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Angående Gyldholms pladsudfyldelse i sidste fb om ratingsyste
mets uduelighed, har jeg gået og tænkt over hvad der er så
dårligt, det.er ikke pillearbejdet det må snarere være udreg
ningen af det nye tal, det kunne måske løses ved at en ikke
så ugidelig sjæl kunne være så barmhjertig at skænke os ud
regningsmetoden? Jeg ved godt at en eller anden vil komme med
den kvikke bemærkning at det jo ikke vil blive læst, men mon
ikke der er flere der læser fb end omtalt, hvis ikke er det
noget så synd for de stakkels mennesker for fb er virkelig et
fremragende og velredigeret blad som klubben kan være stolt
af. - Det er bare irriterende at der er så få der gider gøre
noget for bladet, det er ikke kun p.g.a. at man ingen skrive
maskine har, det er snarere p.g.a. dovenhed! Tag nu som eks.
vestvold.holdturneringen, der var kun tolv mand med. Jeg ved
godt at nogle skulle på arbejde nogle skulle passe deres syge
oldemor, men der var ikke 5o skakspillere der skulle noget
mandag og torsdag aften?

Og nu til noget næsten helt andet nemlig Steen Schousboes
undervisning, jeg vil meget gerne have den genoptaget og det
er jeg ikke alene om. Hvis man er interesseret henvender man
sig til S.S. så han ved hvor mange der er interesserede i at
blive bedre?

Ulrik Find
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AKTIV-ALLIANCEN 1981
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Denne turnering, arrangeret af Tåstrup og Herlev på
a~dehaveskolen, samlede 138 deltagere.
Trods annoncering om højere præmier end
turneringen var der 16 færre deltagere,
Vestvoldturneringen atter er Københavns
dinerede turnering.
I følge pålidelige kilder vil Aktiv-Alliancen gøre
noget ved dette forhold i 19820
På /:;rund af det lave deltagerantal ønskede man kun
at bruge en lille del af skolen, hvad der bortset fra
gruppe 1 og gruppe 7 betød trange forhold og dermed
meget tæt luft for spillerne. Var man ikke heldig at
få spillet sine partier i vinduesrækken, måtte man
finde sig i at blive forstyrret af den stadige strøm
af spillere, som skulle ud eller ind.
For garvede VS'ere betyder den slags bagateller natur
ligvis intet, og skal naturligvis ikke bruges som und
skyldning for tabte partier.
VS havde 8 deltagere med, den største repræsentation
siden EMT 77, og var næstbedst repræsenterede klub
efter Tåstrup som havde 29 spillere med.
De enkeltes resultater:
Gruppe 1 Hans Nielsen
Gruppe 4 Stefan Hansen
Gruppe 5 Kim Ørsnæs
Gruppe 6 Jørgen Mortensen

Lars Bornemann
Jonas Bjerg
Ulrik Find
Lars Petersen

Hans havde fornøjelsen af at spille i mesterskabsklassen.
Denne klasse var dog ret svagt besat. Den var i kategori
2, hvilket betyder at man skal score 6 points til et
kandidatresultat. Klassens vinder og dermed Aktiv-Alli
ancens mester 1981, Niels Hirtsgård AS 1904 scorede 7 pts.
Materiellet er som sædvanlig KSUs, hvilket betyder mange
forskellige sæt brikker blandet sammeno Det så ud til
at øverste gruppe hver gang fik det ringeste materielo
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Det var meget nemt at finde de første 5 forskellige sæt
i det sæt, Hans skulle spille med. Nu har det nok været
på grund af uheldige sammentræf, at mesterskabsklassen
i den henseende blev forfordelt; arrangørende har i hvert
fald andet at lave end at sortere brikker og det har
KSUs mateialforvalter også, så der er ikke andet at gøre
end at få afbyttet de værste eksemplarer tidligt i par
tiet. Det er selvfølgelig slemt, hvis det er kongen, som
er ved at vælte, men mon ikke turneringslederen i dette
tilfælde har en anden.
Det var dog ikke på grund af det deprimerende udsyn, at
det i visse tilfælde gik skidt for Hans. Skal man ende
lie klage over materiellet ~ør man det selvfølgelig
inden partiets start.
Kim vinder over stærke 1. klassesspillere i holdturnerin
gen, men mod almindelige 2o klassesspillere går det skidt
i enkeltmandsturneringer. Måske spiller han i dette til
fælde for solidt og for lidt aggressivt, hvorved modstan
derne har lettere ved at undgå fejl.
Jørgen spillede en god turnering. Desværre kiksede det
i sidste runde og han fik ingen præmie, da hans næstdår
ligste modstander var en anelse dårligere end Flemming
Fisehers. Der var kun 5 præmier og Jørge~ blev altså
nummer 60 Havde det været Vestvoldturnerin[;en havde Jørgen
fået en delt 5. præmie, da vi ikke øi:,sker at bruge lod
trækningsuheld som korrektion.
Lars B. kan ikke være tilfreds med sit spil i denne tur
nerin~. Soffi en af hans modstandere udtrykte det: Han
r;,iorde ingen mods t.and, Lars må komme igen i sin næste
turnering i J. klasse, som han nu er rykket nea io

