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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

28.årgang

Januar

1971

Nr. 1

Halvårlig Beretning
HB kom lidt sent igang, idet formand Jesper Holm kl.20,11

bØd velko.nunen og indledte beretnin9en:Der var pr.1/1-70
70 medlemmer(42 aktive,12pas,sive,16 juniorer) .. De·tte tal
havde været ret konstant de sidste 5-6 måneåer, sidste

år lå vi omkring 65 roedl. Økonomien er god, men skæmmes
af restancer pA ca.1100 kr.,hvilket er en tangering af
det dårligste i lange tider. Vi har hidtil fået huslejetilskud fra Kbhn""s komm., men .regeringens spareudvalg
har flet kig på denne paragraf, så det hører muligvis op.
Medlemsaktiviteten har været stor, en del har endda været
umådelige aktive, og resultaterne har også været gode,
bl.a. en fordobling af vores elitespillerantal !
V'T •. har i år 4.2 de l.t.aqe.re ,hvilket er det samme antal som
sidste Ar,afviklingen af de første runder er som formanden udtrykte det nogenlunde god. Styrkelisten er nu indarbejdet og fungerer tilfredsstillende, de fleste medlemmer har vænnet sig til at regne med det nye system.
I holdturneringen deltager vi med 4 hold mod 3 sidste
år. 1. og 3. holdet ligger fint og har gode oprykningschancer,mens 2.og 4.holdet ligger "kriminelt".
fortsættes side 2.
TRYKNING_AF_FRIBQNDEN~!

Den længe bebudede overgang til KSU-tryk er nu en realitet, og de kommende numre af FB vil få udseende som dett.e nummer. Vi håber nu at være ud over de vanskeligheder,
de.r har præget de sidste par numre og takker Bj1 arke
Stærke og Henning Kalfner for hjælpen, de ydede med

try.kning · af de sidste 3 numre.

Red.

-2 • Vestvold-samarbejdet kører godt, bl.a. var v •. v.• -EM'r 70
en stor succes. V-V.holdturneringen bliver i å~ spillet
efter Tybjerg-systemet over 2 runder. 1.runde spilles·
d. 25/1 (se opslag .i klublokalet), 2 .. runde engang i maj.
V-V.klubberne er inviteret til returmatch mod Dalarna
Schackforbund, og p.t" undersøger Poul Sørensen i Comus
Rejsebureau, om det kan betal~ sig med et charterfly~
Arrangementet tager sigte på St.~ededagsferien.
Til oktober har· klubben 40 års jubilæum og til fejring
af dette har man flere muligheder: at arrangere e~ åben
Vanløse turnering, at afholde en simultanmatch med en
af "kanonerne II og afholde en. fest af en eller anden art.
Dette var det vigtigste i formandens beretning og herefter blev ordet givet frit, og en hØjest utraditionel beretning blev resultatet, idet man på grund af det lave
deltageranta1(22) kunne føre en uhøjtidelig samtale uden
de store "forgrundstalere". Hoveddebatten var omkring
returmatchen mod Dalarna og Jubilæet.
Houmann lagde ud med at studse over spillere, der udebliver fra holdkampe,når de havde tilmeldt sig, ltde burde
have en sort streg på næsen", desuden gjorde han opmærksom på, at Vanløse Folkeblad må ske kunne formidle korrtakt til billige lokaler til en evt. Vanløseturnering.
Th.Rosenlund henledte opmærksomheden på, at vi samme
steds havde spalteplads og besluttet at få nogle eksent:-plarerned i klubben t~l dem, der ikke bor i Vanløse.
J.H-svarede, at det var ham, der havde forsømt denne side
,af klubbens interesser .
Efter forespørgsel oplyste J.H., at hvis holdet til
Dalarna skulle flyve, måtte det være på enten 46 eller
84 deltagere. Barkhuus:Pr.klub? Efter denne muntre bemærkning, kom Arne Jacobsen ind på zest ancerrie og spurgte
til om de var fordelt på få, og om man havde tænkt sig
a t, skærpe kur eerr. xf.Ll sno Irn oplyste, at de var jævnt fordelt på 29 medlemmer,han undskyldte,at han ikke havde
kunnet være i klubben december måned,hvortil Ei.s_il Pedersen bemærkede,at de kunne have brugt de girokort, der var
blevet tilsendt.J.H.oplyste hertil,at man ikke var meget
for at ekskludere--medlemmer, men at det kan lade si,g gøre,
hvis restancerne blev alt for grove. Man kom nu tilbage
til Dalarna-turen,idet Eigil Pedersen mente,at maj var en
uheldig måned p.gr.a. de mange,der skulle til .eksamen.
J.H.: Hvis man lagde det senere kolliderede det med folks
f e r Lc , og lagde man det tidligere ..... som en anden sagde:
Så er Dalarna ikke så kønt!?

