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25 o årr.;an

...,om det f'rm.1gik u:f si.dato FRIDONDE blev ytringsf'ri~
borovot r.:iig :i. januar, hvad jeg egent1ig godt
he
u.1
s2i. c.et ar jeg ilq::o fornærmet over.
Men af'
1

,

yn til pongeka.sGen er jo3 nodt til at cive et brø1
mig nu og du, og det er der vist heller ingen,
ger videre anstod af. Dot ser ~ hvert fa1d ud
det virker; f'oek.a" er alle restancer f'ra regn966/67 indgået, o& der iltlce bliver no~et at
p2L næste rcbrns.k.a.bo
Dot or vist f'orste (!D..ilg i
historie.
regnskabsåret slutter 30a april,
er det er.-. ingamrassiet
på tide,
at jeg jamrei" mig lidt igen.
Do:r er

kun

3 1:n1noc.1or at lob!J pJ., og :inden den t.id skul-

.lo alle corno vnre n jour mecl kontingentet,
doVoSo a
il betalt" I o job1ih:ket har vi 71 uunatlors rest.n.noo
O];]
hm"..tic;ot muligt ska1 intlhontes II hvoro:fter al.le
hs1st skul.le vrJre mad til sta.di.ghe .....

Nnv11.l:Lg i ur
er dot □ig 01:1 ::it c;ore at f'orolr:a~gø e
å pæn t ro gnaka 1J
eom rnu1igt,
da jog pu. grw1d af' tid
10d
antagolie; il-:ke vil vtJi"'e i stancl til. o.t modtage
genva.1g p.1. nroste genera.J.:forsnr.iling.
Jeg har r.::i.l:::tisk
il.:L:e onaan~ t:ld ti1 at ep:1.110 olcak ,
hv0.tl r:.1in Lridon ta

vod brættot tydeilif;t viser,

aJ. man vil f'orstu., o.t jec

et :l k.Lonuue f"or tidon. Forhu'bont1.ie bl.iver de
aJ.t for lwngo. mon jeg vil. sætte ator :gr:Ls
uedleITu;ier-aø

ti1 ffel.adclot med ho:nnor9

l:ll.C:

mr:Js

gor det rauligt I'or r:ii 0

at tr.:.3ldc.e

rent reG'Ilskabs-

_

Pc1 f'orhund taka

D.Gvl.dho1m
oo&on--

i'\;~
(

STILLINO ra I KLUDT""unnn:.::.IlRiE1'T EFTER

.5 •.IlUIIDE ••

Me s t errælcl::en :

1. Oapablanca-lt1ubbon 23·~og S 114.1 21 5. Gcw.to:rto 19. ·
. Rol:a.4,an 10
Rotlovre 12.~ '.. ,·

n..

. r.

U.01:l:o

J.. K. S. 30
byerne
oe

16~

gruppo 2. t

t

2. l-iærum 2o-i-

Amagers. 2o
Go VS II 16.

J. Rokke, gruppo J.1
1. Valby

27½

2. FoSa 23

5 o Rodovre 2.o- 6.
Da Skovlunde 12½.
4. l':.æltl;:.e,

I

r -·

3.• -5,.. Studentern.o.., · Suntl-

6.

Do.nl:.erne

,T-4. is

Drondbyerna i.~-

gJ:"U!)].)O

17.

I~~

7.

7e
QD"

~

lio.rl.ov

s. 41

20-?~
~

jernbo.11en 161r

l·..i"

1. Al!ia.gor S.
24J (5)
2 • Tårnet
19,~- ( 4)
3. "IS IV
l.8J(4) 4o G1a.dsaxe, 17·}(4).• .5. Vo.l.hy 14.{4) 6. Rødovre l.3-}(4) 7 S .41 13 (5). Tallene :l parantes ang:iver nnta.11et a.f sp:Lllec.le Icampo •.
Q

En f'ørsteplads vil automatisk givo oprylmin6 ti1
rækken over,
mene øn andenpl.atla kun er tilatrækkolia,
hvis cler af' 6n clloi'" o.ndon crrund er "unormalt
:fro.fald" i rml:kon ovenover.
Do t..o 1a.veot-p1aceroclo

ryklr.or ned1

der kQ.iJ. tloa dispenseres

~or nro n~at-

sidst, livie rækken nedonunuer bliver for stor.
loholcl

hj8Jlll:le,

□ancrler

Rokaden utlø

oe

Capo.b1a.nca-ltlubben

- Dot e;ivør sandsynlic:,-v:lfl J.Ut.e t11etrældce-

ligt-.i-pointo til on w:1clenpla.de s

a.1 vi r.1C1. i tJ.1codig-

hed vante endnu øt 8.r pil a.t få et divioionshold. I
forbindelse med l.oho1d var der f"or0vri.c;t en fe..jl i
aicleto n.UDlZlor af FRJ:IlOH.uENo Roaulto.tot af kampen
VS - FS b1ev ikke

4½-3·}, mon 4.-4...

2.oho1d canglor Stuclonterno uue cg Sundbyerne fujrn:Jfile.
En vol.deoo laaf'ta.11.strongelse og J.itlt ll.Gld lsan cua~e
li~e redda aituot~onen1 hubet er jo 1yaea-rønt.

3ohold Llancr1or Brondbyerne hjecime og Skov1unde uue.
: ,,er er on hnderli3 placering

inden for rnlckevidcle,

men en nerv,epirrende a.f's1utni11g aer dot :f'are1cbi,e
ikke ud til. at b1ive.
4~ho1d, der ma.11gler Antager So hjemme og Valby ude1
er de eneste, der har en regulær oprykningøchanoe.
Vi venter i spmnding og håber det beds~e&

""' '"f -;·,-,.....,

. -~ -.

.i. ..J ••• - _.:..,

..J.u

Dont La.raon o~ □oatar i aluto:.,Jil I
dot vil inc;en
bønrogto, men lr..rorda.n stillerr oa~on aiB mad cle :f'1este o.f' oa undro? !lecl lidt suncl selvkritik l:an vi
v:lst crodt blive oniGo oci,
ut det kunne være betydo1:Lgt badra.
Don v□aentli.gs te u.raag hårt.i1 er. vo1
nol, L1a.ngo1 p'1 tr"1a.,incr;
n.3.x vi nu oor bort fra. i:..1esterrol:ke11.,
e1. dot en f'orllo.lcJ.st:u:.Jesicrt ringe del af'
1

turneringspartierne,. dor. cr-lr icon1101:1 t·i~ e:t interesso.nt oa indv.iltl.ot e1utap~1, ocr det er.for aj~ldent11. at vi har lejlighed ti.l virke1:Lg at fordybe
os i en eddru,i stil.ling_, f'. akc ø i fort, af' et bængepar$i. FnIDOiIDEN-hnr tanlit eia at ta~e problemet op
hv:le der er interesse fo:,:- doto
Det Irunne goree ,ved
at vi bragte hængt;1parti- eller andre a·til1inger,
om læserne aelv kunno fu..f'ornojeloon af' at analyere.;
reaulto. tet. af' a.rial.yøer.ne kunne oå. brin~ee i.
det følgende nUiumer.
Men det krovar oolvfo:1gelig,
at man er med på. spasen,
b&de med at t>r.inae ana1y
eerne og problematiske still~ncrar..
·
·
·

Soc det :forate l}a.r vi f'åot :fat. pu. ot af' Ilo~o.nns
parti.er fro. J95.5 • -Hvidt ·Fri.L:3. Sort.s Sejr lioum.annci
1, d4, d5c
2. o4, S:f6. :3.· Sc3, b6.
4 •. Sf3, e6. 4o
S:f:J, e6. 5. Lg5, L~7.
6" ej, Lb7. 7o Ld:3, S06. G.
To.l~ 0-90 9a 0-0y Sb4, ·10. Lblt d104. 11ø Se.5, Ld5.
12" e4, 'Lb7. l:Jo Tal. Sc~CI 14. Ssc4, Ssd4. 1.5D TeJ,
116. 16. Lh4~ Sh7?,, 17~ L&e 7, D1e7. 1G. Dsd.4,. T:f-dB1i
190 De5, sec. 200 Ts:3, Sc;6. 2·1. Dh5, Td4. 22. Sf5,
1

Dh4.•

2.3v D1hlJ., S1h4. 2J.i., Sg4, o5.

25e

S1116+, Kf8.

26. Sg4, T.å-dO, 27. · SeJ • sa6. 2.8. Lc2. å6" 29 aJ,
b5. JO. Kf.l, Se5. 31. Se;~, So4. )2, Se2 • Td2. Jl,.
li

Tc3; L1a4. 340 fJ, L102. 35. T3102, T1c2. 36. Tsc2
f'5o 37. T.104., bio4. '.}O. :Sa5,, g5. 39. S:o4, Kf7. 40.

Kf'21 Kf6. 4lo Kø), 05. 42. Sa:J, Ka6. -OG det crivor1
llvi.d Kel, Soj o~ c4, bqnder o.3 1 b2.., fj, g2 og 112
Sort Ka6,. 'rdO ~ bqnder o.6, o5, e5, f.5 oc g,5••
. .
1

D

Her blev der to.gat hængeparti, idet sorts sidste
tr~ va.r.hemme1igt.
Det s8..ud t.111
at Hvid havdo

.:ford.elen, man ~e to spilleras ana.1yser viste ingen
gev:i.~stvej, oc; dø enedes om :tten:l.so Er den o.:fgorelae
·korrekt? Det ska.1 rcbos,
·at der er gange, taktiske
.
.
finesøer, især mod aprin6arne 1 og vi regner med, at
der heri.gennem slculle være en oha.noe f'or gevinst];
hv1.s det ikke er ti1f'o1det vil vi mogat gerne se en
tydel~g remis.
- God fornøjeleel

KSUa EI•filBLTl•lAiJDSTURI•JERI:·JG"
:I Folkets llua or 12 Vanlose-s1Ji.llero nået freni

til Sorundo
(spilles 6/2); bort;et fro. do f'arsto
runder, hvor det L:nab mod at ska.:ff'e ure til. alle,
er t"U.L---neringen forelolJiG f'or1□bot smertefrit
og u-

den da store sonso.tioner f'ra vores sido.
dog :fremhmves

:for en ~oå indsats

Flora

k.o.n
i de :f:Lre :forste

part.iar - dot; g~lder:
.I lorl: David Liversago mad
JJp. 11 »c i :3 or1-;:. Niela Ca.rlaen mad 31.tP• og OJ.e Do_
... er og Niels Rondlev mad hvor JPø

DSU' e ENKEL Tr--11\.NDSTlill.Nl!~.IlJG

afvil:l.os_ i Påsken her ~
København Tilme.ldil1r; os ind.skud mod ta.669 af' kzre a ereren - senest G.mo.rts og mege·t ge1.· •11e f'a1•0 Iovrig·~env:Loor vi til SIL".i.K.DLADE'"ro f"ebru.urnUl!.llller.
d

TUIJGEN PÅ V/Zc+TSK.l-\LEl

ovars·cået:, og ~"esul. tatot b1ev som eæd..va.n1:f.g et udtryk for f'olkets vilje~
Altea. boi--tset
:tra,
at VS :foi,tmedel.st mo.nglonde l.29 stemmer ikke
V.alge·t

3:i.""

kom
i Fo1lcetinget,
men så . kom de e.l.ligevel. il1d .. Hororn. meddeler FRIDONDENs a::advtml:1.gvis ""J"e1imderre •-tedo medarbojder, ·at der ved f'introll:l.ngen
fremkom
SJ. etemmer -t- 78 med1e.nunor f'ra V (.an1oae) S (kakk.lub) 0•
ial t 12 9 e Dagen 01" J."eddet, :Co lke t ho.r ta1 tg

Nma te nwmnar a:r FRIDONDEN udkommer 6 o marts" Even tul.le b.i.dra.BYdere til bl.a.det bedes lconta.k.te s·ten
ler Sorei1 eenaat 21.: februar ca
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
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• r

dGr nu

:J t Ci..r

f'or;iJ.1 il i.!.2 l _; sn.L1t" ~, .