Ulrik debuterede i koordineret sammenhæng. Han fik mange
gode stiliinger, men det kneb med afslutningerne. Det
vil blive bedre efterhånden som han får større turnerings
rutine.
Lars Po debuterede også og det gik ganske anderledes.
De fleste af hans modstandere blev bare spillet ned, og
lykkedes det endelig for en at stå godt, fandt Lars hur
tigt enttskuldertaske" eller noget tilsvarende frem, så
der ikke skete nogen katastrofe af den grund.
Fribonden glæder sig til at vise nogle af Lars'partier.
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Jonas var også ligesom Lars en klasse bedre end sine
modstandere. Bollen skyldes en gevinststilling, som
fik en sjusket behandling; til geneæld stod han til
tab runden efter.
Disse 2 juniorer skal nu prøve kræfter mod spillere
i 2. klasseo
Jeg spillede i flere partier under min normale stan
dard; dog var der kun en modstander som fik 100% ud
bytte, og jeg fik endda præmie.

Et enkelt af mine partier sluttede med en fribonde
kombination:

Partiet er fra 6. runde mod Bo Garner, Brøndby, som har
hvid. Han har haft store problemer med et møbellager på
dronnigfløjen, men nu er springeren endelig kommet
"i spil''• Det er dog for sent, for nu slår sort tilo
Det er selvfølgelig fribonden på d3, som afgør partiet.
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2O0-;Txel+ 21. Txel Dxel giver hvid et tempo mere
210-;Lx:cJ! 22. DxcJ;Dxf2+ 2Jo Khl;d2 24e Tdl på Tgl
følger Dxgl+ efterfulgt af fornyalse 24e -;Dfl+!
250 Txfl;Txfl+ 26. Kg2;dlD hermed vandt sort en kvalitet
med fortsat angreb. Hvid prøver lidt endnu 27. De3;Tel
28. Dg5;De2+ 290 KhJ;Dfl+ hTi-d. e}>gav

Stefan

Et parti fra holdturneringen, fra holdkampen i 1. række
gruppe 2 mellem VS II og Allerød II på 1. bræt den 4.feb.
Hvid: Richard Roos Sort: Stefan llansen
10 d4;Sf6 2o c4;e5 J. dxe5;Sg4 4. Sf3;Lc5 5. e3;Sc6
6. Le2;S6xe5 man kan også slå med den anden, men i
dette parti er det li5egyldigt 7. aJ;a5 for at hindre
b4, men skaber også huller i den sorte stilling.
8. Sxe5;Sxe5 9o o-o;d6 10. bJ bedre Ld2 fulgt af LcJ
1O~-;o-o 11. Lb2;Dg5 et slag i luften 12. Sd2;f5
LhJ besvares af Lf3 truende Se4. SxfJ besvares af DxfJ
og sort må spille Lc8 for at undgå bondetab. SdJ kan be
svares med Se4;Sxb2/Sxg5;Sxdl/SxhJ og den sorte sprin
ger går tabt. Teksttrækket har også skyggesider.
13. Lxe5; dxe5 14. SfJ; De7 150 Dd5+.; Kh8 hvid får nu
Be5, en centrumsbonde for randbonden aJ9 l5o Dxe5
Sxe5?;c6 15.-;LxaJ 160 Tfdl? det gale tårn; dronning
afbytning var også godt. ~u er det klart sort bytter,
da der er medfølgende materialegevinst 16. -;Dxe5
17. Sxe5;Lb2 180 Sf7+ en lille finte, springeren kan
naturligvis ikke slås 18.-;Kg8 19. Ta2? hvid burde
affinde sig med kvalitetstabet og spille ~g5, for efter
teksttrækket fanges springeren 19-;Lf6.
Hvid opgav naturligvis ikke her. Det gør man selvfølgelig
ikke af hensyn til sine kæmpende holdkammerater.
21. Sd6;cxd6 22.Txd6;Le72J.Td5J..E6 24.Te5;Ld6 25.Td5;Lc5
26. Lf3;Tb8 27.Tdl;Le6 28.Lc6;Tfd8 29.Tad2;Txd2 3O.Txd2
JO.-;Le7 31.Kfl;Td8 32oTxd8+;Lxd8 3J.Ke2;K:f8 J4oKdJ;Ke7
350 fJ;Kd6 J6.Le8;Ld7 J7.Lf7;Lf6 J8.Lg8;h6 39. Lh7;b5
4Ooe4;f4 41.Lg8;Kc5 42og3;g5 4J.g4;bxc4+ 44.Lxc4; Lb5.
45.Lxb5;Kxb5 46.Kd2;Kb4 47.Kc2;Lg7 48.h3;Le5 hvid opgav
Der er 5 træk til dronning
Partiets sidste 28 træk er medtaget, af hensyn til de
mange, som har svært ved at vinde gevinststillinger.