-3.Lfter lidt hyggelig, men r:..:..r.._~-~re seriøs snak angående

Dalarnas

skønhed

II

ville

~:r. L.

viåe hvor mange, der var
interesserede, det viste sig at v2re 4 hænder, men mon
II

ikke der er flere af rnecilemmerne, der har tid og lyst?
J. l. ~}:om Lnd ~··);

at noget af turen kunne finansieres genen banco-spil o.l9n.
I.1oumann f oze sLoq , at Voss ,der havne været rned fra starten
af VF, blev udnævnt til æresmedlem. J.E.og de anare til-

s"'..:c,:~cv'=~rende kunne uden videre bifalde dette.
.ir•. dr rrandsen spurgte til samarbejdet mellem Gl. s. og
VS on1 at f~lles arrangement samt hvornår beslutningen
om arrangementerne skulle tag,es. J .H •. Den endeli~:ie beslutning s} .. al ta(;,es før GF, og maner blevet enige med
Gl.~~- or i at holde jubilæerene adsk.ilt.
~rne Caco~sen vendte tilbage til Vanløse Folkebl~d og

foreslog. at rian havde ugentlig·e opgaver m .rn. i en fast
s;:aks~alte: dette var, aer enighed om,rnen hvem, aer skulle
veer e .?r Lmu s mo t.o.r , fik man aldrig -~ t vide. lian vendte nu
tilba•~1e til Jubilæet. J....n mindre seriøs samtale bredte
sig, man V8r stort set enige om, at fest skulle der holdes,
men ~.lvo~~ci.::=:.. .-,. 09 til hvilken pr is. Lfter en del ordveksl .i nc er , svært gengivelige i et blad aom dette, tog Bif_.g__§r
Frandsen ordet, idet han ikke mente, at klubben skulle
slå s2. ::; tort brød op som en åben Vanlø,se-turner ing, der
rille koste stort slid samt midler, og med de mange turnez Lnoe r r der var for tiden bare ville drukne i mængden
uden no~en reel propagandaværdi, han mente, at pengene
ville ~inde bedre anvendelse ved at støtte klubbens spillere i deres arbejde for at blive bedre. Derimod støttede
han tanken om at få nogle store kanoner ud til deM□nstration og s LmuI tanspil. Iled hensyn til festen, foreslog
han en tur til Sverige, det ville løse lokaleproblemerne
(fribilletter) turen (Havnegade-L.alsingborg f.eks.) tog
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meget bi 11 ig-t for mcd Lemmer ne , der med de våde varer (~illige!) selv afgjorde, hvilket niveau, prisen skulle
op på, (ikke noget med 75-loo kr.pr.kuvert, som et stationært sted ville kræve). Man blev efter en mindre diskution
af sejlt~dens ønskelige længde en~ge om at undersøge for.1.

.

.

slaget.
Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, kunne
formanden slutte af :for en utraditionel, men hyggelig
beretning. Under den gratis kaffe kom Jesper Holm 1· tanke
om, at han havde glemt at sige, kassen var åben, hvilket
den stadig er.

Der skulde nu være afviklet 4 runder af Vinterturneringen, men sandheden er at halvdelen af partie.rne i M.rækken mangler ( 12 af 24 ), 4 af 24 il række, 4 af 20 i

II række, 3 af 16i. III række, d"v"s.at Mesterrækken er
den store syndæz-, Programmet i foråret er - meget stramt,

si hvis det fortsætter bliver det nødvendigt at skærpe
kontrollen med afbudene,forelØbigt bliver det kun nød-

vendigt at give en bestemt tidsfrist til afv:U:ling af
manglende partier fra de første~- rtlnder
( se nedenunder)
Når der i programmet står MANGLENDE og HÆNGEPARTIER fra
V .. ~.',, så er de t; meningen at hængepartier. _og manglende

partier fra forrige runde af VT skal spilles, OG DER ER
AFBUDSPLIGT1hvis man ikke vil tabe partier.
SAFREMT
.EDENSTAE:NDE. PAR'I IER IKKE :ER FÆRDIGSPILLET SENEST ONSDAC }1~ 10/2. FAR BEGGE O POINT I TURNERINGSTABELLEN
med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende!!
1

_

MESTER
-------_,RÆKKEN:

l.r.

s.