Et n□ri·i1oro stucl:.Luu1 u.r don ar.:tn.l te luu'b±'orteanelae icunno tauEJke brinci3 undre in.toroaean,ta tl.ne .f rem v
men lad do ...... vmr:e •~i.lot1 t •kkel:Lgt. med dat"
der al.J erede ar n.:,vnt ~Nur tl.iaae opga-vor .C.ore -t or 1.oet,
elrnl.l.e dG:t:" ikke irwra nom;,t
,;i.lbneø i VS 'i.t° "l'J"ær&
m:indr,e eodt tilfreds med" Rest-on er kun ~t sr,.orcsmål om ::-i.t hoJ.de ~t.·J'"Cien i lt.o<;\
d~v s cur.::;e :f'nr 1 : a.t"
divers.e ri.w.Ict1.onur v:t.l'kor il ::.. oni do sk:.l.1"
og dot har
·vi jo øn be,Bty:rOl.C'1':' til ::1 t o:."'r'lns
Vi Ican i.ldce
ti.l. atarliglier..: La.d e de om ia~ n.:, problemer llee;e, li' de løser i.kk.v oit; r:-;a.lv"
l~u !rl' m.1n.øt
lo.et op ti.l d1slcues:Lon D
c-6 vi akul..lo vca:..•e
mc...,-:.dee:twrke nolt til at sikrai a.t der sker 1'10C•C t
Sidst :t
r1a:.j l1.6tJr" vi e:eneral.f"ora~;ml:inG v :lg ,oe11ao t di;~ bo::.. v.!... ~
re uåe-t frem til en ,o.fltlat"'i.lit; ~

----~--------------------tr·r epi1.18t
7 /?;

Pn.rti :tra
fl. .,
Ib Chr:Lste:nocn" Sort

1 tvj.di

i

Thorbjør.,:J i.toaeu1"t.1:?.1...

Åbni.ng1 Den-Oni

src,

1" d4,.

o.5 .. :; .. d5, g6" 4~, bJ (u1minc.le1i,SoJ) ~ Lp;']..
5 Lu2 ,, <,-o. 6 .- &J ( cGnt.ro:.l ud-

GC"l.''e er

2.,

Ot~.~

i!

v·tlcl.ing af' lcbaren •rolcier .sor·t.. atørr·,,:, kvaler)

d.6 ~

7" Lg-21 u.6~ 8~ 3:f1, h5" 9, Sb-d2 ~ci.7., !I.Jo 0-0il Tb8
llo 'I'bl,c Sb6, 12. aZ4-s a5 {ap:il1et b.li·ver nu .flyttet
111

over på lcongøf'J.ø j en)
l!i " Lo J

1,

Ta3 "

16

o

1:; ~

1t_

t i"5,

Lb2. ; :.f 5 )

Q

a: 1:-.1;,.

l.4

..i

uJ v Sh5•,.

l '/ .. Lh:,rl ( G ;f i'~(~r a:fby t-

nin gen af dan hvidf"el·te<l.e lebør er- Ilvids l~oncest:iJ.:f'4 o 18 , L • c 8 0 Ih o ,3" 19 _, Shl+ :.i Lf"6

1.:.J1[;' meget 9YL1G')

li

20r, Sd-f':3, Dh.3

(det var f"riatandeJ)'"

.2.1

p

f\13.,, g5

22~ Scr2" g4~ 23~ Sb.4r, Lih4 (.mul.igv:1.a e1~ LB'.) bedre)~

24a s,114~ o4" 25

bso4,, ciio~-D 2.6" Khl?(tabet." en of'-

i'ioer ~ bedre var f' c,J;:e" 'I'cl) , S s b2 (2 6 ,. ... I) f t e;c 2 7"
Il

f&C:11 S:g.')+ !

Dan4~

va.11dt o~s:1)

li'

27

r

1l'rb2., f llGJ.i

281) .f':::) .•

29~ Dsb5t cif3~ 30~ K~1(?)f a~f2+G 31. T1f2i

gi :f2+ c 32 o lfhl ( lad oa :f\i. de1.i ov•;, ,.,_•ståai~) • D t. e4+mn1:-,c
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VIGTIG .llil)Dbi..ELSI-~ ~
Vor ordinr:,:r.o h.l.uuuf'ton on.or r.i_ c; 2J~ . a!..,'t'il uclti•fu,, µ{i.
grund af: Dondert!iJC~~rda repr•Jt;;•~n~ar; c.:sk.absrnøde"
stedet apiller ,,,1 tors:dn.t"' 2_5 '"'Or' ti.

ENKEL'JY,1-IA t,fl1S'TURNEH •,.'l>JGE.:.\

er overet&et

Der d o t tC"t..., .i t:i. r ov.e
300 sp!.11ero,
:11r .JJ."aJ° .l2 . '""'c.l V'S~
1.lVil'ltet
u.. ~ uecg,e
t:als vedl:::onunondo '3T n.'lr -reko:i-:1deri ., ...
Ii'or a.t be:.g-:,. nde
:for tl<ann" cang

det dyro ul~ de,:; ~--z.::::vue 3
1.-i;
J., ir,n Pe ~e:t t.. ~11 ( IK)
b.lev nr ~ 1 i l'2:lbo1,:1a""--na:.::laaaoH 00 d{>rTiJG<l h.. rb in: ..uvn,amaoteZ' oc; Sejr :o1n 1--'a"t.o~D,on (c""-,~lJ =.:r 2~ ""' Vore egne ltl.are.do siG' crem:i.C\i.IlJ ·.oncle ~~odt
or: '.ll1d.o":"·strregede
endnll enao.ncr"
Q~ V~. 6:.ii➔
. vo{ fJ.'l; :to.v,: ophyeeot en god
bredde i klubue:r:. t tCJr h:, uvie aet F•n df~6 kunne vtsklce
topspil.la't"lle- t:Ll eto-rrf;:, oetlt-g;i.vl ,1;. l-· ~} •. - L-o vic;ti.za~e
r'esul. ta tor va.,r-: Verner Pet-a2E,, n 3L' l ..J.E>Qtoi.--1:1 .. c
D.
Liveraage 4 "P og en :L pJ"ad~1 j~ 1., · J.. v
'!'11 Roaenlw1d
4·~·p i :2-= k1... - I .3. kl_.:,. b.ie..,r fJl e .!J~l.f'te:;- r..:r 2 n2ti:-d !lp
og Nie·.le Røndlev ur"5 1i~i.:ftcdGF.i meJ. )!,; ci- j_ :3~,kl"J3
bl.ev Ni.e.la Ce.rloen .oro,:3 nt1-id 5;J mi;-·n:;:;; P..temnii'lg S~.ovring f":l.k 4½~1" A.ll.s 4 rykk&r op j. 2 kl "
111e.d

(i

li>

rm~

FRA JU!O:ORERNI~ -

I D.cw.ak Arb E:i j der.ak.Qlc. r.'ovl>W"' --:..;.:
i:.,r lige skakt.urne-m:::lng ~or don 'k.obenhe.vnelto
eko.leungc1om,
aom :L æ
apil.1.&dea i. Katr.inodal.eskoløns :1.u.la.1 deltoc; :3 epillera. fra vs(> - Pa:rc Dojdon or: Ole Delf't~:w s.pi.J..led,e i
gruppen fo1• 1.2 -13 driee O
hvc:.,r da 1tJ,.o.raC:.e si.g f':Lnt"
idet.. Per fik 3 og Ol.e 5 poJ~n:ts af' ~ mu.ligG. l OG' der-med
Gn a.ildcø:r f'orstep.lrlclo"
'I. de 16 ux-iges
gruppe

d,el t-og Thorbjorn Roaanlund s
SOLI fil,; 4 points af'. 5,
hvilket. var nole. til sn da.lt forateplada"
:Jo21t La.roen, vor asp:l.rant 'ti.l vaztda~cmeeterslcabat.:Ltlen, i'oreetod pr~i.GoverrL:ik.l::.olsen oa op:1.1.lade ebul.tan med

namt1ic;e dc,ltae;aro~
Furtd. .f'r.a. VT spilJ.et, d"28/2.
Hvid: Warner r-Iacloon"

1 ~ e4.., D.5-·~

Sc3, I.d7
Lb.J,

d

b4 ~ 10

Sort: i: Le:L:f \i,sJmeckc. c:

2 L' Lo.4 I; d6.

6.)
d

o-o

Sa.4
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3" d3 ~ ø5 ~
7" Sh4 ir o.6"

Sc6 o 11.
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Sf'5" Se?~ 12

,J

!5

Il
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h:} s
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rriol.s Ilondl3v Vd Sort.~ ~~~b'C!'!9 F.n.u.ds ..:n
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lo r4, d5c ~~ e3
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e2r L<J7'j

.

l
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e-Nan lcurme lc::i.
tr.::)kp
ø

ctJ+

7+,

-uOOOu-

ig

~sern.G

part:l.er,
n rorso•,_,.,,.
har
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GE1l.PAGELSE l1.F VIGTIG,. l-1EDDELELSE
Som en cJw-:;,z-u. sa...,-.,;-.:Lc 0 f'(."lr elor~s.m.lli,10 ma<llorx:10:r ekol
aot r;o~ta.g~,s" o..:t de·:::,. ,o rd:Ln:Jrø h..lubo.:ftm:1 onoclag d.·
· 21;. a.p~·i..1 ilytt.u e . ti_i ~coz-ed.a.{?'~L.,2.~~ap~il ..

