•
I
I.
-

on en

~

MEDLEMSBLAD FOR VANL0.SE SKAKKLUB

a
8

§ 2

l

la
rne indgående og føl~end
denn

lles pA grund
be.ttVndelae (6

tert
elist

1

det

s,:;yrxeJ.1aie, do6

spek

er sikre

oprykker

n'te

en~ 1na.p,.-.-

ø

1

n

de

r..

2

særlig høj grad benytte sig af denne sans, fordi han ikke har
tid til komplicerede taktiske udregninger~ Je~ har kun to gange
spillet simultan mod mestre. Pørste gang var t'l'.lo d K6ntg, mod

hvem jeg valgte en åbniJJ.gsvariant, jeg havde brugt ·en del og
blandt andet haft held at fA remis med mod dengangs irske mester. Efter lo sekunder fandt Kt5nig et simpelt tr.:ck, ingen af
de andre havde set, og snart var jeg i vanskeligheder. Jeg foretrækker dog i stedet at bringe et parti mod Heidenfeld, der p~
usædvanlig måde for en simultanopvisning spillede sort:
l • e4 , e6. 2 • d4 , d§. 3. e::z:d , exd. 4. S f3 • Sc6 • 5. LbS , Ld6 •

6.

sea, Sge7. 7. Lg5, o-o, a. S:xd5, f6.• 9. sxe7+, Dxe7. lo.

LeJ, Lg4, 11. 0-0, f'5, 12. Tel, Df7, lJ. d5, Se5. 14. Sxe5,

Lxe5. 15. Le2, Dh5. 16. h3, Lxe2. 17. Dxe2, Df7. 18. c4, f4.
19 • Ld2, fe.eB. 2o. Dd3, . Lxb2. 21. Tabl, Df6. 22. Dc2 • T2:al+

2J. Lxel, Te8. 24. Kfl, Ld4. 25. Txb7? f'3. 26. Tbl, Te2.
,27.

Da4, h6. 28. gXf, D:xf'J. 29. TbB+ Kh7

Hvid opgav.

Det er såældent, jeg taber et så konsekvent parti. Sorts udregniriger har dog varet mindre end vi kæmper os igennem i 5-lo minutters hård overvejelse i viDterturnerin<sen. Der var en,
der sagde, man ikke skulle se mere end 2 trek frem o•• det skal
bar~ være de rigtige to.
David Liversage.
De sidste gange-v1 har haft aimulta.nopvi.sning. ke.n man
ikke sige, der har været overvældende interesse
for det, og
bestyrelsen har derfor med den begrundelse og under henvisning
til økonomien

ikke arre.ngeret noget.

Hu kan man jo ikke i al

evighed leve på fortiden, og bestyrelsen har drøftet mulighederne for et arrangement,. Om det bliver oimult au all er foredrag
ligger ikke helt fast, men så snart vi kommer i raalitetoforhandling med en af vore stærkeste spillere, vil det·te såvel som

tidspunktet tilgå medlemmerne.
Bestyrelsen.

Som vo.rslet i 1.inrnor-rDD!Ts nr. 7 sidste år er bestyr'.eikeen gået

J
i gang med at standardisere vort materiel. Der er nu a.nskaffet 25 spil e.f den internationale model St.aunton.i og
dE- <'.'1 '. deres deb •
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Vi har fået ,:1 j ,, uao , •

teree med løfte om, at evni:. defekte brikker kan byttes.
Hvis sådanne findes ud over de par stykker, der blev afsløret døn første aften. bedes man gøre materialeforvalteren
opmærksom på forholdet. .l.:.skerne er for små og uens art ade,
men de skal efter planen udskiftes om godt et års tid. De
vil sandsynligvis være tilstrækkelig& til vinterturneringen for de fleste :runders vedkommende, og v1 bliver i stand
til at holde Vanl,øseturnering uden e.t låne udefra. !1Tens v1 snakker materiel: Det synes a.f og til, som om

en gammel vane er ved at gå 1 glemmebogen:
MAN RYDDER OP EFl'ER SIG,

NlR

MAN HAR SPILLET I I

Ubefæstede sjæle vil måske her spørge h1rad vi bar en
:materialeforvalter til. Ja, materialeforvalteren er ganske
vist den eneste lønnede person i klubben - men hvilken løn
Alene at tage materiale frem, er et stort arbejdef der skal
mange skridt til - ... Men nAr han ved lukketid slcal til at
rydde bordene, hvor måske flere spil "sejlern • twlle brik:ke:

osv. så er det ikke så underligt, han kan blive lidt knot
ten.
Lad os vise materia.leforvalterc11 lidt hjælpsomhed ved
oprydningen - ikke blot at stille op efter sig, når man
har spillet - nogle stykker har også b&ret uu til skabene. For den enkelte år det så lidt, men for den ene betyder det meget,

Efter den sidste stati,stik er vi nu den :,. største
klub i København og for hele landet den 5. største!

-.------ -~~
Efter vi er nyttet over til de nye lokaler på Randbølvej 59, er der få medlemmer, der endnu iklte har aet vort
nye spillested. I har så sandelig noget at Glæde jer til I

Vi bar reodt.:.e;et fø1O en:de. som 1 nAr det er sendt til
P~U:301IDEi:, ikl:::e skal opfD.tt es bogstnveligt alene, men
o.c;sl!. hr:ntyL~0'!' t 11 sk.:.k.ken og dens udøvlr:"re o

Autodidakten cantra professoren~
En proffesso1" er en alm:ag-~ig mand!
vad vi andre ikke kan - ja.ae., de' kan han .;.,

visdommen er for ham som et ur ....

der viser vad alt og enhver ting dur
f:1.loscfien vi ikke kan lie
ar for hmr1 som et spid ---

o

der env,er ting kan spide ~

Enver der koYmner ham betenkeli. nær
ja,. ganske elldele

--------

en e.vtodidagt i eærD
rned eerdeles
selvagtelse
avto dida.gdeno

Vor ma-hsrlaleforval ter( og redaktør)

har le6et

mad brikkerne,,; Dar fremkom en opgave11 som måske ~ke op-:t-.1lder kravene for en skakopgave, nez som aJ.ligevel
er geniJk~ morsom" Ved Dogen behisndighetl ei-· det lykkedea
at overtale radal::tøren til e.t briDg,e produktet"

Hvid trække:ro,g sætter sort
mat i 2 "tr-å.&
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fo.rdige aamnc aften. Uår det nr :iverstHet i sr dat general ....
for.:::~erolingstid ~ hvor p1~æmie~.• eventuelt kan udoelaa" Inda'kudclot ~r aat til 2 kr. og ao: 'Ledes inctb,:t::i.lt straks af' hen-syn til vor ih..J.: •dige kasserer~

I.'lm llGrr1 runderne nf forl\-r8turne·.ris.1gen

bli vør lier

(ltmfrk; c , 26" ap1-l ses f"1--:-ate frui-;t e.f det læsa.rbrev
i s:~J!'!te nz-. " dar <. ::>tei•lyr-·te, be,3øg af stwi--ken""e spille1:1 c
u.aefra
.0e-r.· t!dlige!"e dfj,lJJi',1.r•~·J..-.E-._,-;~erli H:øb1?nhavnaL1.1estor oav ,
.BI:;HT Kv.. .1:VIG, som v:l hc..r heft f'o,.~rmj P:!.sen i::.t se :t aktion i

de ~ii :ste vnnliiJ~et111noringer

kolDlller ovennævnte de.to og
sp1.ll1; r et opv1.zni.n.gsparti mod vo!' _clubmest er VERlilER PEj_f~RS~N t uet b.L:lver ua.en +v::..vl en interessant aftau .... vi kendc.r de herr·er d:eelle.ntei•s betyd~ligC;l styrkeli aå vi kan ae
h~n :;11 t?ti i:c.;;b~llP; k'-t!llp.. Og \'~~ skaJ 'i.kke ba.1~ tir.1men ogs.§
høre~ i~et beg,:::.i spille1~11e u.ndervEij s :{ommentere;.~ partiet

ved d Cl'10l1st rationsbrættet
l,.l le der kcn komme, m,5
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1 vi11to1"tu~neringen" Officiel i; sidt:rbe rund~ spilles d
29 I'ilarts 1 mon skønt allerecia visBe api1lcsro er f~rdige ~ skel
vi ikke :regne mad af::Jlutn:.n_g lige : 11ed det førstoo Som an
sJ Pgs r;t::i.tus kan ~:1 bemærke, at 2, række syne8 at h~1.ve væ
:ret me~t og J. .. mi11d~t fJ.l.ttig~ J?ra l,; rælck~ o.r u1lg-~•et J :;.;pil
c1