Stefan
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5. runde af holdturneringen - J.ld~e mod FREDERIKSBERG

Bjarke Kristensen - Hans Nielsen 1 - 0
Bjørn Brinck-Claussen - Ole Delfter 1 - 0
Dan Andersen - Leif Jensen 1 - 0
John Heidelbach - Torben Sneslev 1 - 0
Lars Hyld.krog - Erik von Essen 0 - 1 ( ! )
Frode Terkelsen - Steen Schousboe 1 - 0
Claus Andreasen - Jakob Gibori 1 1

2 - 2
Lars Stage - Jørgen Holst 1 1

2 - 2

Lidt hovedregning siger 2-6. Slemme smæk kunne man mene. Y.ta.n
kunne også mene noget helt andet. Hvis man nemlig forsøger at
bevare sa.~sen for proportionerne, må den beskedne 5-3-sejr
over AS04 betragtes som en langt større katastrofe.

Fr.berg sejler solosejlads i egen sø, og hvorfor s..lrulle vi
trække bundproppen ud? Der har været talt og skrevet ikke så
lidt om de bizarre begivenheder, som har ført til M-rk.'s
sammensætning i nærværende sæson. Både ædrueligt og en hel
del sludder, specielt i skakbladet. En jurist kunne nok samle
stof til en doktorafhandling om injurier; men tilbage sidder
så de stakkels skakspillere med skægget i postkassen. Og skak
drejer det sig også om. En passant naturligvis •••

På Fr.bergs hold findes en masse flinke folk, som tilsyne
ladende også bare vil spille skak og ikke primært lever og
ånder for at skabe "rav i gaden". Det sportslige incita.ment,
som bl.a. driver værket, må de dog leve foruden; thi hvad man
end mener om dogmet "ingen kamp er afgjort på forhånd", er
det at stikke blår i øjnene på folk, hvis man tror, at de o
verhovedet bare drømmer om at tabe. Men de vil jo også op.
Op, op, op. Når de når 1. div., må man så blot håbe, at 1) al
landsholdsskak er afskaffet og 2) enten en fast forbindelse
over Storebælt er etableret eller al skak forbudt vest for
Roskilde (f.eks.). Så kan vi snakke sammen igen.

"Det er ikke forbudt at stille et stærkt hold" udtalte Dan
Andersen. Sandt nok. Der er så meget, der ikke er forbudt. At
opføre sig anstændigt f.eks.

Om spillet: Forbavsende tidligt var det ganske VS-team ti
stede, Leif sidst ankommen iført rødt slips. Til ære for
Rendlev med viv, som var supporters. Lynhurtigt tabte Leif 2
officerer, og da Dan er en god skakspiller, var sagen klar.
1 tuborg til Leif. - Sneslev tabte på tid i en håbløs stil
ling. Samme stilling var før den blev håbløs ganske lovende.
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Steen - lidende af efterveerne fra en influenza - tabte i
noget, der lignede en ret kendt variant af siciliansk. Den
er remis, når man er rask. V.lå.ske.