'

.

S:tDSTE.APPEL~

I fO::tTi!-Gø.: numm-&lt! hi&=.~udøde j&.g Jn.in ~--ga:µ.g. apm_ kau-.
eJere~ cg. bad ;l. samme an.!edn:Lne fu.:if1:l;g•~ · om øn~ :h.g
a.r~og1:1.ing . a...f• d.e. 71 i:rulued.01.1.s ree tancå 1
d.ar d.angan-g

~- ~d ~
D~:r,rcd
danrv":!l.tt:lfghEd
ild:.e_· ·lld, til,
ha.tf-en, idu.1;.;
,:'"~k.l!I O·t Mi. ,9.0

ku.z\ne.. . j ;,~g trække I!l:lg, til. bage ntt!d gqd.
Og ·æ~en :l b.ehol.d •. - ,Osa~·e" aø~: det,
a·t... rue.n ttad,ø:p m:.t g do11 beek(:Jdno .f\jB:!'' -:1.
~~StE?...~o.e~a• v.ad Udgangøn e~~: marts ~·.

må.nede~.

".r~:lil.k. lidt Ov.Q!!• sagen c

.

.

Vi:.. ~- 7:a m&dJ.emµior" hvo~tai

l.i:un on e.nkø:t. t kas S·e ~er, nom. ha~.. ti1.l opgc~,"'.e .:i!od tl~&..
m:ltll.er·. U t. . .l r.':1 klcd sk1il...:tinst-.~•na :r?:.~a.., do tlnd~&t,
0 om;•- aA
i. L.iOds:e;~n:lnri he2!'t..il kru:J ko11,!Je.nt::;•e::-.t, E:1.ig om .at. o:L.d.d..1
:,:it1 dea•!!!lø mås og f.1pi·i~~te skak aamt.. 011 erikøl t · &,an~ ø.'nl.
rnå.nedan ,a:r.a ei dat Q.?1.0: :miuu..t..'I
do~ VV.l,""~ at". b.a:~rtl,, 0.'
l~oi.1-t;t.ne;øn t., -: ~f!$;ln. · ulligev.e1 ake.l dO!l e.tHJ: -k ao d Øi:.t"er- -til

· -åt:.EJ.i:ilghsd væ~e,) pij. t=ifi:IZ!ll.e o,g t':lp·i .11.3. klo"v-n p.§._.$ .riW~J~..
· :u.i;.•d:l.g-,sts. mådo;rc· i~oz- a.~ ho!df! :.~e.s tano.0~11&
~~t. an

pt\

oti':'.m.d:+.Gt- .:td.n.i.mt1lll.. · - nc~t -e~ aJu:npa.l tb.en.. tmIOZ'.a::.\ylc • don
onde lyne.. _og rumsterii! :J... j-o::•68 togueqia,gGr I•':, :,.,.
. lfom su~ frem af · l1u.e\kert, · a.:Iie I-,
d0l."" i:klie - t~. sø
,''.k:a.eaå~x·.en .:t ø.j}a.anø
·a.kti.3/e
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pasa·:!Y"a,
• cu:::·n:h.Or ....
.
~
og. -j.1.u:i:t:o~ar 1 oudå og godG I korn nuJ ... 'I'...:lden er knap,,
al gr.unr.1,rl. @"Jl.d ske.!. Ym"e ude ·. at· v&;t."d-en· Ji. ;Løba.t af:
..,.p:a.""il. Og bae;e:P.ter k:onnner an· ~W kq..-E.:u.1sx-ar.,.. oom. gµ.~
alr..o ·a:t1.,a-t :Udc-e or a~. !.ang1;1od:tg · aow den ;:;am.J"e· ... al·
1
·la}1.""a ~.OEHler t".indtl.B s imp,l)l. theJO. ikke.
I-iøn su. ligger. :C, soc:i I 003.v har redt.
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M'ED,LEMSBLAD FOR VAN.LØSE SKAKKLUB

Vroiløoe Skaltklub u1dbydcr hermed mod.l øiillllerne til

ORDINÆR

GENERALFORSA11LIN6

i ldubbens 1oka.1er onsdag d. 29

-

ds. k1. 19,::)o pro.

Dar?eorden&

V a1cr

af uiriGen~.

otoltol fra. s.idsto

gr.

op1ases.
_ - - ~:1anden a.f"loogsor berotni.ng a

h

ICaoo0rore11 h:f læ~Gal."' det revid.orode ro:gna,~ budGct for kownøndo re.aneka.bsur
,..;.__....--(eu:u~1t rors1a,IJ ti1 :f.a.ataættolso af kon-a)

5)

6)
7)

:tncllc.omne f'or.slaBo D:lmse ølcal for o.t kwme
'behandles vc:2:z:-e find. i hende aene■t 19/,.

vaic.

Eve11tuolt•q

Dør er indtil nu komme•
g under pkt., SI

6t forslag

Poul Sørensens

til bøhand-

tttndringsforelag

til afb.o:Ldoleon ~ V .T. liol.o bla.de,t or helliget debatten om dot te I a,U der er !..,u gen undaltyldn!lng for
iltlte a.t ba.vo ao. t .eig: ind i oaeerno, når vi 1:.iøde:r op
do 29. Al,l.Jl

mu

have

en

mo:n incr om tlet -I

--o§§o--

Srr.AL V,T.

oua ooro11aa11e 111dltJ3: i tiidoto nro otil.1er unc::igtalig vor 1:-.lu'tJ·tur:r.u::irinG i et nogot lcomprorui ttore11uo
lye ... Er dot su. ~o.lt ? Vil Po.S .• 6, forslag sko.bo, en
hedrinc ? J oc tror det ild~e • tvc.Jrtiaou.
Der har a.l titl vBret problo111er mod afv.i.k.lina ~
d:laac i,"1.1.rneril1a;o r, nocot II de :flooto, l:1ubber ken<lor
til o
'.:[ova.dur,EHtLJon er ikke turuorincrons, :rorm - som
Po 3" riu)11or - 1~011 ano.raro dol tngø:c-11es n treG11oc.1u
og
1

fa.at louoloo"
ti1:.10L.l to s11:l.llo:!'0- ar ud trJ.cl t,
ilv:1.11:.et u11
1
u.ncl;~w.e.l.igt l.J.a.r givet hu.11er 1 o,;,:: da. vort res.leaen't
li'.1 01'"0

.:i1 nog1o civø•r mt1ligllod to.I• a..1·uuo ,
an.dog et par aftener i træk - mangl.e en modstandcA.·•
Vod turnerint;ans start .fastsattee kUn do 4 første

na. turl:l.rJt

rundor,

idot apil.leda -toorno

fo1: ønlc
ns

ringen Li.Jco kondtoe o De ruaterE
janua.r nrn" nen trods dette
1aod b,1;..;
'

., lide.i.
ril1gs.le

et pa.r

't;i.

~

·bostyrolaen l'

de har c;jor-t
har fJ.et
:r.,orin er·
de røtf::)
ladt d.e.:::.11

I de år
na.n t;,rang

til, f'or
opfordrer m
a !C\;

-t

kan pupe

der vod f'
ud - er jog o

·t

For o.t det i1::.L

ø

no6l.o,

Spill
sort,

-

Ull.e~

les tyr:~o~:
Skal on rorai5
.i l:.I:::a bo 1 orme s ?'

i-iod

Er det f'o.lr
olca , en bul~ f'ro. modstanacro11, ,
liL;:~e111le 6Pillorø,?
n ICluur
lader d
11

11

placeret
.noru"lg

0

.-~vi.lko ri
_
ror? Sl

standens et~yr
ti(3:11ad,
e.ller

15

viaos&r

or dom

ved placeringen 1
- _, ··a•ror
' -·u·
p

-

p1aoorincspointe hver
otte modstandere,
a t ----

ved

1

turner·
han ta.b

li

det or en

n ltcu1:
ro-r dei'.

- frem-

fox

Cj_"C ~

De

rl1
l

,.~ørro crian -

·--~.)Z"l:i

vil j..,15
iln:r1 f'ort~.1l.lor

c ox

vil.kc 111yo J.b11.iri-

.. 1

-:cc,ptoQ.dJn·.l _,i;,:J.:i -

vil. ~-"

r:

let bootor,1t.e sto

:ito,r i

a-

J e· er. lla.J;

·~ors
dn,

-

o:l

_, iJOIU:10~:1

no co.

1...

t:.JoDo t fo1.""'bo.vsot over

stil.line til. f'or·o in.set.

ig forot si~ ~~ot1

n.:;o·t

or 0n ol::i too.

:Jttea i
__ fore
dialrusa

or·
hovø

-t

..1.err~-od,
ut jG(i tror, forsla.r;ot ga,tner !-~1U1--.1vu.u
nt der .mulic.rvis vil v.carø over{;ani3:svo.nakal.icrhoder,
0011
hvis o:)i.J.lor1101 or pooitive,
og :ll"-.1.~o lJov:ldo·t
uodo.rbojdGr eystouot, vi1 dot i <le't lan,:_;;e 1ob ·vio-o
sik o.t vr.Jro t:il. (p.,111 o:..; crl ~:.io :Eor ltl'!11JlJc1'l•
Q.t d3.'"c:i"telno r iod u.: i.tl1.... c l:lub:Lotloro ".a.1.ar v-iot,
at 1:ia.n.
:l o,ndrc !r1t.i.L),JOr vil ovurvc jo
c;1 l.:t~-norulc o.:i: 'ili:1.inu·,
Q V t.l.

l~ dot v~oor a~G~
i'Ol."'•t Jldodo o G

,1;.1,-.;>J:o.1.IL',;IU.,

nt vL1torturua~in~or oon vor

clot:10:i."'::.tl io cr,ont.lo

fol."'