1~

hr..r - t:;,: ::c1itionen

tro - en ~e! bængep&rticr(
Vi bringer i --:,·e. ~t:tllin;:;r::n ior ul le spillerne" men for
de ~, ø vers-te i hvel"" række hvor de to vindere ( opcyl~·'°
kere) m.3 formodes at o3fi.n ua sig J~11t6l cpillecie partier
er art i po.rui~t es efter rointene,
1

i

i;.

r~

C

:1_,

( 14 delta~e,:e)
8 (lo)
7 (0)
7 ( 11)

J~r~er -::oaei•sen
3ch11 ~ acobsen
Egon ne.srruesen
I'ou L ..: erens er.t
1,.rna J aco bs en

G ( 9)

~ (9)

1~ IL- ( -:.,3.;.tlelta&!:!rc)
8 (12)

"1ø1·en Juul
11

V

7 (lo)
51/2{8)
61i2 (lo)
61/2(10)

i1ornb6ll

.;: '~ en Bau.ez-a

i. • 13· 1"'k huu.:i
Vo Olsen

2"

n, (l:5 deltagere)

l:"\ 11 Dj erregård

i:rl~ Jobe.nsa.n .
G- .. i~elsen

.scbønnenenn
~:u.:t .•.nder·ss:n

11 {l4)

11 (15)
lo (13)
91/2(14)

9 (12)

3c R~ (14 deltagere)
9 (12)
A~ GarJ.sen
8'1/2(10}
P;:. •> t øvr lng
8 (ll)
Ole Delfte:r
Poul Jensen
71/2(9)
7 (lo)
J'es_per Holm

P;.;S.,: !)et sk~l blive en vane iL at ...pi ei,· f~i~diga til g
nera1 forsc.r-lingen så dampen a'hal op"
j

u.

22 ....2 havde redjl held til at føre cle hvide brikker
1 aa.n dsynligvia vinterturneriDgens korteste parti.., der
var o,rerstaet p~ 2:.::: minutters
la e4, e5(> 2~ 31.'.3, dG. J~ tl4" Lg4" 4~ dxe5~ LxfJ.
5. D:rf3~ dxe5~ G" Lc4\i f6, 7~ DbJ9 Se7. B. Lf''7+ med met
i næste træk w
I nae:te lD.lmtner brir,~er vi r":"::m:lte:terne fra Københavnsturner:h1,gen, men der er uebop plads til at navne et <llachta
?., kl~s.sP, C fik 5 p._, 01: 2 præmie, Ib T•edørse:c. 4ccpr~rnie
i J. lrle.sse A ( ogs& 5 ,;oints) og begge rykker en klasse
op" I begynderklaes~n fik Poul n~ Jensen 4.1/2 Jh og 3,
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maj 1967

Gene red(or..setm lirtfj
onsdag d, 31 /5 i klubbens lokaler. ( k../.

2o0..s)

Dagsorden:
1) .?ro tokol fra sidste generalforarunlinG opl··~ses.
~) Formanden aflæaBer beretning.
3) Kas,sereren af l:n8ger det rev i lerede regnskab oc;

forelægger budget for det kommende regnskabsår.

4) Indkomne forslar;.

5) Valg.
6) Eventuelt.
Indkomne forslac skal, for at kunne komme til beband lin:g, være for:nanJen 1 h·!nde =~ind et 1o dage f~r

~eneralforsamltneena afholdelse.

--00§00-- .

Til efterretnin~:

Efter de første 3 måneder 1 .t:v1lebjemmet p,å Randbølvej kom en henstilline fra ledelsen - forårsaget
af flere afteners uheldiee erfaringer. På et lille
skilt, der kan bes1gtigee ude 1 thekøkkenet1 bad man
ae om at e.:Ette lånte borde og stole på plads icren i
de lokaler, hvor vi har hentet der.1.
JQ, naturligvis. Vi har allerede haft su meGen
gl~de af de nye lokaler, at det virker helt urineligt
ikke at gøre hjemmet den lille tjeneste. Det or vel
ikke sværere at sætte inventaret på. plads end at tar:e
det ind. Og lad os nu se, at arbejdet ikke Benerøst
overlades til

n

de sædvanlige seks'', der allicevel

altid hjælper til (Diese takkes hermed!)• både før
ag efter spillet.
Hur:J°k det nu - - !

Arsregnskabet:
Sa.1 · .uen med n·2rv·~rendc nummer af FRI:JuN:13;,J ud sendes
klubbens regnskab for &ret l"366/6?, hvilket civer nedle:1:11erne mulighed for at fil'Ctte sig ind i sacerno inden
ceneralforsaml1ngen.
I mods~tninG til do senere Jr uJviser regnskabe
1
et ret betydeligt driftsunderskud, der har aln
forklaring i finansierinr;en af klubhistorien sant det
betydelige beløb, der er anvendt til anskaffelse af
nyt inventar. Trods det kan vi notere en p..en· formuef'orø0else 1 skønt der er foretacet afskrivnineer for
over 1100 kr. Alt i alt m:1 klubben eit:es at v:nre godt
kørende, og at regnskabet kan bære de stedfwulne transalttioner skyldes naturligvis det faktum, at klubbens

ur

økonomi er sund og velfunderet.
Kontingentforholdena1 Man bedes bem!Erke det store
beløb for forudbetalt kontingent. Den slags glæ4er
selvfølgelig også kasøererenog letter arbejdet, ~en
det viø,e :r de suden , at bestræbelserne på at få reduceret restancerne har gjort størst indtryk på de 1 fo-

revejen mest stabile medlemmer, og det var jo egentlig iklce det, der var hensigten. - Det skal dog siges,
at også restancerne har bedret sig lidt fra i fjor,
men de er stadig for store. Det er klart, at
ikke
helt kan undgå restancer, men for en klub af vor·be,s
skaf'fenhed bør de på. intet tidspunkt overstie;e 150
kr. , så der er et otykke vej igen. !\fne det skal nok
lykkes efterhånden, naturligvis me d forbehold af den
til enhver tid siddende kasserers pågåenhed og hårdhedsgrad, samt medleri1mernes velv1111ge foratåels~.,

man

- som det altså i nogle tilfælde stadig ligger lidt
tungt med. For den aidete svære endes vedkommende·
burde bestyrelsen må.ske overveje en noget strammere

kurs fremover.

~alen nom sact, stort set må klubbens stilling pr
dato anses for at være helt c;od - lad os så se~ hva
ceneralforso□lincen si~cr

Kassereren

Der er ikke noget, der
kan gøre mig så trist,som når modstanderen iagttac:er
en irriterende tavshed. mens rnan kbmner med side und
FILOSOFI EFrE:{ ZT N.lJEilLAG:

skyldnincer.

CJPVfSN iJNGSVAk rY
Den 26 epril havde vi besøc .af Bent Kølvig, tidlieere daw.1ar-ksrnes~ter, købcnnevnsme s.te r mmrn , Besøe;at
r.;j aLd t' at demonsrr-a t ionspa'rt-& mad vor klubmester

Verner Peteraeil., og det var VP' s fortjenes·te·, at det

m 1 stand
Ved lodtrækningen· .forinden havde VP f:let hvid.