Selv havde jeg længe en temmelig god stilling, svækkede den
imidlertid unødigt og lavede sluttelig en grov fejl. Og Miki:
En stenmur uden sten. Som at se "Kejserens nye klæder" drama
tiseret på skakbrættet. Brinck-Claussen så i hvert fald ud
som om han tænkte, at de sorte forsvarsbrikker var lidt fra
værende. Af ruinhoben rejste sig dog og ikke uden imperato
risk storhed i øvrigt en vælig hest og trak pinen (agonien).
ud over de 2o træk. Jeg troede at have set Taroks genfærd.

0-5 stod det.
Holst spillede Alekhine og spillede godt. D.v.s. solidt,

sikkert og alt det der.½~ • .Eh nydelse, godt Holst! - Og så
var der 2 hængemuler. Erik vandt (han kan godt, når han vil)
efter fint spil i et parti, som han vil kommentere for fb.
Jakob havde det svært, og det var intet mindre end et mirakel,
at han formåede at mudre vandene så grundigt, at modstanderen
tilbød remis uden genoptagelse af hængepartiet.

HN

VS II - Allerød II 6 - 2

1. Stefan Hansen
2. Niels Rendlev
J. Eigil Pedersen
4. Jan Jørgensen
5. Hugo Schøller Jacobsen
60 Asbjørn Sæthre
7. Erik Bøge Larsen
8. Kim 0rsnæs

- Richard Roos
- Michael Krogh
- Jørgen Suhr

Bent Kjerrumgård
Birger Hagstrøm

- Flemming Lademann
- Svend Sander
- Bjarne Larsen

1-0
1-0
1-0
l l
2-2

½-½
l l
2-2

t-½
1-0

Her i 5. runde lykkedes det 2. holdet at vinde sin
første sejr; en stor sejr ovenikøbet. Det må dog her
til siges at VS II altid har haft et godt tag i
Allerød II. Sidst de 2 hold mødtes, for 2 år siden
i Allerød vandt VS II også 6-2.
Erik Bøges modstander spiller meget hurtigt og partiet
endte hurtigt i et dødt slutspil. Schøller spiller
altid remis i holdkampe, og dette parti var ingen und
tagelse. Asbjørn debuterede på 2. holdet og gjorde det
godt. Kim spiller fremragende i holdkampe, i modsætning
til enkeltmandsturneringer. Jeg blev derfor også nødt
til at vinde, da jeg kæmper med Kim om topscorerpræmien
på 2. holdet. Da jeg faneede min modsta~ders springer,
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var det ikke noget problem.
Derved førte vi 3½-1½ og de tre sidste partier blev
hængepartier. Jan havde stået godt, men fordelen rø6
i tidnøden, og han blev snere enig med sin modstander
om remis. Eigil var på et tidspunkt en kvalitet bagud;
ifølge Eigil et velplanlagt offer. I hvert fald stod
Eigil til gevinst i hængestillingen, og hans modstander
opeav også; en time før partiet skulle 6enoptageso
Niels spillede et fint parti og sto~ også til gevinst.
Hans modstander opgav dagen EFTER ;;>artiet skulle have
været genoptaget.
Sejren bragte VS II op på 6. pladsen i 1. række gruppe 2
med 16 p. foran Allerød II, som har 14½ og Ballerup
som højst kan komme op på 14½. Dette hold møder VS II
i sidste runde, og kampen afgør hvilket af de 2 hold,
som skal følge Allerød ned i 20 række.

Jernbanen II - VS III 4½ - J½
1. Hans Thomsen - Axel Barkhuus 0-1
2. Frode Christiansen - Lars Petersen 0-1
3. Henrik Rasmussen - Lars Bornemann 0-1
4o E. Reesen Jensen - Børge Gyldholm 1-0
5. Bent L. Andersen - Jesper Holm 1-0
6. Flemming Hansen - Jonas Bjerg 1-0
7o Jørgen Rasmussen - Sigvald Brandt-Larsen½-½
80 cio-, Christensen - Ulrik Find 1-0

Det berettes at rygtet talte sandt: Jernbanens Skakklub
VAR ikke nem at finde; men holdets spillere var taget
af sted i god tid af samme grund, og man kom kun nogle
minutter senere end det annoncerede starttidspunkt,
som i dette tilfælde var s~ tidligt som kl. 19.00.
Det viste sig, berettes det videre, at Jernbanens spil
lere ikke var indstillet på at starte så tidligt; man
var først klar kl. 19.30.
Jernbanens hold, berettes det, var meget reservespækket;
ikke mindre end 6 reserver var der på holdet, men disse
spillere klarede sig udemærket, langt bedre end <le 2
faste folk, så derfor endte det med at Jernbanen vandt
en kneben sejr.