I:1c .J 1

c:·.1::10'.i."'nø •

ar

La.d mic tlcrei'tor aiJ'e,

ot Llor LJu1it,svia vil vnro

smuthul.l.or i othvo:i·t ayste1:i• mon jee lt:cm ikke tro,
klubbens i.:,edl,ouuo_·, mod .lyo OG' 1.yl?:ta vil. soco of'ter
tloc. oc; f'orsouo a.t u<..L.,y·tt-0 don t:i.l ocrot fora,.1.1.
Så
dår1ic;t l:n.J.uoru.ts,l..:n7..> er doi"'

ail.1polt110n il±o i. Van-

loøo Ska.klaub •. 11vj,s <loi,· or til.f;.>l.tlot,,
'Y.Orlicrt ovorvoje rJi t L,ocllo!.:Js.eli.ab.

vi1

Jea

nl-

Lntl ,.1ig til eitlat elso •

at foralat;:ot i udaz-uo .,,_
det otru1d vil bl.ivø f'ror.:11 agt il:l c·onoro1farso.rJl.i:rieon.
Jer; inclbytlor ol.l.o,
cou i:1.:lt,t o ha.ve
til at i~ro1~1'i:omme ~e<.l uioo.o" For r11ie; or uot il:l:o o..:r-

gu.r

r;ar·en<le, e. t r.li. t foJ."'slnr; 11..yder fre._E;10, .ron at VS
en ly:-Je:.:·e :fre1~1ticl
:L r.io<lo.
I. tlo11 :~11.d er :for·slai:;ot
i'rensat - og i deu J11d hiluer je~·,, 1:1u·.J1..101'lo epillol'"O
bar uocl.ta:::;e t det,

JOG har haft lGjli,ziletl til pl ~o,rhJ.ncl at se .Arne
Jacobsons k 0L1i:1entaror cii Poul Soroneons i'oralo..ø og
P.s. svar
aaruao ,
oc; falor traug til. et par pers on1 i ge u e1ni:.Jrlm :l.11,:_;or •
A. J • i u.1.r i~e t i ,
a. t dur kan
pJ,poges a.clakil.lii.Je no._;o.tiv,c• El,iclor vod f"orsla.get,
1~en Qot or jo notop ~~~~ honoi~tou nt ~a dra~at all.e 1i1a11cr.ler f:i."ou o~-; 11i0l:utto:rot,s~..'L r.ia.n derved l~nn n1~ •
f're□ til ot onu.eli:::t, ful.clt .'.l(lrdi~t projekt1 hvor
al1o ~1oltl~~e ovontual~tctor or ta~ot ~ Letra~tninr:.
Jec ll.lbo1~ oc;: ·tror,
lrt de1t, r:1ou saa1ig kri ti __
og bistand :fra l:lu"'uboi10 al~tivis tor or □u.li~t" Cka.. · l:.un I o. t dor or su l~o:r;•t tid til det.
Det k.an i~:i ,:> vn1.~o rit;tic;t at ru1i::.;r:L,.:,,,e rors1a..aet
med henvisnir1g a:r c;o.r:110 tro.di ti()nøl.",,
aom
aldrig
har bef'o1"'dre·t udvilclinlSox1. T:tu.vrno ffki.i'te1", 1::1on·to.liteter1 011tlrer eic,
O(! at vi i VS
i haj crad ho.r
'b ehov for nye il:1j,Julso1~ Ol." joc; il~l:0 :i" tvivl om.
Som
lc:aoeerer [~0.11~:1,n:.1 5 år er jog noi: <.101.1,
clor har den
bodato l:onto.l::t
mec1 allo :·:1edlemrnor
o~ t~1uliGhed tor
at finde ud af, hvor uyol'l sa,orper he11, oc: jo c;: or o,
verbevi.s t on.
at 2"S. har fat i <.len rietir-:o onjo.
1

a

pu

Lyl:.kos. det han at u.:L.J.rl.>o,iclc

sit fors1aG p:1

lic- r.1ude,
vi1 j,e0 i llvert i'n.1tl e:Lvc det u1.n
.s:to stotte
on: o,J:fordre al1e k1ubJ:ru:m1erate1-

g::,re det ea

•

•
'I

rn bonden

~
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~

a
E

ha.ns ;f'orsLllC, S·Ol~ ban gennemgik ·ret nøjCtr
en u.1-iyre
l!lv.lit; debat~ .fandt ~"ted. h,n:o:ft.er - sraå 20 mand leve,rodn
ea , 30 in.dl~c;.
hvor '\"Ol nok all.e a~.pekter
blev om :ikke uddebatteret:"
eå i alle f'a.ld berørt,
Døt vi.l se~ at '\"æ.rt\ h.abløøt. a-t, ,;:lvf.; at d-'Dlr.ke:nde refera't 11 rn:en ,.. :i. må nævne .A"J.: ød11:r: kriti.eL'!roda t~1f"æl.-~
digtuede:r i de;t :rorelagto sys:tem11
ao:a diet:. fremgik :I.
,.. 1dstc nr" a.1' Fribondon,
J'ea.par Uol.J, der t'araelog
1.1n pruvekøracl 1. eor.meren
soa ratningsgivon.d.c
for
an ny debat a1:1kring aucuat,
og Sigurd. Cbr1.o'te.nscn~
d.er mente, at d•'t gacle reglornient :.UdcfJl var r:i!å dår-

ligt øøm f'ret1s'till.et- Pool. Smrenøon havde, ard.et ad:tkilllgø 1g a.n.g u

og for:1varede øig .mod næb og k.lg:or"
Efter godt 2 tim•r.s 11iaf'bru.dt snak f'rwn og "ti1bage
var dl.at 1tad at drukn.• :1 procedur$ og f'araali it1P1ter
o.g cal.l.e var l.ettede •
dia .mQD -,nodoø o.m
a.f"gørel.aen -t.i .1 den nye be~tyre1øe.

Da Poul Søreneen
øku1lø d.or :findee

a-t ov.,.r1ade

var blevet va1g-t ~om f"ormnnd,
on a:fl."sør for Gy1dbolo.
Jasper

Iiol.rn l.od Rig ,o verrumple, og "\"'ar r-o~ han kunne
gørn
modstand valaitt
!,OØl' kasserer.
Sam menige beuty:r el ...
:~sc:u,~dle-mmGr udbad P~S" sic Da1"lcbuuE, Dslfter- eon ,
og RotH>.111.und, eow i.ralgtea med akk.l.a:mation.
aupp1eanter: ilauar&, og H. Car.leon
Soz.1 røi.r::l.sør og ~uppl.a
aut:. a
ga:nva.J.g of Sc:bø11~r J'acobaen og HiNm" J"rgcinse,n.
Sum det; aes,
var der k'un t:o gon.gan.g orelF i bef:yrel.sion, ne kun C:,n. votera.n ( Da.rkl~uus ) 11
der har
'\."æret. a,rur 5 år i klubbon øve.T"hovedet ~ Va1get fo•r "'gtk .i ·en a.f',e1appet n 1~1:!u)sf'ærB;
man var træt.te o:fter
don langs dnb::1 t"
og de t. kom ikke til store kor.lID.en,;t

1

tarør hør eller under GJVQ:n-tueJ..t.

Dat be1e øl.uttede

ltl. 2.l 1 30 • hvrJrQ:f ter A.,j. vne:lc.ed~e. ic:.i.11ylm.a 1:::1.ed. eit
l<.lUbmfut ter1.1kab 1s am1; dnll vandropoka1:, som nu ondal1.gt,

har rundet

eill plads

boia ham,

i.dot. han vandt d•n

for ] ,. ~n,c" D@!IUden ova:rrek.tes præmier til de pramiet:agørø, d~r var f'Undet ~ og saw var t,i..l stad.li"

sA

TA'R

v1: FAT:

an næ~ t,en ny baetyrølse~ il1:1styrals~n 'bl.nv valgt pi\ don nye f'onaands
11
ovar, at
proi;raJ.:i-er'kl.oring" ,
så vi ør· helt kJ.ar
1:,11111rtlan1anrn• van-ter gi,g U:D be,.l del af' os"
bvor vi.
Jest;y.r•løøn hur holdt; si·t :tars te møde.
G -lnoral :forse.m.lingan gav

probl.

har

la

m
i.

la
hed

1.

C
L
p

Verner Pet
.. -tterltlassøn (
ra oprykning
2.kl, og ThorbJø
t~1 i.kl med 5~ o
Godt slcu.ldret
+++++++++++++++++++++++++

'åo

Hvor bl.av han egQnt.lig a:r? Ham. dør sagde, at
sker noga~ ~ v.s.{1) :aan ~rak sig skamaf en b.agdar, da han a:r:-fa.:rade, h90r c1r opslåe• i den SØffGre t~d. To gange har
nar Patorsen. ho1dt foredrag: d.17./4 viste han
paru mod Eskild Jørgensen, Sors1 i hlb,oc.". a·'
vi. andr& ekull.a lure nog•n a:t' hans _lcuns'ter at', o
·9/6 ho1d~ han en ·hel iille torelæening øm positionspUløts rolle t... moderne skalt og dats apsUen;
som .il.1ustra1:ion brug-tes et. klassi.sk P,ar'C:i mel-_
SllnlJ.aob og ?'1.i.l!lzøwj.t()h1 1.92:,.· Arne Jacobs.•n f'orCa'1to S/6·, hvordan han ,randt. polæ,l•n tJ.1 •J•ndom vad :i
danne vinter a,,g vinde ovfr V "P.
Jo, n~gra• øh.er der .

skam, og m~re at

S8l!E.GJ

slags v.11 -føl.g• •·•

11

VUfFERTURNERJ:NGE.

",wærende -~idspunkt mang1ar.dar endnu enke1~e
:l 2,..rk1 crsn de har :lnge.n bø~ydnhg r'o?? p1aari.ngen i -toppen og bliver næp?e arvikle'11 da pr'æ uddel-.1ngøn har f'undet eted; bort.aet ;fra· de~t
1ts& batrag~s VT ,1/68 for afslutt.et. og
f"ølgende st!.l.11.ng mell•m de) øverste :l d~
rækker;

M.rMlO da11:agere] . _
i.
· • .Jaootiscan
6-1

2. TorbQn Sneelev

6

, • Verner Petersen

5.