Partiet startede som skot::ik gambi;t, der gled over 1
italiensk. Det b].e.v livl1gt, qg ind imr;3,ll:er!], -fi;k v,i
underholdende og belærende .-.kommenterer. ,f.-I_ed·,den .
begræ11sede betænknjj1g~~~Jd r fik vi -et- god~:-t!~~d-~ lik·•ri
Kølvigs erfaring og·intuition '(Lasker kaldte det:
sund fornuft). I stedet for at beregne sig frem.til
det bedste tr-ak, ja, s·21:• ~lev der spillet et tr~k·J
som så ug, ·til ra-t~·g-Lve ren sund µ_dr'(ikl!ng ..;."tfied
naturl1g.::ti.eneyntagen t·il modpart~ns tr~k. De't lød
besnæren4e,_men·:_hvor. erLtle•~ ,sv:ert, når man- selv .
skal prøve. Saritii:liG Lavodc man blandt L1edle1:u1erne
0·1 e.-:1tt0konkurrence :, IIver,ri.- ~inder dot følgende tr~k?
Jor var 12 tr~k a.t (fQtte, -i"J?~l• Qied nogle qverraskelnor 1.Jol lom var der "kun
do r fi1;: J riGtice, og

3"

Frodo Thor.isen vandt den utlantto· r,:i:'?1."':lic vod lodtræk.ningo

BRAVO:

.

To af kiubbcns raedlerttiaer fornylig• gj o-r,t, eic bem~:rkot .1 2:~ hoj c;rad, ,a.,t p,-os~an haz: Gi yo~ oritale.•
Per Larson h.:ir·, ·vundet : 1 pr:mliie 1 eii te~ne- os
,

J

'li

-,

..

,,

•

••

"

'

~

-

...

D

r:..7.lc1:onl;::urrcnce i"or spo.sti o:;: la:1;·1odo,

oc

do !11dleve-

rodo bi lladcr ha r vare t u1lot·1~110 t :,i·1 Frcdor11~3borc
Rti.dllua. I et intorviou r.1cd ?or Larno11. for 3 ur siden
her i F!":Ino:nr.,~:J n:1vnto h~, ~-?-t lvu1. so111- hobby ud over
ol:::u~-:J:en havde nuoik os lfc;o ·var ~Jor;y1d. t ,'l:t ma.lo. !lot
kan viat roli[~t eic;cs at ·v-Jro et fin~.;. resultat i lø1)ot af 3 :1r - den lo.ncso;.~;·.10 teknik ta~ct i botragtn4:ig<II
Vanlcso Folkoblad nr:Jvntc d" 27/4, at ·010 Delfter
h:1vu.e vundet on tnrnorina i skak, afviklot bla.ntl t 50
olatl~in tere sserede elever
Ilyl to bj'ors Sko lo" Turn~rint. :on blev ledet af lmrcr Ar.:!c 'l'homGcn, dor foruuaer" at okald~en· kan blivo nt f.-:1st .i;-,roernmpunlc.t bo□

pu.

1

skolens fritidsklubber, som haA at!r,i?spidsen~for.
I'er Larsen og Ole Delftor 0nn1.:eo hcrrnzd til;!,ykke!

Vi nte,tLL-,n e,;ri n 9 en
har ikke haft si'l J:Jee;et tryk pa den sidste måneds tid. Som
føl.ge heraf er ~l,e,t ikke de store ændrill8er, der er dket,men:

lidt ~okado hist og her er forekommet:
1" fl.l}kke

1) Verner Petersen 9

(11)

1) Vilh

2 ) !::gon Rasmussen

8

(13)

2) Søren Juul

3) Sob.Jaoobsen

8

71/2 (11)
7 (12)

3) Axel Darkhuus

'71/2 (12)
7 (lo)

4) Poul Sørensen

Olsen

4) ~ten !3auera

2.P..mkke

(12)

3.RI.Jkke
(15)

P) Prits Bjerreg.

12

2) Kurt Andersen

11

1
(14) - 2

11

(15) 3 _)
Lrne Carlsen
4

]- ) Erl.JohamJtn

" a

81/2(12)

Gunnar l1xeleen

11

) :'oul II.Jensen
Pl0m"Gtøvr1ng
Ole JJelfter

(15)

91/2(11)
91/2(11)

8

(ll)

8

(11)

I ) • .række ,er E. Urwel.d adet ud, hvilket er ,irs~ til
uoverensstemmelsen med sidste nr. af Fm:BO,f.JI:~1.

Iler har de fleste spillet 4 rundor,

oa

2.klassee spillefører med 4 points ud af 4. Jørgen Uansen

ren lJiela Rendlev
fra !:1 • .?.. li,'.lBer doe li~e i ,lwlane ned J 1/2 p. (4 k. ), hvorefter

følser D;yrhol~, Schørmemann og P.Jemen med hver J p.(4 k.)

Skalpejagt og udfordringsmatoher •••
Onsdagen efter generalforsamlingen begynder vi igen pA
vor sæd\Tanlige ake.lpøj agt - smA lette ly-11pa.rtier med pointforge.ve. Endvider,e Vil der bl1ve opsat en udfordrir1getavle,
men pA nuværende t1.tispWlkt er' r.eglerne ikke endeligt fast

lagte.

__ ._,_,.. ......

HAN 'llOG KlNS RAT, og g1.k sin vej

fak:t:S:ek
vil v1de.

! Ja, det gjorde han
It.em M-7 Ja, det er det Hem:iillg Jøre; ensen gem,
Hvem har taget fejl? Hvem har H. JørgeDSens hat??
1

aiiiliiiiili iijili

•

•
I
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På dot første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen enect.e
man om at lade de resterende uafsluttede partier gå til matchudvele;et~ Her beåtemtes dat, at don part~ der var årsag til
t partiet endnu ikke var aliviklet måtte tabeu
I mesterklassen va.~dt Verner Pete~sen igeno Man undrar sig o
verø at Sch. Jacobsen ikke gjorde sig mere bemærket 1 kamp
om ''slre.bet,. - sidst 1 marts lå ho.n på 2. pladsen og havde
et point t.11. 1~11e 14 deltagere gannemførteo

n

Søren Juul" IL. Hornbøll og Sten Bauers lå ret st~rkt lidt

slutningen af turneringen, men alle blev distanceret af de
gamle rotter

Vilh<) Olsen og Barkhuus6 Ræ1~ken har iøvrio.:t

sig særdeles heæogen, 13 af 16 fuldførte

pa

'urt Andersen vandt - mAaka lidt heldigt .... 2. række
'bertr-;,
korrektion foran Bjerregård - begge 12 p. af l5o Hængepe.rtie
mellem K,,A 41 og Eli Andersen aå ud til at være vundet af sidst

m.?vnte. men da det slet ikke lod sig afvikle, dømtes Kurt som
vinder.
I J. rk. viste det sig urmiligt a~ finde en vindert da selv kor
rektionen ikke gav resultat. Poul H. Jensen og Støvring de~er
derfor 1. og 2. pladsen med hver 9V2 p. af 11 mul1geo Ganakgod indsats.
1. række

Mu rækken

le Ve. retersen
2, A

4

Jacobsen

J. Sch. Jacobsen

lo
9
81/2
8
0

4, E~ Raamuesen
5. Poul Sørensen
71/2
6 r. T" Gneslev
7. DQ,Liversage
71/2
a. Henning Jørgensen 7

9, ~.D.Voas
lo. Gige Christensen

61k

61/2

l"Vilh. Olsen
2 .A; Barkhuus
3 Søren Juul

81/2
81/2

4 c: Sten Dauers

8
8

5o H. Ilornbøll

7

6 c Aa.ge ~1y1"'holm

6
51/2

Q

7c S" Houmann
8" Niels Carlsen

9. Hvalsø Petersen
lo

c

ITj, !Tunsen

41/2

ll.

12.

lJ.

14.

L. Plachta
"
Sv.A.
SvendseD
Ricb" Hansen
P. Rosenstand

4i,2

11" Per Larsen

4
3

12" Ib Pedersen

4

lJ. B" Gyldholm

4

4

2" række.

9, Eli Andersen

1.

Kurt Andersen

12

2.

P. Bjerreglird

l2

lo. Le r:ennee.hte

:3

Erl - J obansen

11

11. Ht. Justesen

61/2

4.

G. Axelsen

J.2 • Otto Ilana en

5.

11
lo~

5

6"

7.

Stig Hansen
seh, Christiansen 91/2
N. Rendlev
9

80

Ib Christensen

il

8

Jo
Poul Jensen
1 _ 2• F.
Støvring
3, Axel Carlsen

t.

s.

·01e Delfter

Jesper Eolm

6. Vald. Jensen

13.
14 o
15,
16.

