen er:

1. Hans Nielsen M 4 10. Asbjørn Sæthre
2. Jacob Gibori M J 11. Søren Rasmussen
J. Schøller Jacobsen M J 12. Jesper Holm
4. Steen Schousboe M 3 13. Kjeld Klausen
5o Stefan Hansen M J 14. Finn Hansen
6. Jan Jørgensen M 2 150 Sigvald B.-Larsen
7 o Aage Dyrholm 2 2 160 Leif Uywa.rd
8. Kurt Andersen 2 2 17. Lars Petersen
9. Clausen Frederiksen 3 2 18. Jørgen Falk
Der bliver J præmiegrupper. 1. og 2. klasse slås sammen.
5. og 6. rundespilleeden 7. januar med start kl. ca. 20.JO
efter den halvårlige beretning. Je i øvrigt i programmet
bag på Fribondeno

RINGSTED 1980

I denne turnering, som var på 6 runder hurtigskak deltog
jeg som eneste spiller fra VS.
Ved hjælp af lidt mere held end sædvanligt (sigervist
ikke så lidt) lykkedes det mig at opnå følgende resultat:
i 1. klasse: 1 0 1 ½ 1 1 4½p og 2. præmie.
De 4½ p. betyder at je~ næste gang, jeg deltager i Ringsted
turnerin~en, skal spille i mesterklassen.
I dette års mesterklasse deltog den tidligere VS'er, nu
Skakbladredaktør og Europacuptriumfator Thorbjørn Hosenlund.
Han besatte J. pladsen efter en lokal mand og Henrik Søren
sen, Frederiksberg, som vandt.
J. klasse vandtes af en anden tidligere VS'er, nemlig
Preben Petersen, som nu spiller for SK 1980, Næstved.

M 2
J 2
1 2
1~2
3 1
2 1
3 1
1 1
J 0

~.
C

Stefan

~©
iil:

~ i 7i
s:
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For rating.§Ystemets afskaffe]se

Når man læser Stefa.r;s referat frs. vesbroldt~--0ri,.;;·e::, 2~r
man med rette chokeres. Ja, ikke sandt , hvad ~::1:r som e:1 r. ·
tråd gennem indlægget? Hating, ratinrr, ratin,;-. :-y ::-a~ir..;:
gammel rating. Rating i .;;år, ratin.r; i daz , ratin; i :G:cr:e~ .•.
Hvis man er en matematisk cerrave.Lse o-~ kan lide 3,t 5c~a:;lere
med tal også i sin fri tid., må det ,io være Lykken a-':; vare 7,ur
neringsleder nu om stunde::-. Hvilke~ herlig leg!

Kan man Yirkeli,:::; i~{ke se det? 1•.'.an dræber spillet. Spillet
med stort S. Jvia.""1 tvinr:-er folk helt nede i ) . kLa sse til at
Lndgå t.akt Lske overve.ie.l ee'r o~ huz-t i.ze renu sser f'or p- ..... ~L,~ .;:,J.~ - \. , I._. • P', l! l, ?"') _, .... .._. u.J... ., .... .L. -'- • _ J ~ --~

skaldede ratingpoints ckyLd , ~vor er det do~ stymJ;:er:--_,,;-:;i.:rt.
Men i og for sig kun et bevis for hvorledes "s;:,•ste;;;etn -til
alle tider forstår at få folk til at fornedre si:. At 7.ænke
si0••• r{a.n lefler :ret beset for +;a.lle,,e.

Danskerne lider beviselip.t. af to !-:roni ske sy::rtlor:i.:ne.
1. Foz-erurigssvgen - eksemu'l Lf'f.cer-at i ar.ta1let af p2~tier

i folketinget og
2. Talsyndromet. (Tænk blot Jå op~ivelse af pe:rsors..:.ore

til diverse i~sta.~s~r).
Nen aer er altså mulif_;-hP.'.3. for or.irr;1cmd e J .:.nd:rinr,:: fo::- '.!e_

sidste: AFSYi.AF RATU;GSYSTWll:.,"'T ! !