.: rk (1,a · dal •agere)
1 • .Jørg,m Holst
8
2 o Søren J'u.u:J. .
a
3. R:lc;ih.Ransøn
8

1.rk

(11 d•ltagere)
1. Poul .Jena en
9
2. Leif Wcumioke
a
Jasper Holm
7½

,o

.J!...r.Æ.

lB . .d!1 tager..!' l
1

-tørst

,. Ejner M.Jensen

~ 5 ....
Ot1. at ha ·

e:aat et

i:n QV1'1c_ __

forr1S.ndon l

J. i~1ÆJ hi.2, _ ti. l

Jeg har en evnn - jeg kan v~,jre 1
llur je.G har
orsoct I.dr~tsparken i et halvt F·-1 ler et. hel 1 dr
i:-ii ende1:1g V&!llger' at se en beateai. ltarJp n ja &a t:~k~'r
der noget i den l:a~p I
der 61" v"'--rd at :nø - døT. i0r
ildtert" I·rår jeg :! l~kr1 har ee·i. Rådl'lUEpladeen ~ fl.ere
,i. --11

eu

mtlnoder ag
en 1e.g f'i.Dde:r ud af'~
a.t nu. skal det
vmr~ , ja., su ø:r ,det. he.l. t. s ildc er t , at der inci 't:t-;:~ f":fer
oi.. c,itør andet
9e!.lsc.t:lonel.t"
når jøg ondel1.,e stur
derinda igen,.
_
Uu har' jeg at.te~ ve.jret naga1~111
og dat
vil jeg
på denne aide
o:tfent1igg-o re,
stl a1, flere
end jeg
e1v kan f& gl:'..lde ar dcta
Op.lysni.ngen ar fo•r ,s t og
t'"rØl'.UJ,oat tit' ·vore ;,as.sive uødlenm.or og dø u.ed1aotiler ~ dør kun nodigt koL:1:mer i som!'1crmånederne"
Andø 't ø t.ed i Pr:lboudon 1'aD ma..--i 1æs ø,
a ~ -v;i har
1

:tor1.1yet be.styrelson

på næei-Ce..il. all ti pos tør, og Jeg
tør godt 1ovø ~ at det viJ.. kunn e ciær'1"ea ved et f're□-

ll!lOd.e i ltl.ubloka1øt o,g s,:3. hor i sor...merr:ulnoderne"

Jeg vej;!"er nye -- og strålende - ti.der

for Va.n-

Lø s e Sk.al:1:..lub il
og hv1.s vore passi-vo
og end.re t.11bagebo,l dend~ nodl.~om~r nu v.1 1
aodo fr,eu
,o g sol.V
indfuide
de.n int\lnSe o,g alc.t i'v ei atrios:rære: i. klubben,

s:..1 €Ir jeg tilf:rcd-s

og onel~s,:r

i.ngen. anden.

tak fer

prajet"
taklce.r .i øvrigt. e&v,r,J dan nye be,~tyre.lae s.orn
Arna Jacopsen for en ~~deles god af'ten ,onada.g d" 5
Jiag

jun~-

o-g ser

h&n til.

1:u~gon in.i tia tivu.d:fol.do.lso

i

.11." •m t- iden ,.

Don uan elske~.
tugter r.1an!!
s:ir det g:ø..c.1le; ··o:rd •
il. til sl.ut 1ige e-"t hip ti.l vor nye" brandene:rgiek~
:CorLland ~ n~~tyr~lsen er pi'~ 5 aktive person.sr • su jeg
e.r s. iklte:r :.1il,
s:t det v 11 1 yde
s ærde :J.. es godt. ,.
når
uan lwre:r f·or.·Janden s.1g;e: "'Vi har t.:onk.t os~ :frin-1:f"or
11 J p;g har tænlrt;. uigh ! !
- bonden.
Jl-1POilERElIDE ~
Døn nu af'ølut..'tad dJ.vieiane- og h0J.dtura9ring 67/6,0
.euvø~amt •r lanv.iat• .,
at. nord.r flkaJck\ub. Århus
d·øt.ø 11tmrlte11 tø.
Kl.ubben t.i.l meldtø 9 ho1d ! doraf 4 divi.sionøhøld!
og opnåede 7 1"p.ladeor og 2 2"pladø•r11
PS" lløt fra.r8.dei11
at 5a.r.i:.1enlicnc dette wed vores

egne bndri:l'ter.

6

Frcµover

vil

~ 'Fr:l.~onn"tortJ cied-

dent1, de1ø ved
j_ cmr:aerne . OCl

- _gende api~
.d

lea.i'tner l..lgt, om

m

P"øls.;

'0

10:..

'7-

24.
:,1.

jul. :I. l

-

·-

-

s :!JllUl:t; ~

USA

: S1.yr

c Po
I

.

•

.

A.11ø arra.ng~mnntc~ bP.

-

Augu.st--n

('t

0

-j ,.,,- •

ovreli708230
-Ivi.do~~ _

7.5J509
~ 7.4.35
GE-

ped

M

74

on en

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

iia.D

'°'

SV
0

t
··~- -n ,

hvori

·.r~a havde betinget sig 1.01~ vr o
par·ti gratis"
1□er nødlas"fla han de 24 og
4 vindore var 3 vor• øs
Snee1ev Of; Vørner Pede.r
og øl..a ttet g.3e't" 'Do !~l ...rig"
Soc afslutning tilbad lTGD lyn
O kr pr" næseo
:l atlt L1.1e1dtø si
ribe i løbet ar ingen tid~
,'.luite ar:lerican51 you lc.now,., f'
En intcraaea.11t aft
al:: for.

Deltagarne

det h0l.o var r1.t;e.l1.g. de sk
de" At USD • s ":lnds til.l,ing
l.:.l 1:id t .f" jern

.'\ ov
-.

Van1oaø Sltal:•·
arbo j de r11ell e1

oster, Drandb
A1l ø !cl u'bi>er ·

~

et holdt et

i.u

1llioerøde paria1r" na·

ighed•r

of"t

og or

for øo.r.ra.rb

f' or et r.igt og .fro<l.igt sita~~

Det forsto rcau.lt~t

a~ □cdet

1bber vil ud 1 P:3~;::,o øn turne
,20 nande hold - R'

tenber, Januarg

b1ive f"craogt
lle 120

tia lld

~pille

or • der ·vil ltou'!le o
dotte fQ11esakab. Sær1
nd.n

.•1d

DeotyroJ.so11.

n0 .r.;-icle

r

1 oo

'11:Ul.a.~1

11dt kede a
ø

ICære v

gt f'or at
~rn

ringen

står

let"
Iler ek
styrkel.iste o~f
1.isto 01>-taees dE-1 .sp1J.J.er,
ge ~
om
SOC1

p

tidens

tyro1ae11
taterne i St
å ops1age·ta·

her.f'ra
.,. kom.mon
-Pu f'i.ro spil1
t 44 partieru d.v~
ro"t: 22 raarid i svug pr

der g<.,nn-9os11i t:l.:1.g
ten,
hvilket Oll

<.1
vmre s~rdelea pænt p~
44 ·partier har resu1 tcret i l C po;u
o~ 26 pointe t~l Sort~ og da deu uoje~

:)i1lor har Sort•
kan dette i.,. .:.!.:.e undr
te ton i rrek~of"ol.geu p.1 lis ten ha
~ret ret hoj 9
o,g det viser sig9 at ingen
ceret nere ontl 5 p1adser
de 4 aftener (
hojest avancer& J pladsor pro a:.:'tl!iu )o

pa

'l.

flY SJJ !!l!iJ."AIT.AFTIT;I ! : OHSDAG tl ~-2 8

ha..~dlc!..J...af't

giv
ouedag

Ilamarin b

d&t

n

ø

,i 1
bøj

du ti1 hos ,~...
:l hundon
p.:'..adanr
vel.Ica[:'IDJe:n

UE

7"

1r:oin-ær

augusy;;

4.

ar.

~

..

28e

-

.•

It- ..

seot.,:

.:>~u..L lai::.Ul.l~. ~L·~.;: 1:J .__;Jl..i,.i.

z.ng □SCL ;;:,v~lla

( Tilt!1€l.l dinc- '\i"il

~ ,.... Li c·

,.,_,,. • ~ _. ...,.

- ..-

..I,: ..,_,• ;...;,;

••ri.-_- ~..:..:.-,;.; ·•

..... -- -·· J

1-~•'ri"",,.. ,.. :rt

uai:w.nn

(J

.
r1

,,

en

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
September 1968

25"årgang

•
'•

~

~.

Nr" 8

TIL VINTER.TURNERING.
.INDBYDELSE
. . . . ~..-.~..-ll fi lij,·.----------------~...-~----. . . -~-Alle klubbens spillere indbydes herved. til at deltage i

vinterturneringen, som spilles i-klubbens lokaler følgende onsdage: 2" oktober - 6. november - 11" december

•- _15. Jjanuar 12. februar - 12. marts ·- 9" april - 7 "r1aj .•

Op,givne spilledatoer er gældende, og afbud respekteres
kun ved meget tvingende årsager - og kun i sa&åd med
modspiller og. turneringsleder" Vinterturneringen spilles
over. 8 runder i grupper med indtil 20 deltagere o,
Øverste gr'uppe , som gælder klubmesterskabet, består
af de 20 tilmeldte spillere,. som er højest placeret p
klubbens styrkeliste ved tilmeldings.fristens udløb.
Disse spillere deles i en seedet og en useedet gruppe"
Som seedede spillere betragtes de spillere, som sidste
år havde ret til at deltage i mesterklassen,plus de 3
spillerei som sluttede på I.pladsen i 1. klasse. Der
spilles efter Monrads system, dog således, at i de to
første r-und er kan kun seedede spillere møde hinanden
og kun useedede spillere mødes. Herefter samles gruppen, og der spilles videre efter almindelig Monrad r.;yatem. Indskud kr" 12..,oo . . . præ.mie"r til de 3 før~~e og
til de 3 bedst plac0rede use,edede spillere..
·
Ø\,rige tilmeldte spillere placeres i grupper efter
deltagerantal .... hvis der er stemning for en juniorkLaase., kan en sådan oprettes .. !..~~!_rud: kr. lOLoo juniorer kr" 5, oo Præmier efter deltagerantal •.
å

o

TILMELDING PÅ DEN I KLUBLOKALET FREMLAGTE LISTE"
SIDSTE FRIST ONSDAG DEN

22"

SEPT EMEER.
1

Ang. KSU' s p.oldturner_ing.

Som meddelt spilles 1. runde i KSU's holdturnering
ugen 23 .-27. september" I sidste nummer af Fri bonden
meddelte vi, at holdene ville bl.ive offentliggjort
den 4. september" Den stqre tilslutning til klubqens
arrangementer og jævnbyrdigheden i s_pillestyrken har

fået bestyrelsen til at udsætte den endelige holdudta:gelse1 til vi har set forløbet af de to s:pilleaft,ener
med Styrkelisteturnering 4. og 11. september.
OBS! J Vi henl-eder opmærksomheden på holdlederkur set
den 9. .september I l . _ ... _ . _
. TAK FOR EN GOD INDSATS •

I den nystartede 20 mands holdturnering mellem Vestvoldklubberne mødte vi i 1. runde .Glostru_p. Det skal
ingen hemmelighed være I at vi med bange anelser så
hen til denne styrkeprøve med divisionsk~ubben. -

Selv om den øverste ende af holdet trods, god indsats
måtte ne j e sig, viste klubben sin styrke. i bredden,

og ved spilleaftenens afslutning var resultatet foreløbig ligestilling med 9 points til hver klub plus ,2
hængepartier, som mindst skulle kunne give os det ene
point. Bestyrelsen siger spillerne tak for en god ind-

sats, som lover godt for vintersæsonens mange holdkampe, På given foranledning skal meddeles, at der i
dønne turnering ,spilles om et ske.kur, som vindes af
den klub, som opnår den højeste samlede pointscore i
de 5 kampe. Mon ikke vi efter den gode start har en ,
chanc e l l

7 spillere vandt deres parti i kara:pen mod Glostrup,
mens 4 opnåede remis. - De ? vindere var: Egon Rasmuasen, Sejr Houmann, Gibori Jacob, Å .• Dyrholm, Schønemann Christiansen, F'lemming Støvring og Niels Rend.Lev;
- Rendlevs sejr på 20.bræt vakte forøvrigt berettiget
opsigt; partiet blev afsluttet efter kun 8 træk:!
De to hængepartier spilles i klubbens lokaler den 4.
september. Thorbjørn Rosenluncl har gevinstchancer, og

Sten Bauers regner med remis.