Opmærksomme læsere af Fribonden har sikkert gættet, at
det er lykkedes at få en udtalelse fra 3. holdets refe
rant. Det var desværre meget mørkt den aften, så hans
identitet må forblive i det uvisse.
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Holdturnering

At vi tabte 4½-3½ er der undskyldninger nok af, og nogle af
dem kommer her, for da vi endelig havde fundet dette usle
sted med ranger spor og byggeplads ved siden af gik vi ind
(som man jo plejer at gøre) af en dør og endnu en og sådan
forsatte vi til vi var gået igennem 23 døre. Da kl. så var 7
fik vi at vide at vores modstander var lidt forsinket, nå ja
ja, jeg benyttede tiden til at spørge efter toilettet og fik
at vide at det lå ude ved indgangen! Efter at have vadet i
gennem de 23 døre frem og tilbage var vores modstandere kom
met, jeg gav mig til at rette på brikkerne da jeg hører en
lyd, wooommm kalken drysser ned i hovedet på mig og brikkerne
danser tango for mig, men langt om længe er denne skrækkeli
ge lyd holdt op, jeg fik senere at vide at det så.mænd bare
var et tog. Nå men igang kom vi da, Jonas spillede en forry
gende sicilianer og stod klart til gevinst men djævlen lokke
de og han skulle lige have en bondemand mere, han burde eller
have været advaret af at hans modstander smaskede kraftigere
på sit bolsje end han hidtil havde gjort! Men denne forhekse
de bondemand viste sig at være selve døden fra Lissabon.

Gyldholm startede ellers fint med at være en bonde foran,
men det første nederlag for B.G. tegnede sig da han gladeligt
soldede en officer væk og i slutspillet kunne han ikke holde
stand mod offien og fribonden. Jeg selv tabte også for første
gang og det gjorde jeg·på denne fremragende måde - i et tårn
slutspil ville jeg vinde og i et bondeslutspil ville jeg ta
be, så jeg byttede selvfølgelig tårne af. Jespers parti ved
jeg ikke ret meget om andet end at han som alle os andre hav
de en mindre god dag for han tabte. Sigvald stod til klar re
mi men han lavede et så godt camoufleret offer, at han ikke
selv så det, men at det alligevelle blev til remi skyldtes at
efter modstanderen havde været så ond at tage alle brikkerne,
gik ned og tog en dronning og satte pat!

Lars P. vandt for anden gang ved at spille sin modstander
ud stille og roligt, Vanløses første sejr denne aften trods
alt en lille opmuntring i mørket. Da de 4 timer var gået spil·
lede Barkhuus og Lars B. stadigvæk, Barkhuus havde en merof
ficer og det vandt selvom han klumrede lidt i det til sidst,
Lars B. spillede ligesom Lars P. sin modstander ud ved sikker·
spil. Så 4½-3½ et beskedent nederlag kan vi stort set være
tilfredse med selvom vi på en normal dag burde have slået
jernbanen i ordets rette forstand.

Ulrik Find
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VS III - AS 1904 V 4 - 4
lo Axel Barkhuus -,Bjarne Ejby 0-1
2. Lars Petersen - Per Jørgensen 1-0
J. Lars Bornemann - J. Abildskov 1-0
4o Jesper Holm - Jesper Aae 0-1
5o Sigvald Brandt-Larsen - Arne Nørregaard 0-1
6. A. Clausen Frederiksen - Ernst M. Hansen 1-0
7. Olrik Find - Jørn Andersen 1-0
8. Jørgen Falk - Henrik Andersen 0-1

I kampen om topscorerpræmien har Ulrik J½ laf 5), Lars P.
har J (5) og Gyldholm har J (4) og Lars B. har 2½ (J).
De øvri&e har ingen chancero

Brøndby I - VS II

L Torben Osted
2~ 3vend Erik Andersen
Jo Palle Bent Andersen
4o Keld Burmester
5o Hans Jørgen Nielsen
6. Svend Brik Klausen
7o Jørgen Due
8. Søren Ikast Pedersen