K. Wæde-H. Andrea.sen

Mølgaard-Th. Rosenlund

G.Jacob-J. Holst
2.r.
3

.r.

4 "r.

S. MØlgaard-K. Wæde
Tb.• Rosenlund-J. Bergmann
.K.Wæde-Th.Rosenlund
s. MØlgaard-~. Sneslev
Th.Rosenlund-J. Holst

r.
række:
-------l "r.
2 .r"

4.r.

H. Larsen-B. Frandsen
B. Frandsen-B. Gyldholm

Ib

Pedersen-A. Barkhuus

L. Wennecke-S. Bauers
!J;;.:._B~~ke:
l.r. J.Nielsen- Kr.Jensen

P. Jensen- Hvalsø
2. r. Kr •.Jensen- K .Andersen

__
_
III"Række:
,_,

H.Kjærby - O.Braband

J~ Mikkelsen -Kiilsholm
(fra 4.r.)

4.r.

Hvalsø- Stjernquist

Braband - F. Bendix

- 5. HOLDTURNERINGEN:
--·- - - -·- _ ,

~ 1"'""!

~ ,-

I række gruppe l:

VS I - Alb. I:6½-l½(~h)
1 -o
l. Th·. Rosenlund
l -o
2. St. MØlgaard
l -o
Sneslev
3. T.
,
-½
4. A. Jacobsen
½ -½
5. K. Wæde
½ -~
6. H.Andreassen
1 -o
7. L. Jensen
l -a
(r)
8. J. Holst

27 12·

1" VS I

19~

2. SK III
3" LVS II
4,. FS III
5" Alb. I
6. Capa II
7. Hv.S" I
I
8. BIS

18
1·4~
14
12
11~
9~

(+.h)

(-th)

X

(+h)
X
X

(+h)
(4-h) X

1.holdet ... s kamp mod Capa II endte 7-1, idet Thorbjørn
og H. Andreassen "remis"'ede11 deres hængepartier, og
Sneslev vandt sit. Holst, der har spillet med som reserve
i alle 1.holdets kampe har gjort det pA udmærket vis,
han·har scoret 4 p! x'et viser hvilke hold VS har mødt.
Der er et relativt let program tilbage, så I.holdet står
med den ene fod i mesterrækken :

VS

II række, gruppe 2:

II - Gl.S.: 2\

1. søren Juul
2. G. Jacob
3. A. Barkhuus
4. H. Kalfner
5. B.E.Pedersen
6. B. Frandsen
7. st. Bauers
8. R. Hansen
(r)

o -1
O

-1

1. St.S.

IV

2. ASV

I
I

Am,.s.

~ -½

3"

o -1
o -I
1 -o

4. Gl .. S"

L
'i

-!:2

17\

vs. S"

II
I

14½

6. Ge "S.

II

11

7. VS
8. GSF

II
IV

lo

5"

~ -½

22~p. (-t2h)x
22~
(2h) x
20½
(+2h),x
X

2.holdet: Det gik heller ikke så godt mad GL.S. II:2\-5½,
men som det fremgår af tabellen, har vi mødt de 4 stærkeste hold (og som præventiv fornastaltning: Det er ikke,
fordi de har mødt os ~!). Protesten mod os fra Am.S. blev
afvist, men pålidelige kilder i krogene sagde noget om,
at det var lige på grænsen ! Vi r,egner (opt.Lmi s t Lek) med
at afgøre nedrykningsspørgsmålet i de næste 3 kampe
(til vores fo.rdel).
Vi har været meget uheld1.ge,ro.e.n det må vel få en .... ?