HR. RED1IB:'TØR !

M. H. T" NÆRSYNET FJERKRÆ .....

Kritik af FE. s kommentarer til Niels Rendlevs parti mod
Mogens Knudsen - bragt i martsnummeret.
. Efter sorts 27. træk opstod flg. stilling:

H.: Kgl, De2, Tfl, Ld3, Lh6, Ba2, b2, c3, f6, g2 og h3o
S.; Kg8, Dd8, Te8, Lf5, Ba6," b5, d4, g6 og h7.

Denne stilling må uden videre være vundet for hvid~ og

der skulle derfor ikke være grund til at beskæftige sig
meget med den; men på den anden side vil man jo gerne
finde den·eleganteste gevinst, hvilket er·overflødigt
set fra

en

:praktikers synspunkt, men måske har en be-

rettigelse rent æstetisk.
Rendlev spillede det fornuftige 28~Df3, som af rod
forsynedes med et ('?) og kommenbarenr "Dette fører
ganske vist til gevinst (blind høne finder jo også et
korn) , men stillingen r-ummer endnu et par mu.Lfgheder ,
hvoraf den ene er en sand perLe •. Man kunne kalde clet:
Offer-mat-kombination på 6 træk. n Varianten lyder: 28 i
Lc4+ ! , bxc4. 29: Dx.c4+ ~Le6. 30,:Dxe6+ ! , Txe6. 31:f7+ 9Kh8"

32~f8D+ osv. Det var ganske rigtigt flot, men forudsætter, at sort sætter de æstetiske værdier i skak overde mate,rielle, for ellers havde han sikkert spillet:
29:-,Te6! 3•0:Txf5! ,Kf'7" Fx.31:Te5,Dxf6. 32:Dxe6+9Dx06.
33:'Dxe6,Kxe6. 34:cxc1i hvorefter hvid naturligvis også
vinder, blot er betegnelsen "offer-mat-kombination på
6 træku ejendommelig for en bondegevinst. I øvrigt .angiver z ed, 28: Txf 5 1 hvilket er udmærket (blind. høne

finder jo også et korn, men hvorfor ikke spille: 28:
Lxf5 truer Le6+, fx.2.S:-,gxf5. 29sf7+,Kxf7. 30:Txf5+,

Kg6,. 31:Dg4+•, osv. Eller 28:--,Kf7 .• 29:Le6+l 9Txe6. 30~
Dxe6+,Kxe6. 31:f7, og hvid beholder T og Li overvægt .•

Thorbjørn Rosenlund.
Kære Th.R. ! I din - i øvrigt korrekte - påvisning
af'

Juuls fejlanalyse lader du nu hvid være lidt for

elskværdig ved at spille .31:Te5. Hvor skal sort gemme

sig efter 31:Td5 med truslerne Td7 og Dc7. Det billigste ser ud til at blive 31 :- , Dxf6. 3·2: Td7, og sort må
give damen for et tårn.

......... .-~--

sb •

S~D HAM.ANN spillede simultan 28/8 hos os mod 27
mand" A.Jacobsen, S.Bauers og Ejner M.Jensen vandt, og
Th.Rosenlund, J.Holst, Egon Rasmussen og Mogens Olsen
holdt remis. Tak for det gode arrangement

Program· for de· kommende sp.illeaftener.
4. september:

Styrkelisteturnering"

18.

St:yrk·elisteturnering.
. 20 mands holdkamp mod Brøndbyerne .

23.-27. 25.
-

Øvrige spillere~ Styrkelisteturnering"

11.

Øvrige spillere: Styrkelisteturnering.
KSU~s holdturnerings 1. runde.

2. oktober

Vinterturneringens 1. runde.
Evt. andre spillere~ 8tyrkelisteturn.

9"

Hængepartier fra Vintørturneringen.
Styrkelisteturnering.

14.-18. -

••

KSU' s holdturnerings 2. rund,e.

16.

••

Øvrige· spillere; Styrkelisteturnering· .

.

Junior D.M,
afholdtes 4.-lo. august i Skand~rborg. - Fra VS deltog
Thorbjørn Ro sen.lund , der Lndf'r Lcde allf; forventninger
med en smuk fjerdeplads og 5 points i l.rk., kun et
halvt point fra den danske mestertitel. - Det er i dag
vahske'iigt at'forestille sig~ at Rosenlund kun har væ:-

ret klubspiller i et år med. den stribe af fine turne~ringsresultat,er, han allerede har bag sig; men sandt

er det nu alligevel~

Vanløse Skakklub. Spillelokale~ Randbølvej 59, kld.
Formand~ Poul Sørensen, T'årnvej 44911 Rødovre, 7082304
Redaktion: Sten Bauers og Søren Juul.
Ekspedition: Sejr Houmann, Rundholmen 361 Vanl. 74-5215.
Tryk: Jasa, Monrads Alle 1, Valby.
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.Nr. 9

K§![~~-fl.2d:9-~~~eEi~i5~
Følgende fire hold er udtaget til at forsvare klubbens
farver i Københavns Skak Unions holdturnering"
l.hold - mesterrk"

2.hold - 2.rækk-e
1. Jørgen Holst
2. Rich ... Hansen
3. Søren :Juul
4. Vilp.. 'Ol.sen

1 ...Arne Jacobsen
2. Torben Sne slev
3, Henn., .Jørgensen x)
4. Egon Rasmussen
_

5. Schø LLer- Jacob.sen•
6. E. D. Voss.

...-

5.

, .

A. Ba:rkbuus x)

6" Erl. Johansen

7. Th. Rosenlund

7. Gibori Ja'Cob

8. Poul Sørensen
3· .hold - 3 .række

8.

1" Sej~. Houmann

, _ : ·.

2. Kurti.And~rsen

.3 .• Gos·t'a Liija

Fl" Støvring

4. Poul Jens,en

· 5. Sten Bauers

5 ._ Pou L E. Jensen

6., Hvalsø Petersen

6. Ejner M.

7. Sch. Christiansen
8. Kurt Havn

4 .hold - 4 .række
1. Hj: Han se~
2" Leif Wennicke
_3.

4" Niels .Carlsen x)

A" Dyrholm

Jensen

7. Werner Madsen
·

8. Kristian Jensen x)

x) angiver holdlederen" Reserver er klubbens øvrige
sp.illere. - Der skal iøvrigt gøre·s opmærksom på" at
der;i det nye regl.~ment for turneringen er skabt mulighed·,f.or ændringer .. Hvis klubben f. eks. ønsker at anvende ·en nytndme Idt , stærk spiller-, kan denne tilmeldes

turneringen mell~m de enkelte runder.
Når dette læses~ er 1.runde allerede afviklet. Resultaternefinde.spå-bagsiden.

20-MANDSHOLDET VANDT OVER B1"1ØNDBYEJ.l.NE.

Det går forelø,b ig godt for vort hold i turneringen mellem de 6 Vestvold-klubber . - Det endelige r,esultat af
matchen mod Glostrup i 1.runde blev ,en kneben sejr til
os på lo½-91, og -i ·2 .runde den 18/9 mod Brøndbye.rne blev

successen fulgt op. Stillingen er den, at vi :fører med

15-½-31

plus 1 hængeparti.

Efterhånden som aftenen skred frem, blev det klart,
at holdet vilLe vinde en overbevisende sejr; efter
et
0

par timers spil var stfllingen endda nærmest katastrof'a.L'' f'er Brøndbyerne I idet vi på det tidspunkt førte
med 5-0. Helt så galt, som de-t tegnede i gik det altså

ikke, der er trods alt grænser for:i hvor dårligt man
kan behandle god~ gæster!

Det var især top spillerne, der viste tænder, idet ·
de.r blev scoret 8, points på de første 9 pladser ... - Vi
vandt ialt 14 partler, mens 3 sluttede remis. Den (glæ-

deligt) lange liste over vinderne ser således ud:
Arne Jacobsen, Knud waed.e, Henn.Jørgensen~ Tb.Rosenlund, Schøller Jacobsen, E.D.Voss1 L.Plachta, Richard
Hansens Søren Juul, Carl Mikkels,en:1 Niels Oar'Lsen, .Sejr
Houmannt Å.Dyrholm-og-Kurt 1'ill.dersen.

Vilh,Olsen fik hængeparti.

--§o§-HVOFFER ER DET ALTID MIG,
der skal rydde· op - råbte det gamle medlem" Nu gider

jeg ikke mere ••• det er- slut! Han vendte rundt, gik

ud og smækkede døren efter sig - sikke et dumt svi.n,
sagde et par af de tilbageblevne og så mismodigt på de

17 spil,. der endnu f'Lød rundt omkring.

Mens de pakkede resten sammen, kom de til at tale
om episoden: Jat han har jo hjulpet til mange gange,
og det skal vel ikke altid hænge-på de samme. - Nej,
og problemet e:r vist ikke så stort" som man vil gøre
det til - det kendes fx. næsten ikke i andre klubbero Nej," hele fejlen ligger vel i, at folk går uden at bekymre sig om alle, de ting, der j,o a.lligcvel er i orden
næsbe gang, man kommer • .. • . •
·

Men hvorfor gør de ikke det;?? Det kan da ikke være ·tankeløsned - skakspillere er jo netop kendt for at
tænke meget. Kan det være det, at follc skal tidligt
(se også den anden side)

hjem - - - nej. de sidste er ofte ikke til at drive ud ,
selv med bistand af' 10 vilde springere. Måske uopsætcclige, vigtige drøftelser
■
nej, man snakker da ikke9
mens andre spiller(!). Men hvad ellers?
Do

Jo t forklaringen er den enk.Ie, at de f laste ikke kan
fordrage materialforvalteren" Man har et horn i siden
på ham; altså skal han drilles" irriter,es·. og ærgres på
denne udspekulerede måde" Men kan vi ikke blive enige
om fra nu af at lade det gamle had være glemt -- ! !