5 - 2 + h

Stefan Hansen
- Ni e l s Rendlev
- Eigil Pedersen
- Jan Jørgensen
- Schøller Jacobsen
- Erik Bøge Larsen
- Kim Ørsnæs
- Kurt Havn

h
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

Et stort nederlag igen, som ganske givet bliver endnu
større: hængepartiet er en tabsstillingo
Kim spillede atter et fint parti, og han er nu sikker
på at få topscorerpræmie (næsten) da han har scoret 5
af 6 mens jeg har 4+h af 6. Ingen af holdets andre
spillere har nogen chance for at få denne præmieo
Kurt er nu kommet i gang. Modstanderen havde dog under
vejs visse chancer, men Kurt stod bedst tilsidsto
De øvrige var ret hurtigt færdige uden udbytte som det
ses.

OBS

Stefan

(:= oplysninger til borger ••• )

Næste fb vil bl.a. indeholde følgende: Afslutningen på hold
turneringen. Noget om landbrugets krise. Mere om vestvold
holdturneringen. Vanløses enlige gevinst mod Frederiksberg.
Hvordan man slår en stormester. Referat fra maskinskakturne
ringen. Su.re opstød, især om ratingtal.

Og den redaktionelle stab vil findes at være forøget; fb
er i gode hænder. - Nir den altså udkommer •••

lo
red.



VESTVOLDHOLDTURi~ERINGEN 1981

Denne turnering blev i år arrangeret af Glostrup Skakklub
på Vestervang skoleo
Der var gode spilleforhold, med god plads til hver enkelt
spillero
Det var i år kun muligt for VS at skrabe 3 hold sammen.
De var dog ganske stærke; men at der i en klub med over
50 medlemmer ikke er muligt at skaffe mere end 12 spil
lere til en gratis, underholdende holdturnering er egent
lig ufatteligt. Det var dog også muligt at skaffe nogle
reserver til andendagen.

lo holdet spillede i øverste gruppe og klarede sig trods
et svækkende afbud til de første J ruLder ganske udmærket
og sluttede på 3. pladsen som næstbedste Vestvoldklub
efter Glostrup. H

:> H H H
H H H H

Cl) er.i
er., 0) '"O Cl) Cl) 'O
r-l r-l "& ~ ~ "&
C, t') 0::: <x! ~ 0:::

Hans Nielsen 1 1 1 l 0 1 4½2
Ole Delfter 1 0 1 0 0 1 3
Finn Madsen 1 0 0 1
Leif Jensen 1 ½ 0 l½
Jacob Gibori 1 0 1 2
To r'ben Sneslev 1 l 1 2½2

Indvo points 4 l½ 2 2½ ½ 4 14½
Match points 2 0 1 2 0 2 1
2o holdet spillede i gruppen for 1. klassesspillere.
Ved uheld kunne man godt komme til at møde hold fra øver
ste gruppe. Det skete for de hold, som kom til at vinde
nogle kampe. 2. holdet vandt ingen kampe, men spillede
alle kampe uafgjort. Der var ingen, som tænkte på, at det
selvfølgelig ikke gør noget at vinde i sidste runde.
Derved vandt 2. holdet ikke l.præmie, men 2. præmie.
En fin præstation; det er første gang et hold fra VS
vinder præmie i denne gruppe"
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Steen Schousboe 0 0 1 0 1 1 J
Stefan Hansen 0 0 0 0
Jørgen Holst 0 1 0 1
niels Rendlev 1 1 0 1 0 1 4
Jan Jørgensen 1 1 1 1 0 0 4

Indv. points 2 2 2 2 2 2 12
Match points 1 1 1 1 1 1 6
Slutstillingen

Spillegruppe 1
Præmiegruppe 1 mp lp fræmiegruppe 2 mp lp
1. Glostrup I 11 20 1. Brøndby II 6 12½
2. Glostrup II 8 14 2. Vanløse II 6 12
Jo Vanløse I 7 14½ J. Glostrup III 6 12
4. Albertslund I 7 13½ 4. Rødovre II 5 8½
5. Brøndby I 7 12 5. Glostrup IV J 8
6. Rødovre I 5 10 6. Albertslund II 1 7