Og således spurgte man da manden på P.ader>: Hvad laver
min ven? - Jeg? Jeg er skam ratingkartoteksfører! (r·,ed s-:m
~ i g s to I +:1"'r1 \..L- ,..., V • Il. ,_..,A,.j.

Javel! 'Den s.Iaøs kan man f:l. folk t.i.1. En .fornem t: ~e_.
Sandelig, sandelig, da er det bedre at spiJ.le ludo.

(for~sat f~a p. 1)
diverse medlemmer om at h-~inp.;e i.rd.lc2p- og c1erm'-'': ;I..r,r:':-: i_- •'":-
nyelse i bladet. Hen det e::- s+o+t se:; bLeve t v:.ri ;i~ :----:>ic.
tilløb. - V'i havde forstillet os, :.1:, friocrvien iC~e=.:. ~..-i,:.~ ~
kunnø udgives med en .f'r 1?kvs-~;s ;:if i.0 numre ~~r~i~-t. ~Tl~~~:-:;~

besat mens solen står h:\12,t re, h.ir.Len , 'i: 2.-::: :: ~ive:i:- Jp-:; =~-:.
8 numre. Det kunne man have .f0l t si1 C)røde Detynge:. ove::,
selvom det ikke er begrundet.

Se venligst på sideantall sne , I v.i L !-cur";...ne ~2:s..t· ~ . :!..L. ~0~

nødvendigvis må dreje sis,: cm e+, f'lu.lti~h;:-il s: L- 4 og/el:...e-
6 sider er ,jo blot en tI';'rksa.~·. D.v.s. at r.-:ir.r3.s",e ~;~~~-:;.::;:~:=,,,..



Medlemstal kontra spillestyrke.

Ifølge KSU's regnskab 1979/80 ligger Vanløse Sk
med hensyn til årskontingent som nr 2o af 41 klub
ber, og går man ud fra, at medlemsfordelingen in
den for klubberne er nogenlunde ens, ligger VS alt
så i midten, regnet efter medlemstal. Lad os prøve
at finde ud a~, om klubbens spillestyrke, målt på
klubholdenes placering, har noget at gøre med med
lemstallet, og vi begynder med det fine selskab,
som vi altså ikke er repræsenteret i:
l.division tæller 3 KSU-klubber, alle større end
VS, den mindste af dem (Kampkl.) 15% større. Kamp
klubben har iøvrigt som den eneste hold i både 1.
og J.division. 2.division har 6 KSU-klubber, hvoraf
en (s.1941) er 13% mindre end VS, de øvrige 5 er
større, Gentofte nærmest os med +8%0 I J.division
optræder 5 KSU-klubber, hvoraf Odysseus er 36%
mindre end os? de øvrige 4 er fra 23 til 40% stør
re. Lad os så se en sammenligning med de klubber,
der i ~edlemstal kommer VS nærmest, nævnt i række
følge efter størrelse:

Divisionsturn. KSU holdturn.
1. ~ 2:. th 1. ~ 2:. h

Amager X X X

Kampkl. X X X
Alb.lund X X XX
Gentofte X X

Tårnet X XX X

Vanløse X X X

Herlev X X

Gladsakse X XX X
Er.byerne X XX

SK 1941 X X X

Bliver vi ved KSU-holdturneringen, deltager for
uden Alb.lund og VS yderligere 6 klubber i M-rk.,
alle mere end 20% større end VS og derfor ikke op
ført i skemaet. VS er altså den mindste klub i Mrk.
Resultatet af undersøgelsen, der dog ikke må side
stilles med det hellige evangelium, synes at vise,
at der er en vis sammenhæng mellem medlemstal og
spillestyrke, bortset fra enkelte undtagelser, der
bekræfter regelen. For VS' vedkommende ses det, at
vi ligger ret pænt i feltet, og med en halv snes



medlemmer mere skulle vi teoretisk set kunne skaf
fe os adgang til de højere cirkler, naturligvis af
hængigt af de enkelte s~illeres styrke, men vi har
jo i klubben flere unge medlemmer med talent, og
dem må vi som en af vore nærmeste opgaver sørge for
at få træ~et op. Bestyrelsen bør snarest drøfte
spørgsmålet og finde ud af, hvad der kan gøres, men
det skal slås fast, at der ikke må genopstå noget,
der ligner konkurrenceræs, som Leif Jensen ved en
tidligere lejlighed rigtigt har bemærket, og vi har
da også gjort vore dyrekøbte erfaringer i den ret
ning. - Og så mener jeg for resten, at som vi i
øjeblikket står, skulle vi i næste sæson nok være
i stand til at stille endnu et hold i KSU-holdtur-
neringen. B.Gyldholm.