7)j2

61/2

Verner Madse.n
5
H, c.Hansen
4
Moritz Andersen 11/2
B. Pilsgård
1

rækkea

91,12
8
8

7
7

7. Kristian Jensen

6

s. Henn.: Jensen
911 Ejn. Jensen
lo. P. Bøjden
11. Per Hansen

2
2

12. P. Bjørk

1"

:::. eneral{or-s0,mlln9

d.

3

3

31-5

Efter oplæsning af' protokollen aflagde formanden beretning.

Han nævnte bl.a.

at medlemstallet - for tiden 72 - var lidt

højere end sidste Ars og dannede et godt gi,ind.1ag for klubbens

økonomi. Glædelige begivenheder i årets løb: en vellykket Vanløseturnering. de pæne resultater i KSU'a holdturnering og vore nye
gode lokaler. Endvidere takkedes Houmann og Bauers far arbejdet
med Fribonden, Ib Pedersen for hans tre, nu af'sluttede" år som
turneringsleder. og endelig V" Petersen for hans kamp mod Bent
Kølvig fornylig. Vinderne af vinterturner.ingen blev- nævnt, og et
besøg af Svend Ham&.Iilll kan imødeses i en overskuelig fremtid. Be-

retningen afsluttedes med en lidt lmnge:re debat om løst og fast.
hvorpå den godkendtes enstemmigt.

Kassereren glædede sig over de forholdevi.a få restancer og bemærkede, a·t det opførte d.rif·t sunderskud var af :regnskabeteknisk

art.

Såfremt finansieringen af den

IJU

helt betalte klubhistorie

og de foretagne mata,rialindkøb var før-t over formueregnskabet"
havde vi kunnet notere et driftsoverskud. Rangskabet godkendtes
T:lan drøftede Niels Carlsens indsnedte forslagi der gik ud på

at mildne overgangen t;U mindre rækker 1 vinterturneringen ved
i førr.:tkomne sæson at spille med 14 mand i rækkerne dg først derefter nedskære Sl)illeran-tallet til 12~ Mange havde ordet herunder

og der afsløredes betydelig interesse for problemernaQ Det blev
nævnt at med ene antal spillere i rækkerne blev de højeste 1-.;ækkar
sidst færdi.go p.g~a.- bcngepa...i.-tis:r. og a.t p.r·.oblemet ville trænge
: på igen oe igen!' En feB"t. e;;ie k"'i.!-i--s for af'vi1:l UJg af ikke fardi 0
spillede partier efterlystes. Man veetog at la.de turneri.Dgsud-

valget træffe den endelige a.fgøl"elae, aå man :Lkke var bundet,
når V.Te ak:u.11e orgalliseras.
Formanden var villig til at modtage genvalg, på be·tingelse
af at hans arbejde kun foregik for halv k:ra.i't j_ den følganse
sæson, da han af' private årsager måtte regne med manglende tid~
Han blev ligesom den øvrige bestyrel.se genvalgt med akklamation, og den har sammensætzrl.Dgen: fmd. Arne Jacobsen, kaas , Ba

Gyldholm, desuden Axel Barhuus, Erling Johansen og P. Rosenstand. Suppleallter: Poul Sørensen og Hemd:cg Jørgensen. Sch.
Jacobsen og H. Jørgensen genvalgtes som revis or

og - suppleant.

Under eventuelt ønskede Voaabiblioteket bevaret. men anbragt
i et let-t·ilgængeligt skab og fungerede ved se-1vbetj p:i:nj ng. Rosenstand oplyste, s.t en undersøgelse ved spørgeskema over TV
programmernes 1.ndflydelse på mødeprocentell var forøstiende.
Endvidere kritiserede han vor klubs ringe deltagelse i unionens
arra.J:Jgementar og svaråde Oarlsen11 at en udsættelse af Vanløse-

turneringen til omk~ 1. sept. ikke VB? mulig. Generaldtorsam...
lingen sluttede kl ea, 23 med et trafordigt leve for klubben,
og en tak til dirigenten for god ledelse. Til sidst uddeltes
præmierne til vi.nderna i de forskellige færdigspillede turneringer.
IJ

FORAHBTURNERIIfGEN

blev 1 år spillet efter cirkelsystemet og vinder bib
Niels Rendlev med J,ørgen. Hansen på alldenpladseno
Vinder rl den anden f'orAl:'Sturnerirtg blev

s.

Houmaim.

VANhØSETLrRN1=R'i'Nc?rEN 1g67
spilles lidt anderledes i år idet mesterklassen spiller
7 runder, de øvrige k1assar 5 runder. Da vi venter lige så stor
deltagelse som sidste år vil to ræk.ker spille sammen om
mandagen eller oIISdagen
Der spilles på følgende dage:
Mandagene d. 28-8, 4-911 11-9, 1a.... 9 og 25 ...9
onsdagene d. 30-8. 6-9, 1)-9, 2o-9 og27-9o
Afslutningsfesten bliver dg }o - 9"
Yderligere enkeltheder følger snareate

S IMUil!'ANY.AMP

Vor klubmester V
simultanmatch mod
Han vandt 6
c·i el

--=

er Pcaeruen arrangerede di: 17-5 en urn·teroseerode af' klubbens medlemmero

tiativet fortjener vo~ tak~ ep
dant sjældent sker.

2

IIOLDIEDERh.
'1JP.SUS
-r=:a:==r..;:::i::=t::::w c~-=
I KSU' a holidturneri.ng skete sidste år flera overtræ••
d•el·s er af grund.reglementet Dette skyldtes enten misf'•
etlielser eller ukendskab til det·te reglemen·
.For at råde bod herpå e.fholder KSU et holdlederkursus
don lo og Se september,. Vi kan ~..nbefale dette for vo
I,)

holdledere og for andre smrligt interesserede
Yderligere oplysninger og tilmelding aker til formandeno
REDAKT
ØRSKiffl:
--- -- - ---- :.s-,a- c c -

På grund af m_-ilitærtJenas

redaktørpoet~ og Søren Juul
del af klu'b beno

har Stan Ba.uera nedlagt sin
har lovet at varetage denne
'AK l'IL BEGGE

Dette er Stens sidsta, og Sørens første nr ,
---0000000----Ved redaktionens .slutning nåede kassereren lige at frem
rnumla en bemærkning om restancen f'ra det gamle regn-·
ekabaho

Det hører vi nok nærmere om 1 næste nummer,
men de pågældend& synde.re gør sikkert klogt i at lette
deres samvittighed for.lnden, for kassererens brillegle.e
glimtede ondt og stygt

ANNONCE
FO:RVALT:CR

( materiale)

FRISK. ung mandeøges til ovennævnte stilling(>
Natteravn~ med aans for humor og en via portion konduite foretr-clkkes~ Lønnen udgør for tiden f'rikontingentr sB.l!.lt den tak veT'den engang gi'r~ Henvendelse

(..::erne mund.tliJ) til beøtyreleenG

•

•
r
I
••

I

r1 on en

~
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anlefselurneringen 196?

vis man

rneringe

...or

evidclo
~n har ~ået utlvidet sit program, aå tler spilles

7

de øvrige 1·ækkere 5; med den tilslutm.112:, der forvente□ af bl~ao elite- og lande.holdespillere skulle det betyd
interessant turnering for delta.garnet selv om en eod place~~
dog ikke krin ind'b ringe nogen titel p.goa" den begr-.ansede

ningstid"

...

tlskuddet er holdt
lavt e
de øvrige rmk
,g
:for de enkelte række
onqdag de )o-8~ m
~ 11-9, oædagene d
række. mandctr.ene di. 2a

,;>te

0

ør turne

bliver1

911 ~onat;Iae
9, 20 .... 9 og 27-9,
9" 11-9. 18

9

7
9

2" r,rukke:.

onsde.;~ene

30 ... 011 6-9 ~ 13 ... 9" 20-9 og 2 7~9 iol t 5

run.d,er~
\

Spillet b8f""Jndtrr hver aften kl 19 .Joa
,:..llet's er der kun at sige'; at v1 glmder os til den før9te Vanløaetu1
nar-Lng , der Bkal holdes 1 de dejli15e i de c1,Qjl1ge lokaler p~ Rand~
bølvoj,J
Q

i,ørdng d, .3o=9 kl" 2o a:f'holdea i Kulturgården den trad1 tionelle
fest i'or Vanløseturneringen!' Huak ikke Hlene· at reaevere denne ar-

ten1 mon tmnk også allerede nu på eventuelle bidrag til det amerikanske lotteri~ Gaverne kan afi,everes til et af beetyrelee.amed...

lemmerne9

Sol

S

mm,,a.,.