Spillee;ruppe 2
Præmiegruppe 1 mp ip Præmiegruppe 2 rnp 1P
1. Brøndby IV 12 20½ 1. Vanløse III 8 13
2o Albertslund III 1 14½ 2o Brøndby V 5 11½
J. Glostrup V 1 l'.)l Jo Albertslund V 6 10½LT
4o Rødovre III 6 12-½- 4. Albertslund VII 5 9½
5. Brøndby III 6 12½ 50 Albertslund VI 5 8
60 Rødovr"' IV 5 12 6. Rødovre V J 9t
7. Albertslund IV 4 12 7. Glostrup VI J 9½
Det var Glostrups 6. sejr i de 9 VestvoldholdturnerinAer,
som foreløbig er afholdt. Endvidere har Albertslund,
Brøndby og Vanløse vundet turneringen en gang.
Nu kan det lyde som om Glostrup er totalt dominerende med
hensyn til at få præmier. Dette er ikke tilfældet.
Ser vi på præmiefordelin~en i de sidste 6 år, hvor turneri11-
e;en har været spillet med samme gruppeinddeling som i år,
giver det føl&ende fordeling af 1. og 2. præmier:
1. Rødovre 6 og 7; 2. Erøndby 6 og J;J0 Glostrup 5 og 8
40 Vanløse 4 og 2; So Albertslund 3 og Jo
Endvidere vandt Vallensbæk en 2. præmie sidste år.

12
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Resultat
Matchpoint

Vi kom til at spille i præmie15ruppe 2 i spi.1-
legruppe 2 og havde derved rimelige chancer for
en god placering. At vi skulle gå hen og vinde
den, havde ingen vel drømt om på forhånd.

Jeg spillede for 'en gangs skyld førstebræt
og fungerede derved som en slags holdleder,
nvad der ikke betød no15e~ for de taktisKe over
vejelser. Hvad er nu det for noget vrøvl, vil
Hans sikkert sige.- Jo, sagen er den, at med
blot en lidt stærkere spiller på enten 3. -
eller 4. bræt, der var de mindst givtige, ville
vi i rundt regnet hver anden kamp have mødt et
hold fra den højere præmieg~uppe p.g.a. for
"gode" re sul tater. 2. holdets 'f)edrift med seks
uafgjorte taler sit tydelige sprog.

Nu lidt om selve spillet. - Ivan fik desværre
lutter boller, men han skal ikke lastes for det.
Gode modstandere og uheld forfulgte ham begge
aftener.
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Kim Ørsnæs
Lars Petersen
Ulrik Find
Ivan N esterov

Hermed følger. et referat fra Vanløse III's
triumftog i Vestvoldholdturneriugen, der dette
år havde færre tilmeldte hold med fra vo.res
glimrende klub end sidste ir. Hvor er interes
sen henne? Forrige år kunne vi mønstre j hold,
i år kun 5 trods forøget medlemstilgang. Und
skyldninger er d.e r masser af, men er sagen ikke
den, at når udsigten til personlig gevinst ikke
er til stede, daler spillelysten?

Ikke mere om det - dette er jo en positiv hi
storie!

_3. holdet:



Ulrik er et virkeligt talent og kan' i løbet af
et par år nå et godt stykke fremad. Lidt mere
rutine og så er den der.- F.eks. nedspillede
han i 2. runde en god 2. klassespiller, men
overså derefter en rigtig ''snydemat". - Helt
på toppen var han på andendagen, hvor han kun
tabte mod det stærke BbyS lV, der vandt præ
miegruppe I.

Lars spillede stærkt og solidt - tabte kun
mod BbyS lV efter at have afslået et remistil
bud; han lavede således samme fine score som
forrige år. - Da han sad ved siden af mig, blev
jeg derved selv opildnet til at yde noget sær
ligt; sciledes afgav jeg kun et .halvt point,
skønt jeg mindst en gang i løbet af turneringen
burde have opgivet min håbløse stilling; men da
det var holdskak gjorde jeg det naturli6vis
i.!:ke. Min stædighed blev derved rigeligt oeløn
!let - modstanderen kunne ikke finde den s1K:re
gevinstvej men afviklede stillingen til et slut
spil; og som Steen plejer at sige: Folk kan jo
i~k~ spille slutspil! --

I øvrigt opdagede jeg under denne turnerin6,
hvad det vil sige at h~ve et kompleks over for
en anden spiller. - Erik Oberg, BbyS lV"s I. bræt
som jeg tidligere har mødt og fået l½/2 mou, (
burde kun have været l !) spillede mig nelt ned,
meh gik så i stå. Han tænkte og tænkte men kunne
ikke få sig selv til at tro på, at han endelig
havde en gevinst i sin ~ule hånd, så han tabte
på tid!