( f'o-r..t..(, sat f'r::, p Q \.. - 0 ..L :.-i., • ... /

sideantal bliver l? el. lG. Under enkelte, Lvkkeli ae o:1stæ~
digheder er vi endda n'~et h,;,_i er~ or , r&r :J 9+, har' kne oet :-ied
indlæg, har redaktionen m1·!, +e t foreta,n:e pul terk'll'.lID.err:'r"l:1:..c!
ger f0r 3-t f'Lnde stof f'rem, J);~ .can bare ikke ~ortsætte.

Udspillet er Jeres. I kan be=vnd= .!it s+sd , _':er:Ji.cr, r::ecJ -.~
udnævne en fast ref'er-ervt fra 'i .-J-10:i.det; denne af'l 2vere::
efter hver kamp mindst en halv maskinsaevet A-5-sic.e til
redaktionen .

b

74 35 2::.
Claus Stee::1beck

.Børge Gyld:1.olm

Fribonden udgives af Vanløse ,3k;:,...kklub, som spiller nvar

onsdag kl. 19, 30 i Loxa.l e rne t Van.l ase i·ieni,,~hedsh;ierr:,

Ålekisteve,j 156, ved VanIøse Kirke.
Formand

Kasserer
1rurneringsleder

Redaktionen består af Eipil Pedar-sen , Fi::n ?iad.se?1 se.::t

Hans Nielsen, og klubbens ~iro er stadi>½'Tæk

l.o



Mit værste parti===========-=·===
D2nne serie ::.f P-ru.- og horrorpartier vist i f'b , glimrer først
o;; f-.:-errr.e3t vad sin urefielmæssige fremkomst. Kunstens lod er
hår:l i ~a...vmevæ1,,?! Je15· opd.ag~1~, at jeg endnu ikke har ydet
!!tit :Jidra.,·I· lÆg· ~t.!. venligst mærke til det; f'b , er et organ
for samtlige klubbens medlerm:ier, så det er rent ud sagt for
b.Løf'f'ende , 1::t Lkke flere har 1"leldt sig under f'anerne , Ule
1""":r r;iiillet 3?,c-li;,-e 1=~rtier, -nægt dBt ikke-,. og så er det
alts.::.s a-::; jeg f'or ~1:: ersidste gang spørger: rtvorfor _crider I
iii:c:e·, .Ia , tvorfor mon Lkke? - 0å luk dog for dummexen og få
finG;eren ud!

.::!,t værste parti OP.hover vel næppe v~re det værste i den
forstand, at det er spækket med grove overseelser, undladel
ser og li0,;n. Jer kan o~å knytte sig en ydre handling som
f.eks. i Jette tilfælde, det kollegiale ~ollaps mod ~""'rede
riksberf: siris't e sason . Herved :narkeredes nemlig en milepæl
f'oz- run ~7.en op-:r,,od.er. i V.:5-hclr,.~ar!lmennæng. Det til :1.~to stør
ste nederlag. At partie~ fra min hånd samtidigt var eklatant
dårli~t spillet ka...'1 vel antages som en naturlig.kvalifika
tion .

snar8re skubber - de sorte brikker mod
1lers m~st sør sig i korrespondanceskak-

~eg fører - eller
Lars ·-i":<,r1dkrog-, son
ken.
l. e4,e6 2. d4,d5 j. Sd.2,Sc6. Lenneaker , som påstår, at

dette træk er mindreværdigt, har ikke nødvendigvis uret.
4- :5e--f3,3f~ 5. e5,Sd7 5. ,3o3,:6 7. lo5,Le7 8. 0-0,0-0 9.
Tel, :306. 3ort står tr;;l,,-..k---t: men det er hans egen skyld. JV'°l&.'1.