0

g

Sløvh,id.

:Jnl!'IT"1erP.n er over os: 1 solen skL,ner. og deri trad1 tionelle ekaksløvhede dia hviler behaeeligt over os alle .... liver er dog dejligt~ Hvor t~t denne dis ar kan bere.gnes r::ied moternatisl::· nøjagtig~

had ved at sammariligne klubbens ka.asebeholdning med lrontingentra"
f;te.ncerne .., restancerne er størst" Til orien:terim3 f'or evantu...
sll e intereeaerede kan oplyses, at de ved radeJ,tionens sl·utrd.ng

andrage:1-- ialt lo:5 måneder, heraf· 18 måneder fra forrige regn-...
aJ.:ebslr" I konta.nter bety<.ler aet 8'35 kro Dat er de en post:-; Et
st;yrtende held;; at kaas ar-ez-ena ansøgning om socialhjælp er blevet
bevile;eta Til gengi.Bld er han bortl."'ejet hele augu;;:t måned, all har
vi fred sll længe~ og de:r· er sørget for de badet mulige vækstbe

tingelas-r fol" restancerne"
Der er dog et hul i. disen, ld~t vt jo spiller både akalpaja:~t
o~ soli.rmerturnering - som a.l teå h'Un onkel te bl&øj·cde idi:u ·.lir:rhe.r
endnu har betajt imskud for; 2 kr, er jo os~a ma,1ge penge

JJTeu tirlen glir, og nu sJcer der anaz-t noget igen~ bidst i e'l.lguat
tager vi hul på Vanløseturneringen, og efte1.· derJ a:!ttcr v-1 alla
:::;ajl tilo Men først og frommost: hvad slcal vi stille op med V::tn
løFJeturneringen? ~ Normalt giver den jo lo - 2o eye- m.edlorruner~ som
vi :nu ikke mare har plads t.11" Så har vi to altcrnativ•er: v·1 kall
leve en ekspektanceliste" hvad der iklrn er særligt tillokke:ada eller v,i kan slette ncgel a.f de medlemmer 9 dax er i rer:itance udo·v ar
de tilludte 3 mfu1eders. hvad Vi boller ikke gør med glæde" il~en et
eller .and.et skal der ske~ oe dent kan alle·reda nu siges~ et de med-

lemmer" der b€.r kontill.ge.ntgæld :fra før l ~ maj~ e:r alvorligt i fa....

rezonen0
Kassereren tager som ee.gt ikke irr:otl hele august mArtad~ roen det

ken nås iw:1an 15c oep,teriber"" ifi tetle.,3;el:'~ at orns-thlnuighc!:e1..._

ns tvi11ger os til at tage- lidt hlirdt fat - men nu er der

altså e.dv:u. et"
10

Beaty.r eIsen(I
.E'lID:N:U

ElT

!iESTLIGHE.D.

-- den københavnske skakverden fører Abe11b&1; en I!IUnter tiJ.-

~r•alse11 J{S[J•s 4o års jubilæumsan-angeoent afholdes i da.ge:n,e
25~27 august i Folkets llliso
I forbindelse med afslutningen er plB.I!.lagt en storslået og
festlic; banket, der uden tvlvl vil blive juhil~ets højde•punkt Q

Del tngelse i banketten kan senest 19 a au.:;ust anme Ld e s til
Per Ros e ns t and , der vil blive aftenens toa~t-r.e.ster"

OG;

-

SoHV1E"'"R.TVR.N.

skrider frarcad trods deD dumper, hcr]ebclflen l~gger p1":. do
:fleste af B·Bl"Jytterne::
I somrr:erturneringen :fører H" 3ylå.])olm me(l p"p., (5) efterfulgt
af Axel Carlsen r1ed 4 Pt (7)
og i akalpr~j azten ear den ;jæ'tfllbyrdige stilling således

u:1 ~ Ole iiel:f'tar og ·..rer11er _)edersen hver med 173 p , ._ o..; Jørgen
llannen og I1oul jø:renoan hv1:;;1• med 141 ~ ..
:Cor at skær-.1:le koDlru.rrencen yderl i.,gere, hsr mc11 lavet en pli
den oprindelige betankningstid~ Jp.Ule.re fra. earr -e klasse får
nu hver 7 :min.,., er der l klasse~, fo.rs~<"Pl 8'1:.· betonkni.ngatiden
G r-i.n .... 8 min" 2 kla3s:er 9 rtln. ... 5 rinc• oa v ,

KL L'1:> rtlRNFRJi N c-;
Om gotl t an ,nAne d 'beg:ytld 0"" k: ~pr, r.

~ ,o,;

,. J. i

f-remr1eiie r1

--

KSU 1 s

klubtuJ~•neri?l,g 19G7-G8ao vi her al.Lez-ede t,j_lrieldt å. h.old til
turn.jringon T'"'t=å rnul lgb.€1..l Ior yu..t:J:· ig" 11..: tj_l, ~elc.!l1,._;) Eif hold . .
Vi er en ei' de s-tør□te 1':lubh€'r O,b'. kunrie vel nok 3tille 5
hold, att har DU lyst e.~ del·bage. at se fremmede klubber og
:forsvr re klubbens god,e cygt e, så tilm&ld uig snarest p/1 de11
:fremlagte 1iste i tlubbe:o" :Da bvei•t hold. er på D mW-d,,, ,k an
alle~ dar tiloclder sig, dor; lk};,e pS.ragne 0t del te.g~G
l1en tilmeldingen haster .... klub'b~DE sidste friat er
A

fredag d. 1a~ august~

er der e.rre.:ngernt
et holdlederlru.rsusw der afnoldes d. 1~ og Bo september
i I{JiUK, Store Karm11restræde 19,) Det Vil blive ledet af
:Børge t:.ndersen og .Andreas Lund, der vil orientere om
I M~rbindelse med KSU's klubturnering

henholdsvis F.lDE~reglerne og gruruireglementet. Tørt og
kedeligt ?

,Ja1 nen ofte ::ommer man ud for de herligste

og forfærdeliga te fo1· .olkrii.IlJser af cJ.isse regler" og 1:rur-aef skal rlhio bod her-oå-1

.no,(~e

mori 'li a..~;er garne akri.ftlige spørgsmål med
<ler .t'R tu rl ~
bl.i ver lejlighed til

pos r.rc..u~

at stil
Flere i

nd

all

se::.~ct II s~:" oKy:nt

dt
1.

do 16 u augusf c:.

ict

ben at h

olk p
ntert

spilles klubtu
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te eftermiddags
da den rene og s
ojens gav 'Sent L
ter opnåede remis

bringe partiet

0

du interoa-

utter onsdag
el for k Lub

mråde
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BR!IJG~.R B:rr.r LARSEN PA GLAT.IS!
kri.ft s hva t ? Selv de hAru~å f~le sig slåetv og så er det ena.dhed , Ved et akakar-cangemeu

mt1ltanopvisningi og Ole Lelfsteren.. Vi håber at kunne

t

vr;r.r:.:Hm.JITL .:':Irm:.~
e.synu.er i 1,iut~1. a.f olrtober ... 1Ji.;:tr:ere herom· i næste
nr , af 'PRIBOIIDU ...