---------000

00

000 ---------

VS. 111 - Bis 11: 4½

1. N.Rendlev
2. F.Madsen
3. H.Stjernquist

-3½

111 række gruppe 3:

0-1
1-0

1. JS. 11 2l½p. x
2~ vs. 111 20~E3. BIS .. - 11 l9p. x

1-0
~-~

4. L.Wenneche
5. P,HvalsØ
6. Eng.Jensen
7. M. Laursen

4. AMS.lll 16~p.+h.
5. GL.S.lV 16p.
6. RØD.S.lV 13p.+h.x
7. SØLL.s~11 12p.
B~Y.S.
111 B½p. x

0-1

½-½
½7~

8. E.Johansen (R)
1-0
_
3.Holdet: Slog bis.4~-3~,men kunne godt have vundet 5-3~
selvom det i starten tegnede dårli~t.Vi har et lettere
program tilbag,e end JS. og BIS f der bl, a. tørner sammen i

si~ste runde~ Holdet er stabilt og mange vil nikke genkendt til Stjernquist, der på det sidste er kommet aktivt
me<l ind i billedet som en sikker point-scorer. Jeg tror
holdet rykker op.
VS.lV sad over i 4.runde.Stillingen lV.række gruppe 2:
1. Skov. S"
111 l 7 ½p.
x.
2. Bi. q.
111 17 p.
0

3. S.41.
4. Alb.S.

lV

16½p.

5. Hv. S.

111
111

16\p.
11 p.

6. Gl. S.

V

9½p.

0 x

8~p.

0

7. VS.

_ 1V

x
0
I

O betyder at holdet har .ap Ll.Le t; en kamp mindre, x et som
i de andre tabeller ud for de hold vi har mødt.
4. Holdet: har nu i 16 partier scoret B½p. hvilket svarer
til 47 2/9%, hvilket er nogenlunde,men bundplaceringen
skyldes at de på udebane har måttet afgive 6p" uden kamp.
Men hvis de i. deres resterende kampe kan få 24-0, kan de
måske blive nr. 1.
Jeg har nu i et halvt Ar stået for holdreferaterne,
nv Ll.k e t; jeg ikke på nogen måde er ked af ,men j·eg kan ikke
forstå at 3 hold kan føle sig tjent med at en udenfor.stående giver vurderinger og dessiner vedrørende holdene
og deres præstationer,selvom jeg selvfølgelig ikke har
mulighed for at forvanske resultater og placeringer"
Eller sagt på en anden måde:Hvad med nogle holdreferater,evt.suppleret med partier( Marathon-serien med
Thorbjørns tabspartier mod Sneslev må da snart trætte½)?
Der er ingen,der har sagt,at holdlederen er selvskrevet til det,men det må da være et alternativ til at
nulle lommeuld.

b.f.

-7 .-,
Mellamdugsschacken. Hallsberg 70-71:
Under Junior DM.fortalte man mi,g at11der var en
turnering"til den næstbedste dansker" Dette viste sig
ikke at stemme undtagen i praksis.Efter først at have
modtaget en invitation til Oslo,hvor jeg vel at mærke
selv skulle betale fik jeg et brev med det glædesbudskab,at jeg blot behøvede at sige ja for at-komme .e:q
tur til Sverrige nærmere betegnet til jernbarie-knudepunktet Hallsberg beliggende lige nord for v&ttern.
Det gjorde jeg selvfØlgelig~Turneringen spilledes over
10 runder fra d.26/12 til 2/1 og havde 34 deltagere,
heraf 30 svenskere 2 nordmænd, l finne og 1 dans ker .
Efter at have studeret kortet fandt jeg det tilrådeligt1
at medbringe varmt tøj fordi der sikkert var koldt og
specielt for det tilfælde at man ville hale mig ud i
den kolde sne at stå på ski. Frygten herfor viste sig
dog ubegrundet,eftersom der ingen sne var.
Fra mine sidste turneringer sad det danske Øl mig i
benene (eller hvor det nu sætter sig) men jeg havde ingen
større vanskeligheder med at omstille mig til Pripp. (red.
opgav at finde ud af,hvad der stod i manuskriftet,Pripp
er det nærmeste vi kan komme) ,og efter. 6runder havde
jeg 6p. I 7runde var jeg ret heldig med at holde remis
mod den svenske juniormester Konstantin Kaiszauri
(partiet kommer i skakbladet) og begyndte herefter
at tro på en sejr,Efter 2 stormesterremiser· på hver
14træk var 1 pladsen sikret. I sidste runde var jeg
igen ved at tabe,men tog mig sammen og holdt remis ef~er 7timersspil. Slutstillingen 1. ~h.Rosenlund Sp.
2" K.Kaiszauri 7p. 3. N-G.Renman 6½p. 4. Dan Hansson 6~p.
5. Yvlo Rantanen(SF} 6\p. 6. Hans Freiberg 6½p. Deres
indbyrdes placeringer af gjordes af Sonnen-Berger ko rrek-:..
t~on(som man altså bruger i Sverrige,også til Monradturneringen) .Turneringen var ret stærk (det skriver jeg selvfølgelig, når jeg vandt), vel en mellemting mellem en
dan5,k mesterklasse 09 en eliteklasse. Hvad mit spil skyl- 1
des kan jeg kun give en årsag til,nemlig den at jeg var
alene" Jeg følte en vis ret til at vinde for mig selv
og mine danske kammerater som for en gang skyld, det er jeg·
i hvert fald naiv nok til at tro, holdt med mig: Det er
jo trods alt kun svenskere det går ud over. Men i.sær det
at jeg i de første runder ikke kunne snakke med no~en
( under V.V.-Turneringen gik det meste af tiden med at
vandre rundt.