--§-RO_DEKONTORET_ RØRER PÅ SIG.

Ved en oprydning i Fribondens redaktion kom følgende
parti for en dag: Vinterturneringen 66-67, afgørende
for placeringen i 1.række, H.: Bauers, S.: Barkhuust
spillet d. 24/5-67 Siciliansk (afslået morragambit; ..
1; e4 9 c5 . 2: d4, c xd , 3 ; c 3 ~ Sf6 .• 4: e 5 , Sd5,. 5: cxd , e6. 6: Ld2 9
Sc6, 7~Sf3,,Le7. 8~Lb5,d6. 9:Lxc6+,bxc6. 10:o-o,o-o"
D

ll:a3~dxe. 12:dxe,Dc7. 13:Sc3,Tb8. 14:b4,La6" 15:Tel,
T~d8a 16:Db3,f6. 17:Tacl,fxe. 18sSxe5,Det var vist her, sort tænkte i godt og vel et kvarter; tiden var langt henne i forvej,en, og begge havde
anstrengt s.ig noget over middel Hvid tænkte ikke nøjere over det uskyldigt udseende svar: 18:-, Lb7. 19: ScL~,
ti

Tf6. Hvid har nu så lidt tid51 at han lader sig provokere til at likvidere sin p.t. arbejdsløse løber" 20:
Lg5,,Tg6. 21:Lxe7,Dxe?. 22:Se5? Ak, ja. Hvad svarede sort?
(Løsningen er ikke svær, men den står nederst på siden)
Til skræk og advar se I bringer vi her det parti, som
Niels Rendlev (kært barn har mange navne) vandt i hold-

kampen d"21/8 mod Glostrup. Rendlev spiller hvid:
l;e4-,e6" 2~d4,d5, 3;e5,z.c5. 4:Sf3,Sc6. 5:c3,Db6"

6: Lå.3 ~ cxd , 7 1 cxd, Sxd4? .S n:;xd4 t Dxd4?? 9: Lb5+ , opg" i !

--SORT SVAREDE det indlysende 22:-,Txg2+1! Dette overrumplede totalt hvid_ som-oven i købet havde klaret frisag
ved 22iSe4" Partiet sluttede selvfølgelig med stor gevinst efter et par overflødige træk.

Program for de kommende spilleaftener.

9.

Hængepartier fra Vinterturneringen.
Styrkelisteturnering.
KSU s holdturnerings 2.rU11de.
Øvrige .spillere~ Styrkelisteturnering.
Styrkelisteturnering.

oktober:

1

16.

23 °
3·0

•

. '
•

-·
t

Klubmesterskab i lyn-skeJ-r.

•

•

Vinterturneringens 2.runde.
Evt. andre spillere: Styrkelisteturno
KSU"' s hold turnerings .3 "runde.
Øvrige spillereg Styrkelisteturnering.

6. november:
11.-15,. -

·=·

13.

:

Resultater fra l~runde i KSU""s holdturnering.
l.holdet er bagud med l~-3½ moc1 FSo 3 partie.r hænger,

men aet er givet, at vores hold taber~ et forsigtigt
ti.P siger nederlag· på 3-5.
,

2 .holdet spi;L:lede mod Valby. Her fører vi 6-1 plus et

hængeparti. Uden at forklej:ne sejren skal det oplyses,
at Valby kun stillede med 5 mand.

3.holdet kunne ikke gø.re 20-rnandsholdct kunsten efter,
men tabte til Br øndbyer'ne ned 3·-.5.
4 .holdet sp,i)Jle.de ligeledes mod et hold fra Brøndbyerne. Her blev: resultatet et ubehageligt nederlag på 1-7 .,
Jesper Holm: var den eneste, der vandt p det re·servespækkede' ··0.g, -ilqte-fuldtallige hold •
å

.~

.

'

Vanløse ·Skakklub . - Spillelokale~ Randbølvej

59,

kld.

Formand: Poul Sørensent Tårnvej 449~ Rødovre, 708230.
Redaktioni Sten:Bauers GE 6140 og Sørøn Juul ?43521.
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Nr. 10

HVORDAN
BLIVER VI
STÆRKERE?
,_..,...,..
...., ~--------!
l! ! l!'----------l
li i iji,-Sæsonen. begyndte så strålende. Medlemmerne i stort tal
mødte op til klubaftnerne, og resultatet udeblev tilsyneLadende heller ikke. I den nystartede Vestvoldturnering lagde vi til alles overraskelse ud med en sejr over
vennerne fra Glostrup, til trods for at de spiller i 2.
division. Næste runde gav en klar sejr over Brøndbyerne.
Det kunne se ud, som om vi gik en meget st or sæson ~

møde.

·

Vi er kommet ned på jorden igen. De 2 første runder i
KSU' s holdturnering har tydeligt vi.st, at træerne ikke
vokser ind i himmelen. Mesterholdet h.ar 7' points, holdet i 2. klasse 9 points, 3- holdet 5½ points og 4. hol-

det 6 points. Det er vist ikke til at sætte verdensrekord i højdespring over.
Hvad er der galt? Er he.Le spill,erstaben kommet ind i en

nedgangsperiode, eller er vi simpelthen ikke stærkere?
Nøgternt set . er kendsgerningerne sikkert,, at re sul taterne
er det faktiske billede af vor spillestandard. Mange af'
spillern,e spiller i visse af spillets faser udmærket
skak, flere endda over middel, men de't er få af spillerne I som behersker al Le spillets krinkelkroge" Det er nok
en af grundene til~ at vi sætter mange unødvendåge points
til. Flere står blændende i åbningen og sætter det hele
til ved en då.rlig slutspilbehandling. Andre kommer skidt

fra å~ningen og kan ikke trods gode takter i både midt-

spil og slutspil hale det tabte -hjem igen.
Det er givet, at hvis vi vil gøre os stærkere gældende
end hidti~, skal der ske noget. Hvad der skal ske, kan
der være f'lere meninger om. Undertegnede har visse ideer'.! men det kunne være morsomt at høre medlemmernes
tanker. Alle er velkomne til at deltage i diskussionen~
som kan foregå mand og mand imellem og ved gode råcl til

bestyrelsen" Fribonden står selv:følgelig også parat til
at modtage indlæg. Hvordan . ~;iver vi stærkere? P.S"
III

O

,o

2"runde i KSU's boldturnering.
--~-~------------_,
.,..

._..~

l,holdet er bagud mod Lyngby-Virum med 4-3 plus et hængeparti, der sandsynligvis er tabt.
2"holdet, der ellers fik en fin start i første kamp~
tabte til Brønshøj Skakklub med

5½-2½'"

. .

3 .holdet tabte til Albertslund, ligeledes med 5½-21 o,
Og endelig det eneste lyspunkt: 4.holdet vandt m.ed 5-3
over Glostrup.
De middelmådige resultater maner til eftertanke,, ikke
fordi det i sig selv .er en skam at tabe til en modstander, der er stærkere end en selvi men fordi man inderst

inde mener, at vi må kunne gøre det bedre. - I indlæg-

. get på for siden benandler formanden s_pø.rgsmålet om. vores spillestyrke og lægger problemet frem til debat; og
neden.for skriver Sejr Houmann om vanskelighederne med

at samle hold til udekampe. Vi har bedt Gyldholm11 også
en af vet.er anerne , om at besvare S.H . "s indlæg.
HVORFOR bliver vi ved at opstille hold uden ·reserver?
- Når en spiller melder afbud i 11. time (evt. fordi
han ikke gider spille udekampe) 9 må man ofte hente reserven fra et af de andre hold, som således bliver plukket i stykker. - Noget andet er1 at har man givet tilsagn om at spi.lle på holdet, har man også pligt til at
komme. 0Hvad rager det migif-mentaliteten kan vi godt

undvære 1
3.hold d.21/10~ 4 reserver og 2, der udeblev. - Derfor
trækker jeg mig tilbage fra aktiv skak pr. d.d.
Sejr Houmann, 36 år i VS.
Kære Houmann.
Jeg er helt enig med dig i din retfærdige harme. Har
man stillet sig til rådighed for et hold1 så har man
pligt til at komme, når der kaldeso Hvis ikke man har

mulighed for at gennemføre programmet, bør man i forvejen melde fi•a - så sætter man ikke klubben i en meningsløs forlegenl1ed1 cg samtidig dannes der her reserver,
som klubben i påkommende tilfælde kan trække på.
Nu. har vi imidlertid fået en bestyrelse, som virkelig
gør noget ved sagerne, og det omtalte problem skal den
også nol: f§.. J.ørt ~ men Rom blev jo ikke bygget på een

dag~, og heller ikke af' een mand. Bestyre~sen fortjener

al d.en støtte, hvert enkelt medlem kan give den, også
din støtte. Derfor er det forkert.af dig at trække dynen op over ørerne i ærgrelse - efte:r 36 aktive år .

Forke.rt over for din klub og også over for dig selv,
hvad der nok skal gå op for.dig, hvis du fastholder din
beslutning. Men det håber og tror jeg heller ikke, du
ved nærmere eftertanke g,ør "

Med venlig hilsen B.Gy1'dholm.
Ekstra-kommentar fra Red .. ~ der gælder samtlige hold:
På med vanten! Næste runde spilles 11.-15.november.

go§~gl~n~-g~_!!l_~e~~~!
Thorbjørn Rosenlund er klubbens mest aktive spiller, ingen tvivl om det" Fornylig deltog han således i Københavnsmesterskabet for juniorer og fik en delt 3 .-4- •. plads
i det stærke selskab; for anden gang inden for få måneder var han kun ~ point fra mesterti tle,n .
Fra turneringen har vi følgende _p.arti:

Hvid: Thorbjørn Rosenlund. Sort: Michael Kjærbye.
l1Sf3,Sf6. 2:g.3,g6a 3:Lg2,Lg7. 4:o--o,o-o. 5:d3,d6.
6:e4,c5. 7:Sc3,Sc6" 8;h3?!,Tb8. 9:Sh4,e5. 10:Le.3,Sd4-.
ll:Dd2,Le6 (er i forbindelse med sorts næste træk en
fejl). 12:Sd5I ,,Sxd5" 13~ exdtLd7. 14:c3,Sb5. l:if4,exf.
16: Lxf4 tLc8 ( der truede 17: a4). 17: Tael,i Sc7" 18:Lh6, Se8~
19:Te2,b6" 20:Tfel/l:b7. 2liSf3,Sf6 (sort er allerede i

tidnød og har kun 15 minutter til 16 træk). 22:Dg5 (hvid
forsøger at lokke den tidnødplagede modstander i. nogle
små fældero Han undgår den første: 22:-,Lxh6. 23:Dxh6,
Sxd5?? 24:Sg5 osv.),Td7. 23~c4,Te8?? (men går lige i
den næste, som er langt værre). 24iDxf6! og sort opgav,
da han bliver mat efter 24:-,.Dxf6 eller 24:-,Lxf6 og
taber sin dronning samt løber efter 24i-,Lxh.6.