PRIBONDEM
Formand::

udg , af /anløse Skakklub~

Arne J a.cobsen

,>tadil vej 8, Vanløse

716927

Kasserer: .Bu Gyldllolm, !euertoften 17ø Vanla 743521
nn., Tiundholt:i.en J6; Vanløse
BOUDENs eksp" :

745215
Hedaktion~

søren Jnu

der·

dertof'ten 17, Va:clo 7435210

•
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or dat tid a.t gå i co.nc; med foruerodelserne til vinter-

turnorinC'e:n, og man bedes venli~at orugu.ende teene sig :for
delto.3el.ae
. pJ. den i kl.ublol-:.nlet frem1a.z;te l:lsteo Sidste

fri.at ~or ti1meldin{; or onsdo.c; 11 o oktober a senere till~omne kan Lldco roGJ1e med del tagelso, idot 1 orunde baregnes
a.:Cvii:J.et all.orotle 13/lOo Iudsl:uddet ul.ivor 10 k1"1 t.ler be
tales inde11 tur11cri11.c-011s l>ogyndolsea For god ordens skyld
{;ar vi op1m:Jrl::sor.1 p.111 n t ind tegn.in._:; er bindende,

samt a

vinterturneringen er on intern turnorin{.;1 hvor kun medLcmmoz- eif' 'll'o.nlose 3ka.l:.k.l.uu kan d.e L to.Geo
•:-;-.":.,._;._ -.- ~ ~ .._c!. -t 1-:~ ~1.:Lcn:t.... os de11 nyo vinterturnering I var
dot ~.1uske en ide o.t· ao _1J. ot a:f :_1artierne f'i•a den gam1ec

iliel.e ~te11.dlovo 3ort: Gok,olsenc
Spil.let do 12/10 1966 :i. .,.:!.. . !-:. .. - S-t:ll.li.n.:-en efter llvids 23"
trDk 1 .. {vid I hgl, Do2, ·.ra.1 ar; .f"l.1 So..'.} oa d2 • bander a2 • b5,
c3 a u.5 9 :fj I e;2 oc; 1L2 o - 8ort, ;:11'7 11 Df'5 1 Tf'G og gB, Le? 1
5c5 • bontlor o.'7 t "'u7, c7 P tlG ~ o5 11 :fl.J.,, ft7 o;s h6o

.LV:l.d:

""ort har r.1ost torr.:m" o'-~ hans bri!d:.er står araulcf opmarcheret riod den hvido 1:oncre; dor aku.lle væz-o ciulig].1.ed :for komlJin o. t:i.onor i etil1in~en 11 hv~d sort o~BL1. fo.nc.lt ud a:rlJ

230•0• T[;Ciø 240 :JJ..111 Lh4o 250 So4, Sd7ø 2G"
S1f6, g1f60 2Go Tg1,

□i□c

D:f1, il 1112 u 32 o Ksll2 ~ L~'.3+.,

§l

c4t

27,J

S:f6o

29c Ta-dl, bGa 300 Td2 1 DhJc 310

3:3 o Khl, Te5 o 34 o Op.7iver o

s

El1 DEGYNDT

I Vanloecturnorint;on l~11npes dor i ojoblil~;:,ot om de
o ·:~ve1:1 5 da1" louer af i.lod ...) rtlr.1ierno,
or et~di.c.; uvist, mon ot blik
atil.l:Ll.1a-or110 lt:1.11 r..18.sl~e
.,.ive et praj om dot 011<.lelic~o resulta.to

eiclsta viJtigo !)O:J.nta

pu.

jJestorrLlklco s
c1.1lan Jensen
BøDoVoss
~c;oi-1 llasr,1us s 011

2

a

r□k.l:.o s
lloc;ens J.:1oul.son

4.:

"" -. ....
..
.)

3

1"r
-

J ..,tio1st

J

:..ol,UJ.ld

2-.,-

......,

:3 oruid:.e s
r'>

.J

Erlina Jo'.i:1ansen. 3

Lai."'s Lo.rson

3

~to .~a.nson

J

.

Arrangementet er indtil nu a:fvik1e-t upilitlageligt, så der
er grund ti1 at takke dem, der har gjort en indsatsr specielt rnåslce Pon.1 Jensen9 der har sørget for trykningen af'
det nyde1ige turnering.s prog-rai:1 a

I.tf./TJATJlV

IrIDEiT FOh sitOLESJillIGmH

Der b1iver gjort noget :for de hol t wi3e slm.L:spi11ere P

- j.kke nok selvf~16e1.:Lg (det tillader de f'orl.lånde.nvoranda
1:iidler ild.e), 1:1en det går dn i hvert f'ald i:1ed store skridt
i den rigtige retn:Lngo Den s_:ldste nyhed. fra den kant er
af'ho1de1sen af en sommerskole~ Vojens i ugen :fra den 2
ju.li11 D1andt de ca. 75 deltagere var ogsil vores egen Ole
De1fter, o~ for den nysgerrige læaer1 der kunne tr.mke aig
o.t v:ide, hvad man beøt:L1J.er
en s8.dan aoo.rnersl.a.ltsko1e1
har Ole lavet et resum6 over de vigt~gste begivenheders

pu

il.lerede om mandagen begyndte en juni.oturnerins, som derefter gik over all.e cla.geneo Jeg spil.lede i a1dersgruppon
9-12 år og var så heldig at :f'8. mig an 2o pladso - T:lrsdag
a.ften lcos ~ent Larseno Ha.n fortal. te os om elcakolympiaden
på Cuba og viste nogle o.:f' partierne derfra, ende.lig spil.
lede han aii:iu1tan, hvor jeg f'ik re□iso - Dag·en efter hørte
vi f'oredrag af' IIaro.l.d En.evo1dsen, nsus f'o~1and Schø1.ler
Larsen og Dent Sorense11, og de to maste dage, torsdag og
fredag, blev der bl.ao spi11et si.mu.ltano Jeg tabte t~i lla~
raid Eo, Qen fik remis mod Dent Sorenseno - Om lørdagen
s.luttede Uent So og Dent L. så a:f med o.t spille a.od hinan-

den. Bent

~!!!!!!!_!~~j:-!!~~!:-22-~!~!!:!_~!ereasnnt ~PQ

Oles eimu1tanparti med Dent Larsen sar såledos ud1 can kan
selv akom1e, hvem der har været □est tilfreds □ed reoie
0

Ilv:Lds Ole Delf'tero Sorts Dent Laraen1
lp e4, e5o 2o S:f'3, Sc6" :,. Lc4, Sf6" 4.o Sg:51 d5o So e:d51
Sd4ø 60 cJ, h5o 7o csd4v b1c4" 80 Da4+, Ld7o 9o Dsc!t, eid4o
10" d6, Dc8o .llo Dtf'7+, Kdflo rz , Dc4, L1.d6. 1Jci .S:f7+,' ICo7
140 S1h81 reraiso

I

Her i k1ubben gor vi :intet for juniorai>i11erne a Der or
~ske vist i.kke så na.i1ee a:f dem, hvilket e;or det vanake1 igt at stable noget på benene specie1t for tlem, men med

en smule god vilje ob lidt op:fi.nusol!ihed kan do :f.leste probl.emer løses o Fors.lag og ideer mocltages r.1ed gludol
--00000--

.
.·.,

..

'

Lieea ~-,r_:. s iJ..s te srason del tae;ei" vi :.ieil fil.""'.a !10J.d :i

k ,!1,1-

n r:iellem do ka~e:n.:.1avus:::.e 1:1.n~"-'cre, 0:3 udd ol.a;, vintar1·~1eri::.1.gc.ns :i."~sul..-t:-:ltcr e ora b--r·.i.:n.d.l.r.?.g lic.!'" u;:111 fundet :fra:J.
1. f u1.:::;e:1da rloll!ops ti.l.l il1.:;;or 1
I holds l ø Verne~ PeJ.oi.•sol1
2 o lL.; J~cobs 0n
'.3 o Schu Ja-bs en
!+ c Econ .::to.s:'•tw e en
5" Pou2 S:Jrense.u 6. 'J.' _. S1'.l~.;-;.lov