ens agressive skal-jeg maskeret til ukendelighed af en
Tuborg og et sjofelt eller velvilligt grin) gjorde at
kampsituationen var naturlig.Efterh!nden som jeg blev
bedre og bedre venner med nogle af dem kneb det mere
og mere med at bevare koncentrationen,men da det blev
rigtigt slemt havde jeg vundet turneringen. Venskaber
som opstår under et så kortvarigt ophold ,e r noget underligt noget" Først siger man intet til hinanden, kikker blot lidt. S! siger man et eller andet relevant om
sit eget eller den andens parti,kommer på talefod,
spiller lynskak og kommer efterhånden til at kende hinanden virkeligt godt. J. il sidst kommer præmieoverræk]s:elsen, afslutning og et11,hej11.Hen bØr det plage en?
L1~var trods alt svenskere.·
1

En lynturnering spillet fredag d.1/1 vandt jeg også
efter om eftermiddagen at have fejret min turneringssejr med no,gle11 Pripps11 og en flaske portvin. Nogle af
de svenske delta,gere som observerede denne udskejelse
undrede sig og mente at det ville skade mit senere lynspil.Jeg måtte forklare at ingen dansker nogensin~e vover at spille en afgørende lynturnering uden først at
have dopet sig,ved min sejr har jeg således skaffet bolaget flere kunder.
følgende parti er spillet i anden runde.
Hvid:
Thorbjørn Rosenlund Sort:
P.0.Larsson.
l. e3, d5"
2.sf3, es.

3. b3,Sf6.
En forsigtig opstilling.Normalt er g6 ogLg7.
4.Lb2, e6
5. c4, Le7.
6. d4, 0-0"
7.Sbd2, Sc6.
8. Ld3, Sd7~ Farligt, men ingen fegl.
Sikkert ikke det bedste men meget fristende
h4. I?
9
9..
-,
es . ? en fegl som sikkert skyldes at sort betragter hvids offer på 57:_·for ukorrekt"
10 .. dxe, Dc7"
11.Lxh7+,Kxh7"
12. Sg5+, Kh6. Alle andre træk taber straks,men dette
måtte jeg fø,r st udtænke en, gendrivelse a ·,- .
Her så jeg bl.a. slutstilliµgen"
13" Dbl !
13.-,g6.
14" hS; Sdxe.5
15" Sxf7+
Pointen. Sorts svar er tvunget.
15.-,Txf7
16" hxg+, Kg5. Håbende på modspil med Lf:S.
( fortsættes)
•·

'

'
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V~·! .. -1970:
M

T'h. Rosenlund

M

T. Snes.lev

I AL. Jensen
IB I-i. Kalfner
J IB. Frandsen
J" I F.

Madsen
IIA K •.Andersen

IIA J. Holst
IIB J. Holm

-9 .. J_ es12,er _ H··l
r· •.kl
. ·11_er .....
'''''.:.
. o m__
_ •SJ2l..
~ 0 ½ 1 ~ 0 0
OOOli)lO
½001'~½0
00\1,10\
0 ~ \ 0 1 \ %

3

p.

3,

p.

(5~_)
(3 )
(3 )
(3 }
{ 3 }'

3½ p.

(3)

2\

(3 )

2\ p~
2

p.