kunne v--2l,!e en anden åt:"in2. Jo. c3,De8?? Der har vi miseren.
Plagiatets kunst er svær. For i sam.me åbning blev et tilsva
rende sidestep s~illet ~f Sloth i det berømte parti mod da.
varende Vi•!-~stri:1. Le:1s :3loth f'or-noderrt Li.sr vidste hvad han

Hans, -;

' .L

1;,iorC.e, ~-:ar: .78f"' rose rr1i~ ==tf det 170ds:itte.
__,_. exf'o , gxf6 12. .:116, 'I:±'7. Det var ikke, hvad sort drømte

om , da han gik hj srnmef'r-a , 13. ve2,i.<l7 14. Ta-dl,Sd8 15. I.d3,
.LJd.6 ::.6. ~h4,1fi3. ,Jet kan man vist kalde et tempotab. 17. Dg4
J._ - T<>- ~,:::, ·..,.,,- > •l"'"'..,. Li.di t~+ ,-" 17 - rn-g (·- 7',1), •• ~ --.c .:,JT:._s, ,_,.1.d _,QIT' e__l i; æv pa. . • ,,u1 • Lg ••
ld. )hj,~~? l?. 1~5,-. ~lef;::nt. 19. -,f5. Sort kiJnne have
opv,ivet. 2o. 1..xf5,11xfS 21. Dxe8+,l.1.1Cl?i3 l:'.2. Jxf5,Lh5 23. Sxg7,
Lxd::.. 2!J. --,-:e6, .J.:.i; n.2r fa:-dt ..;eg tiden ;:;ioden.

.-:fY, f:o-:::.-: V"sr det ;jo iE~:,2; men hvornår er noget værst?

~"'inu en;ta.::g - i::ertiens lev er u.o@tvistelig; men der er in
af den. J':ao -· kom ud af

' .



7/1

12/1
14/1

21/1
28/1
3/2

4/2
11/2
12/2
17/2
18/2
25/2

26/2
4/3

11/3
16/3

18/3
25/3
1/4
8/4

15/4
22/4
29/4
6/5

13/5
20/5
27/5

PROGRAJYI FOR FORÅRSSÆSONEN 1981

19:45 Halvårlig beretning
20:30 (ca.) Vinterhurtigturnering r.5-6
19:45 2.-holdet ude mod Øbro II
19:45 1.-holdet hjemme mod AS 1904 II
19:45 3.-holdet hjemme mod Ballerup III
19:45 Vinterturnering r.5
19"!45 Udsatte partier og hængepartier
19:45 1.-holdet ude mod Frederiksberg I
19:00 3.-holdet ude mod Jernbanen II
19: 4 5 _2. -holdet hjemme mod Allerød II
19:45 ~interturnering r.6

Vestvoldholdturneringen i Glostrup
- - -

20:00 Vinterhurtigturnering r.7-8
19:45 1.-holdet hjemme mod Albertslund I
19:45 3.-holdet hjemme mod AS 1904 V
19:45 2.-holdet ude mod Brøndby I
19:45 Udsatte partier og hængepartier
19:45 Vinterturnering r.7
19:00 1.-holdet ude mod Tårnby I
19:30 3.-holdet ude mod Herlev II
19:45 2.-holdet hjemme mod Ballerup I
20~00 VinterhuLtigturnering r.9-10
19:45 Vinterturnering r.8
19:45 Udsatte partier og hængepartier

Påskeskak
19:45 Vinterturnering r.9
19:45 Udsatte partier og hængepartier
20:00 Forårsturnering
20:00
20:00
20:00 Generalforsamling

jtn~• -p~ :iJo '.j.'8ill .;SO Yi:lGJ:E I
~exs '~~~ -~ +~o~ 'vpxx ·v +vpx~

'~p~ -~ +iJa 'VJXS ·i +tJ '- ·t :aruntgs sa~æv.:~ ~epføua-::-.;
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