Genninc Jorgenson
Bo Voss c !Ioldledør: .aenuing .Jorr;e11...
I:t.: hold: 1" :)Q Liver:,ac;c
2 ~ Jorce7!. !ianaon
3"
_1Jh0Hanse11 4 ~ PQ Hoset;sta.nd .5 ~· AoD-n~d;:lluu::.i
6ii S::ire:.:.. Juu1
D~/rho11:1
8 o S" :rom 1~1 o .:Io1d1 eder~ Da:;:khuus.,
... III Lo Ld
Kurt 1ilideJ."Se1.: 2" Eiel.s Carl.sen
J.,, Ilva Lao Po turasn
Ib Petersen !J
o Gyldhol.n
6" Fl w Støvring 'l... Stig
uanaen
O ~· ~T ~ Sc:.c. CltristiQ11sena 1Iol.dleder e~1dnu :i.1:l~o ±u..,.1t O - 'J.V hald t -'~ o-. Leo ll erme clce 2,;; 1./ ø'.i•lads en. .'.3 c Ole ~eJ..rr 4o Vo.lu"Jensen
5c Jal~oJ;1 6c. li~Cdianoen 7t1 Ec,1i.·•·wu1u
ilenl.l:illC' J ensen(c
o..ldlader r i;(' l)el:rter ~·
Selve tu.rue1."i11ro· 1 har ....·..J.,-d; en J.ett:are CU1Si{rtslof'tnin{::;'y
r at mori bedre l~a.11 iuø le.så. de -,,rru1sl.:el ii!hedar r dor op s
tl den s-cndigt vokse:n.cle t:ilc:nue; J aL ts;.l aldc-u.r-e t de B8.T1oe
oblemer, sora v.i .fo,r r Jeblik!r.et -t·unl.or ned .inden :fa:.." k.lubna egne ru:.r:1or i. IL:. S" U ~ hi.l.r i'undot f'rec1 til. 11 at turnerin-n ,9]:;:n.l bestil a:f rnestGr:i.·d!d:o\l .lor1:.o mod 2 grupper, 2ork,
1.':l iud til 4 (;'X"U;, I)SL' ~ J O rlr. ue 1 ind ti]. il er~1pper o, (~ 4 ~. :rlc..
,cl intltil 16 t}'Ttl-ppe:r·, cf~ a·t !tver gruppo spi1lar 1;_1od tti?',.X."
hol cl.. - Det iJ.u si .10 s at v"J~,.o vide rru.u.1er , der, i s n J.r~•
lk.ke s1~.J.1.le lnu._•1e .::1~1-'·ø -i\0!1.ovet 1'"'or 11"dvidelss ~ I d 0a11e
:sson v1l det blive s:ldas~,. at li.~ 2~ v og Jo~lc. ep::t11er ru.ed. 2
iupper 1> 1:,e~1s 4 (; spill.er inocl 3" Vindere:L uf hver gruppe
·kke.r op ~ o r; og sil 2 e:r e.b, !' <l.l.'' en c lln.uc c :f c eks ~ v e<l 1.u1or□i'i. l.
'Gang i rr:i.1:1::sn ovoncvcn... ~ Do ta sids·l;p1:icereåo ho.lci :i. a:rupn rykker ned, do~ s~\lod<.Js at .:ler kan clisp0J.1seros f'er
stsidste hol.et, J,vis forholdene i rcl~:on nedenunder ti1.ier deta
Veras :f .l.i"!e 11.old. stil. . !..,~ op 1ner: I ho.ld i .mesterr.t..)k.l-:cn11
hold 1. l ".rk.11 1Jl L.v.i.d i J()rk og IV l1olc! i 4 u rk" ven stc;fcro.11i.lr i.ni; !.. t.UJt11er i.u~t.. i.l _l)a t.i.1.l i.il(.;017' gar det svi::?r t 2.. -t,
J.uæ:m.e de 011.lcL,J. te l!ulus ch~,.c.e r-, r,~e!'.!. '.'.10?:.. ihlce I ho1d [;ør
:s ewldøndc i. kanpeu 01~1 oi:1cyk.:i.,i1-1e til 3 o division? Sias te
'lla
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rt, hviti
l •O &t-:~ J-li:•u H•~·JiS}"'l:l til spil.~vatyrken kuilna svare
I ".•·ores. -r_:1 _, t:uon eJ'l. af lÆ111dr.id;s f'ørentle klubbero - TI 1.lo1d
t~ u.e t hf1.: a:". cl ·t i dan 7 u::-, j 0 rt=: rol:ke, i.,1011 både III og· IV hol.d
:;.t.lle have gode kort p·.l hfulden i III bl.ev topplacare t sid-

.?

sto lrs og IV dch;.rto:. adc, d.v.ac at clot nu sb:u.11.o
have fået et J.rs erf'o.ri.i.113" i 1;:1-..1:.,~·.1pona o Bt er •
hvert i'o.J.d aivøt ! der bJ.ivor □:issor a:f Spi.mclin~, o,otlerf'or ogsu nol; u t k:li:1po ot.i o
- ~~1LO::.J.:.::_i ~1al>or ;,u
m:?l."' kou talr.t ned de respektive ho1d..lodsre, aiL al.le :i
kl.ubben Ican f'o1ge e1o.i:;enGa c:;a:ic p:1 nor1:1eete l1olu o
larunde er på C;TUn cl af Va.nJ.osa turno utlso.t inclt:1.1
11

videre, oene 2orunde svillos i perioden 20-60 oktober,;, De nojagtiee spi.1.ledo.ge f'or hele sw eoj.1.e:::i vil
b1ive ~eddelt. s~ snart do ~ore1igcerc
llESULTATEl'

af'

:I ak.a.l.pejagten triurn:ferede 3ork ved o.t bosotte de
to forste p1adsar - Ol~ De1fter file 231 Po, Poul.
J"e11sen 204 og Verner Pedersa11 200. Den or.,ta1 te Lll.1drinrt af' betæn.J.m.ingst:lden f'i.!:. eu.1edoa e11 rovolutio
nøi•ende virlming o
Sonnerturnn:t-i.ugan, uor var pr.:Jgot n.f .ror1.>avsend

ringe spil.l.eakt:l.vitet, blev

undot af" A.xe1 Co..rl.se11

1..,ed 6 p o :I. l.O partier 9 ::.iens Gy.lclho1 □ fik: 5 p" i 5;
flid betaler sig a..1tsu også inden ror turnerill6
KDDEUHAVHS

S!u~:

UiJI:JlTs

40u:rs JuDILJ2Ui-lSTtB.HE~1.IIrG

I d enzie celebre o.n.lcclning- havde Vanloeo Sita.l..±l.uo
.ctil1.at et :f:i.rem.andsho1d p:1. Le..iene, bestilende ~:f'1

1 o Sneslev 2" Liversage

Christensen

ocr 4a

J. 1le1minc; Jorgense11/Sis·a

Voas, der tillige var ho1d1ede:ro

Arrangecentet fandt atecl i Folkets I.ius pi.l En~ha-

vavej i.weekenden 250-27.:; august, ob der vur clol.tuge1sa af' an lang række uden1o..."1ds~e hol.cl f'r.:i. Tysl:land
Sverige og norge11 f'oruclan hold fra cle storkestc tl~.n-ske klubbero Der spilledes n rw1<.101.., ø:ftor Schuci.zor,l3ter.10t s med 45 minutters bcti'..:!l.1.lruil1g-a·tid til. hvai'"t

partio
I dette ak.r::i.ppø se1sk:::.b :lD.vtle vi selvsagt sv-~rt
ved at eore os gro.ldende 9 i.sor utl1~11dil'l'1ane va.r s.loi 1me ir:lod oso Vi Ytlr ti1 r;ea.:,~!lJ. nol: .lidt f'or f'linko
ved data~ de:ri .. ,od gil~ dot bad~"'ø ::1od Jer11Je.nens
to
hold. Vi acoreda her 8-0 i to 1:.1e.toher 1 v:l. lul'be1.. , o.t
de brave jsr.nbane±''o1k. vi.l. til~i ve os
Sl-:.iti"'asu.1tatet bl.øv 11:2.:o i?:1.._1onereu.de 8 idet vi
and te sora nr,J:-9 o.f 56 deJ. tagende ho.ltl~, S.ltla.iu:10 ,;,.)l.acarin,3er 1:ul vi vel a.f.f"inde os c1ed I sll~Jnca v.i c1å
widvmre et 1->o.r af' kl.ub'bens topspill.era på hol.da"o
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de
Den 3o=9 ct o., i 1.c.-;-i;;c,u;

li..:[;l'l

me« uen ci;o:;."e å1·li3r- korns

ørende i Ku.1turg&rdona store sal, stemni.agaa
ig høj og underholdi,..ingen i'ørateklassea ~ idet
b fik alt til at spille på fornøjeligst_
der er et men$ for det kunne nemt have kaotat at tr
hele forøt:igenetr langt størtsedelan a.f m&dlemmerne