Andre pudsige. episoder forekom under denne
glisrende turnering, men dem har Stefan allerede
fortalt om. - Alt i alt en turnering der fo~hå
bentlig animerer flere til at være med, når det
g1r løs igen næste år.

Kim Ø.

qj
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En artikel·

Denne artikel er lavet for at afbøde man6len
på artikler, da jeg personlig føler mig ramt, og
det velbegrundet, af HN's utallige opfordringer
til at fremkomme med indlæg. - HN har nemlig sand
synligvis ikke mere tid end alle os andre til
slige ting, hvorfor hans ~eprimander er særdeles
velbegrundede.

Et par tingderiøvrigt ellers kunne omtales
her er bl.a. klubbens junior-tilbudsordning, en
stiftelse af en forening til ratingsystemets af
skaffelse samt den "huskeseddel" cier al-cid sid.
der på opslagstavlen i klubben.

Jeg starter bagfra: Den lille hvide kvadratis
ke seddel med §-tegn på er en regulering af fo~
holdene i og omkring vort hJggelige lokale hver
onsdag aften. To ting 00r der i særlig ~rad læg
ges mærke til: Det er~ tilladt at lave urene·
til rene ~ingvrag (!) ved at hamre på dem med en
forhammers kraft, når man spiller lyn. (nu oli
ver Gyldholm glad!)- Den anden ting vedrører et
for flertallet pinligt emne, nemlig oprydningen:
Hver onsdag aften står Stefan, Steen, og nogle
få andre for dette ubehagelige arbejde, der er c:1.t
sammenligne med oprydningen af kaoset i 0odoma og
Gomorra! Tag og gi' en hånd med, hva?!
M.h.t. stiftelsen af en forening til ratingsy

stemets afskaffelse er- der kun at sige, at så
længe flertallet af skakspillere lider af tal
syndromet, er tanken nok desværre utopi.

Jeg er egentlig overEasket over så få af klub
bens juniorer, der bruger den glimrende ordning
klubben midlertidigt har indført. Ifølge den kan
man deltage gratis(!) i koordinerede turneriL
ger; klubben dækker udgifterne, blot man skaffer
en kvittering på indskudsbeløbet.- Så derfor
alle juniorer bedes slutte op under fanen, så
klubben atter kan virke i forreste række.

Artiklen har nu gjort sin pligt- udfyldt den
plads hvor der manglede at indlæg!

Kim Ø.
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PROGRAI

11/J 19.45
16/J 19"00
16/J 19oJO
18/J 19.45
25/J 20.00
1/4 19.45
8/4 19.45

15/4
22/4 19"45 Vinterturneringen 9. runde
29/4 19. 45 Udsat:Le partier og hængepartier

runde

Vinterturneringen 7. runde
1" holdet ude mod Tårnby I
J. holdet ude mod Herlev II
?. holdet hjemme mod Ballerup I
Vinterhurtigturneringen 9. og 10.
Vint~rturneringen 8. runde
Udsatte partier og hængepartier
Påskeskak

RATINGLISTEN pr. 1. marts

Listen bygger kun på resultater i koordinerede tur11.e
ringer, og tallene gælder kun ved deltagelse i disse.

Hans !'Jielsen
Steen Schousboe
Ole Delfter
Leif Jensen
Erik von Essen
Torben Sneslev
Eigil Pedersen
Stefan Hansen
,Tørgen Holst
Jacob Gibori
Niels Rendlev
Jan Jørgensen
Finn Madsen

203)
2025
2019
2002
1943
1895
1850
1796
1776
1770
1740
1680
1680

aens Vinther
Erik Bøge Larsen
Jørgen Mortensen
Jonas Bjerg
Kurt Andersen
Kim Ørsnæs
Lars Petersen
Lars Bornemann
Jesper Holm
Ib Vagnkilde
Ulrik Find
Jørgen Falk
Leif :Nyward

1600
1600
1592
1572
1571
1560
1558
1454
1440
14
1389
1316
1289

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

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

ÅJ.ekistevej 156,
Formand

Y...asserer

Turneringsleder

Redaktion

Klubbens giro

ved Vanløse Kirke.

Stefan Ålekjær Hansen 79 10 25

Børge Gyldholm 74 35 21

Claus Steenbeck 4117 98

Hans Nielsen 02 91 10 78

6 47 84 33
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