Noter ved T.R.
Klubmesterskabet i LYN-skak blev afviklet d"3o/lo med
over -.30 delt.agere" Efter'en række sindsoprivende pe..rtior
i forrunde, semifinale og finale gik Arne Jacobsen af
med sejren tæt forfulgt af Benn.Jørgensen" Arrangementet
var godt og bør absolut gentages næste år"

Program for de kommende §Eilleaftener.
6.november: Vinterturneringens 2o runde.
Evt. andre spillere; St-yrkelisteturn.
11.-15. - : KSU"'s holdturnerings 3.runde.
: Øvrige spillere: Styrkelisteturnering.
13.
: Hængepartier fra Vinterturneringen.
20.
Øvrige spillere. Styrkelist,eturnering.
:
2.-6gdec. ;
:
:
11.

27"

Styrkelisteturnering.
KSU ,. s holdturnerings 4 .z-unde ,
Øvrige spillere" Styrkelisteturnering.
Vinterturneringens 3.runde.
Evt. andre spillere. Styrkelisteturnering.

KSU"'s Enkeltmandsturnering

1969.

Før vi får set os om, skal vi til at tænke på at tilmelde de fleste af klubbens spillere til Enkeltmandsturneringen 9 som spilles i januar og februar måned i
Folkets Hus. Næxmere oplysninger om tilmelding og indskud vil blive op slået på klubtavlen i november måned.
Vanløse .Skakklub har hvert år værot repræsenteret ved
et antal spillere i Enkeltmandsturneringen, og det er
bestyrelsens håb, at tilmeldingen i år slår alle tidligere rekorder. Vor egen vinterturnering er lagt sådan til rette, at den ikke k,olliderer med Eri..keltmandsturneringen. Skakbladet for november har en omtale af

KSU.-s Enkeltmandsturnering.
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§E~E... §k~~gt~!'~.§§~_go~-~~!!_,!o~~!~... s!2J:~~!2~d2!11~
Der er stor aktj,vitet ved skakbrætterne på de fire Vanløse-skoler. Og hurra for det I Det er rart at vide1 at
også andre end os på Randbø Lvej kan blive grebet af .galskaberi (bidt af en gal s_pr inger, kalder man det vi.st) •

Det begyndte sidst på sommeren, da E.Delfter foreslog
skolerne et samarbejde for at fremme den almindelige
skakinteresse. Dette samarbejde er nu vel etableret;
skolernes fritidsklubber sørger for spillemulighederi
mens koordinering af træningskampe m" m. foregår gennem

Delfter. Som allerede antydet er tilslutningen meget
fin, og det meldes, at man går til sagen med lyst og
iver.
Det seneste udspil kom så fra Vanløse Bibliotekt de.r
havde hørt om de unges skakglæde og gerne ville medvirke til yderligere inspiration" Midlet var et godt
arrangement d.13.november med kombineret udstilling,
opvisning og s_imultan. R.epræsentanter fra skolerne
(deriblandt flere af vore juniorer) spillede opvisningspartier, mens andr~ unge i alle aldre prøvede kræfter
med Rosenlund og Arne Jacobsen" O:mkxing 35 brætter var
besat en .. stor del af tiden, og nye: partier påbegyndtes~
så snart de forrige var slut; forsigtigt anslået må
vores to. simu.ltanspi.llere have afviklet over 200 partier.
Tak til biblioteket for initiativet og det vellykkede
1

arrangement! det blev en underholdende eftermiddag og
aften1 der bekræft.ede og sikkert også udbyggede den
aktuelle skakaktivit·et her i bydelen .• ·

...

Der er noget, der ty·d er påt at der hvil.er et ualmindeligt godt_ skakklima over Land og r_ige i øjeblikket, så
det bliver spændende at følge den vider.e udvikling.
•

•

•

I '

0

I

3arunde i huldturneringen.

---.--~ -~ ....,.....,_

,

:--

, _ _ 1!!!111!1

Efter de uventede resultater i 2.runde havde vi et noget farvirret indtryk af de enkelte:: holds styrke, så

forløbet af 3.runde blev fulgt med særlig spænding.
Tophold eller bundhc Ld? Det var det store spø.rgsmål.

l .ho1d spillede hjemme mod Glad_saxe og_ tabte 6-2; en

ubehagelig kendsgerning, der må tages til efterretning. Holdet ligger ·nu siq.st med 9 p. ~ og konsekvensen
må være, at a):.. le kræfter sættes ind på at rette stillingen op .. - Henning Jørge·nsen

vandf hængeparti-et f.J?a

forrige runde, så resultatet mod Lyngby-Virum blev 4-4 .•
2 .ho Ld vandt ude 4-f-31 over J.ernbanen
en. spæn-

e~t.er__

dende og jævnbyrdig match. Det er Lnd't.i.L n-q. b l evet til
131 p. og placering i rækkens bedste halvdel.· - Gibori
Jacob har 100 % score med 3 sej1re for holdet •.
_ J.hold havd~ frirµnde.
4.hold. ·fortsatte fremgarig en fra forrige match. og vandt
ude 5.;. .J over· '.Albertslund" Foreløbig har holdet kun, 11
1

p., men: ·aer .er begrundet håb for, at mandskabet· inden

· Længe vil ·kravle op mellem rækkens bedste.

·

Mer~_2m_go!~~~g~ig~~~~
Det vår med en vis undr en og senere med en vis frygt,
at undertegnede læste november-nummeret af Fribond·en.

Jeg tænker her specielt på Houmanns indlæg om det
sLøje fremmøde af Vanløsespillere ved udekampe i holdturneringeno Frygten kom af, at jeg~ trods 3-årigt
medlemskab af ~lubben, for første gang vru; med på et
af klubbens hold (2"holdet) ~ ,og på det t·idspu.nkt bladet udkom havde vl·kun spillet 2 hjemm;ekampe - begge

med 8 mand, ganske vist.
• ·· · ·
Nå, men tirsdag d .12 .november 9 altså il-tlc,e; på vor sæd-

vanlige spilleaften, skulle slaget stå for vb-rt vedkommende i Jernban.ens S.kakklubt Sølvgade 46·. 'På vejen
derind tumlede den tanke rundt i mit hoved, a,t hvis
de første 5 mand ikke mødte, skulle så stakkels j·eg
fra 6. brætte-t rykke frem og sp.ille på første bræt
eller hvordan, e,11er hvis kun ·•jeg kom, s.kulle jeg så
frækt tilbyde simultan.kamp mod deres··· 8 mand, el.l.er

hva'?

Well 9 jeg kan berolige mine læsere og forhåbentlig glæde

Houmann, når jeg fortæller, at alle 8 mand mødte frem
og .halede en lille sejr hjem på

4-½-.3~.

Må jeg hermed

takke mine holdkammerater og opfordre jer til på denne
- selvf'ølgelige - måde at repræsentere vor klub, også
i de resterende kampe; og må jeg så til slut sig,e til
de svigtende holdspillere: Skam jer - og når det er
gjort - tra" så og mød op

6

E.B.J -

_

- ...,_ ..._ er åben!
Kassen
.

,

Nu, hvor vi hastigt nærmer os årsskiftet, begynder undertegnede jo så småt at tænke på, hvorledes klubben
går ind i det nye år rent økonomisk. Og hvad ser jeg
så, når jeg tæller og lægger sammen? At der faktisk er
medlemmer, der tilsammen skylder klubben en pæn sum
penge·.. Mange er godt med, det skal indrømmes, nogle e.r
endog foru~t -.og det er glimre1;1de. MEN - der f,i1:1des .nog-

le

1.

vor mia.te, hårdnakkede tidselgemytter, hvi~ tegne-

bog åbenbart er gemt dybt i det inderste af j-~ef oret,

og dem skriver jeg for. Jeg kan ikke tro, at det skyldes qn4 vilje7 det må være en forglemmelse, r en'-og skær

distra:)r.t·ion. Måske har I glemt, at klubben har en kasserer , ·tror måske ikke, at V .s. har ·brug for jeres kontingent , men det har V.S., og jo før jo bedre. Nu, hvor I
er mindet om ,det, findes der faktisk ingen undskyldning
for at være bagud, så frem med tegnebogen, kaesen er
åben!

Jeg skulle da også gerne kunne gå ind i det nye år med
nogenlunde julefred i sindet.

Kassererena

r;:og;_:§~!!}~ igg.!
Da KSU har placeret sit repræsentantskabsmøde netop
samme dag, som vi havde planlagt halvårlig beretning,
bliver vi nødt til at foretage en lille ændr-mg i pro
grammet for januar.
Vintert~7:1ering..ens 4.=:-unde rykk~s frem t~l den 8 . ~ancq.ar,
så der bliver plads til halvårlig beretning aen 1. Januar. -

_

Se iøvrigt programmet på bagsiden.

Pro~~!E-!.9E_Q.§:_!2~~gg.~_§J21:J.!~~f!~g~E.!
11.december: Vinterturneringens .3 .runde.18.
: Hængep ar-t.Lez' fra Vinterturneringen"
Juleaf slutning·.
25.december og 1 ~ jJ1nuar: 'Ju Let'er i e ,
8. januar~ Vinterturneringens 4- .runde.

15.
21.

-

:' ·Halvårlig beretning.

Debat: Hvordan b'l i.vez' vi stærkere?

20 mands hol4kamp mod Rødovre.
Kampen s.pi,lle.s i Rødovre.

!Iu1eef §!!! tn_!g,g.=,
Kale1+-deren· har. maget det så', at der bliver to onsdage
i famili-eris skød" Derfor regner vi med , at alle klubbens m~d+e:mmef ,-- og så de -mer~ passive - møder op d..18.
december- :_.t'il_. vor :.·j.uleaf slutning.
BeI,styrelsen .har sammensat et program, så der skulle
-vær:e .noget for. enhver smag: små skakopgaver , lidt lynskak, hygge·snak og .andet godt .. Det skulle- blive en
· festaften i lilleput:format, hvor vi _på en fornøjelig
og a:fslapp·et måde ønsker' hinanden en glædelig jul.
NB. Bestyrelsen giver de spf Ll.ere , som møder op d.18.
dec ember , julefer'ie til d.8.j.anuar 1969.

HUSK TILM:1:!1.iDING TIL KSU's ENKELTMANDSTURNERING.
SENEST 11" DECEMBER TIL, JESPER HOLM.

,·
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