hygee sig htemm~ ved TV apparatot med P;J..nduro og bane østers. Som
sagt fik det ingen indflydelse på humøret, men det bør holdes in
mente, når der akal snakkes faat til næste a..ri idet der også er
tale om en økonomisk risiko
Efter e.t det mere højtidelige var ovoret!et (dvs. præmieudde
lingen minus halvdelen af prmmiedoltagerne) blev scenen oTergivet
E~liug Johansen, der med uanet talent læste en herlig ba.nkhieto
rie af Stephen Leacock .... Hennir1g Jørgensen, der er 'hankmand - 1011
så det kunne høres 1 hele Lindehøjen. Verner Petersen havde ~r
rangeret "fejl og fæld•r" konkurrence mellem de forskellige bor
de, og det var bA.de sjovt og spændende med fonnanden og Allan Jen
_en som de skarpe hjerner, der trak de fieete points hjem. Reeul...
tatets Bord 1 vandt hAndeæbe til 14 dages forbrug - Springeren
( klubbens huepoat) svigtede heller ikke, bane fire munt~e viser forandrede selskabet til en bedre sangforening, og efter det
amerikanske lotteri, hvor en bestemt ds.me vandt (maten) ølle gevinsterne, fik vi sA besøg af selveste Victor Rosenstand Borge,
der f1k latteren til at rulle.
Dette var hovedbegivenhederne i første del af arrangementet. hvor
der samtidig havde været tid til både kaffe og wienerbrød og senere
smørrebrød og øl/snaps~ Andel del foregi~ 1 samme stetnning. men
ed dans og hyggesnak indtil den lyse søndag mo~gen~
Til sidst te.k til arrangørerne og hjælperne t'or en fortræffelig
indsats, hvis det var dan sidste klubfeet for denne ga.ng, var det
i hvert fald et værd.i.gt punktum.

OG RESULTP.TERNE FRA
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1. ·r age Eanaen

2~ J.P~ Hansen
3c Henry Hansen
6

4 .:i Mogens Olsen

5 ~ Lars Lara en

4'1/2 P~
4 P:.
4 Po
4 P1t
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'TIL BEHAGELIG UNDER- og EFI'ERRETNING
SA er VS gfiet i.n.d i ein 37 o skal:sæson, og det kun måske være
gavnligt et gøre op, hvor vi sti5.r1.o nu da somm01--en, og meci den Van
løsetu1--neringan, 9r overstAet"
Turneringen var med 68 deltagere en del u.udor forveutni.ng a.ve.:i
godt :36% rlngore besat end 1 fjor"

Af'slu-tningefesten blev 1 hø,j
grad svigtet af ·me41emme•rne, hvoraf me.n kun et\ den fatso stok " kna'.'fl

en en.es atykli:ei'"a Af fremmede og h;lmlpere van dar

omtrent samme

så kassereren skal slfi. adski'lltige k:rta.fispring f·o r at ekaf""'
fo balance i regnakebet. Det var ellers som aædvaltl.igt bAda mor.ea
aomt o,g hyegeligt • men det er synd for all& dam1 der har ofret tid 1.
kræfter og tildele egne penge på det fø:illoe 9.1 ter~ sit hvis de i
fremtiden forotrækker 'Bt 1ade os andre :t1eude og hoppe, er der ikke noget Et·t sige til det. VailløseturneriJJSen kali. ii!:i 1 ad fe.ld

ante.l,,.,

e;odt droppeu

Klu'iJ,turneringen er startet, men uden smrlig at11 ec ! første omgang

glimrede mange ved derGa fravær - uden afbud. I fo:reamlint;er,
hvor om.gangetonen 1..kke ar så. urban som hoe oeG kaldGl" ma:o dom vist
for 8v1namikler. - Rette vedkommende bør drage omaorg :fori at det
ikke går upåtalt ha:nt andre ligesindede til akra:ik og ad.varaelf'J ~·=
Hvis man da ikke her glemt e.t siltr& sig tilsagn fra spillore, før
man har placeret døm på holdene~
Lad os hurtigt

forlad,a emnet og gå videre til næste punkt l vin..tertur11er1ngen.! Den startede onsdag dit 18" oktober_. og aom bekend+
skulle indskuddet være betalt for:1:ndenj;i det ha.r stA:tl't skrevet 1:i::ulL.o
til flere atetlcr" Til ,d e.to ho.r ku.n halvaelon af de tilm·9 ldte bu-
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det kort:e er, at de blivor not oret
men ogsa hos DSU hvie de er 1 reatankan ikke sanere blive optaget som medlem 1 nogen

~lub tilsluttet DSU før gelden er efviklet
Sådan ar det altsa.; hvis nogen skulle finde, at kassereren
nu og do gAr lovlig hårdt til biddet~ er det udelukkende
f hensyn til m<:dlommernes ,eget ve og velo Enb.uar har
til at melde sig ud , hvis dat ps.aser ham, men men betal
sin gmld~ inden mrn går, samt giver h~~k~d til rette ved
kommende dva ~ formand allar kasserer
' e.t
llu må vore nye kammerater ikke fA
·e
VS hersleer noget i retning af e.nnrk.i..
r t pa~ ti
ikke~ men hvert eneste Ar forekommer
som gerne skulle begræns85 me~t mulig~.
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"d:-.~&2• ku:~a,s:ro10n gc.no.1r

ove1·ordentl1g m

for.bigåenåe n:cvno9 at fire spillere er:.dnu ikke hat· bet 1 t åen lc:ng:::;t afdøciø ~ommcrturucring. Det
kniber åbenbar+ med doJ.0rne ~ Det gør et jo ogsA mod L

mierneo

Og andeltg. fer at rundo snru.
kontingantresta.ncf3:t~e Pl.. , dHto end.rag
jo gansl:e godt klaret OG viser~ at vi

dat oplyses, at
måne de~.. Det

selv om kassereren er nok sB. megei" pA
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vil ha.ve forstået, n.t dei. ligal,om

halt er 1 idt hist og her" Det skul 1 e ge i-r.ae 1 et t es ~ og dat
kan meget hurtigt retta~ o hvis hver e:i.1kelt vil gø:r·e 'ba2"a
an ganske lilla indeuts, E~ man i tv1vl9 så er bestyrelsen
til tjeno~te med råd og vejledning - Og l.ad 0t1 så omgAand
v,åene c,p t:Ll dåd 11 at møgfald som dot fo1•eliggendø ikke
fremtidig skal ak~mma vor~ ellGre så pæne medlemablad

Kaoser,eren"

ar 1 fuld ga.ng6
Den adskiller sig f:ro. sidste b-e turnering derved, nt klas
serna nu er p& 12 mand. Dog er anden række på g~ind a~
V I N T E R T U R N E R :: N G E N

særlige omstændigheder m!tte udvidss ( det sklrldtes en
ekriv.efejl). lien administrativt er der også skat en ændring idet hver række bar sin turneringsleder. For mester,

rækken er det

allestedsnærværende
1. :række

HENNING JØRGENSEN
J, BOI.Si'

2 o række

ERLING JOHANSEN

3. række

N~ HENDIJW

for 4. række har vi endm ikke fAet fat 1 nogen.
Interesserede bedes hurtigst henvende sig til bestyreleen

EN ?:J~MIIVDELSI= OG EN 0=,ERLYSNIN(;
Forstanderen p! Bonderupg!rd beder os påtale, at øn eller
anden har trådt en cigaretatwnp ud på vort pæne gulv, hel-

digvis uden at volde særlig skade. Vi har beklaget det skete, og lover at drage omsorg for, at det ikke gentager sig.
Hvie nogen bemærker tendenser 1 den retning, ligegyldig hos
hvem, har han bestyrelsens velsignelse til at tage vadkommendeder
der og amide hnm ud
Vi søger et medlem med lidt jou~nalist1ek sans - og ger
ne mad hUD1or og et viet digterisk anstrøg {dog ingen betingelse) - til at udvikle en stadig og regelmæssig kontakt
mellem Vanløse folkeblad og klubben, VF, der som bekendt er