2½ p"

00~1:110
0 0 l 1· 0 ~ 0
0 1 \ 0 i\: 1

p"
4 p.
5 p.
2~ p •·

1

0 1 1 1-1 \ ½
IIB N. Rendlev
l½o000-1
0 1 Qi O O O l 2 p.
JII M. Kalfner
0 0 l f l l 0 4 PJII P. BØ,jden
1 0 udgået.
III O .• Bz aband
(tallene i parantes= forblivende resultat i

(3 )

(3 )
(3 )
(3 )

(3 )

.,,'

·1.
I

klassen)

Vestvoldturneringen 1970 blev i år holdt på Glost~up
bibliotek i weekenderne 7-8/11, 21-22/11 og 12-13/12.
Med ~ine 200 deltagere (1969:150) må det ~el være den
3.stØrJte koordinerede turnering i landet(DSU~s EMT:400
RSU~s EMT:315). Arrangementet var grundigt tilre·ttelagt,.
og alt klappede perf~kt (selvfølgelig v~r der en P.S.'(
finger med~) Turneringsledelsen var om ikke alt for kan~
s ekvant; så dog så smidig, som man kan ønske sig" Plads- ..
forholdene var fantastiske: KSU ville med sin fladekapa- ·
citet kunne placere 500 i samme Lok.a.Le {selvfølgelig ikke

med deres gode vilje). Med hensyn til toiletforhold er der
en lille tilbagegang at spore: 1/67 toiletbræt pro persona
mod 1/60 sidste år, men de funkt. Lorie L'le lokaler + specialrum med srnørrebrØd og våde elementer i hvilket man også
kunne spille lynskak gjorde formentlig, at der altid var

mennesker på toilettet, men aldrig overfyldt.At· kragerne
vender 1 Albertslund og ikke i Glostrup, fik vi ctt vide
sidste år, og snakke billetpriser med. en statsinstitution
skal man vist være ikke-dansker for at finde p!(undtagen
herfra skattevæs,enet, det er vist
en _folkefå,r lystelse) .
.
.

I modsætning hertil var turneringen rent skakl~gt ikke
den største triumf for vs. Med samme del tager?ntal.· som
sidste år, fik vi 1 oprykning, 5 blivende re~riltåter og
6. nedrykningsresultater (sidste år: 0 - 12 - 1).
Jes per lio lm har Lænqe været for opaQ:9 Aende, hvilket denne
gang ku Imfne.rede med 5 p. i 2. kl. , dvs oprykning til Ikl.
.i

-10.-

i.lbbbens lovende junior ~horbjØrn Rosenlund præsterede
2~ p~ i nester~lassen,~er var forstærket med 2 elitescillere, nen mødte desv~rre kun €n, derfor tror jeg pl.
,at :\.a'n klarer et ntG.sterresul tat i ~r fremtid, det er
vis~ kun et titls- og rutine-spørgsmål. Per Bøjden, der
for tiden har problemer med sin seng, kom ikke til de
fr,jt,~te 2 runder, rieri vandt de ~ næste, hv llket gav en
Jieget. sp~,~ndenu.e: af.s.slutning, der xku Ll e spilles hz-;n9e·:;)ar :.i;' ~1· r .ian måtte neje s Lc 1 : .cn det er alligevel flot.
·(:ir-~·:., ·::er@t i 2. kl. , .ian er i}:~.c _·,:.:..ien cha: ·;er far at bli VE.!
l. ;,l. syi J..J_•~+ i nc2r fremtia.
Je~ var ~t ~odt arrangem~nt, næste år, 1 man da bestemt
slå l.~.;~r--s cl12l tagarantal med de f'or ho L, , man i ·v . V, kan
1

ti l~..':\-'ue .

b.f,

-----------------------------c5
Sc6
c.4 - C}.. d4
(,xd
4 . .__,. - - t.1 - ,..i~ ~o
5.
Sc3 - Lg·7
o" Le3 - u6

3.

·.{

7.
3.
9.

Lld2 - Sf6
f 3 - o-o
Le2 - 'r e B

lu.o-o-o - L<l7
11.

h4 -

12.

g4 - Sxtl4

a6

13. Lxd4 - JJc7
14.
}15 b5
15. hxgS - fxg·6

16.
17.

Sd5 - Ub7
1Jg5 - Sxci5

18. Lxg7 - hxg7
19.

Dh6+- i"f6

20.
g5+- ~,e6
21. exd.5+- Ke5

22. Dg7+- Kf4
23. ud4+- KxgS
24. ~dgl+- Opgivet.

Partiet her er fra v.v.-~r~, spillet
uen 22/11-70 i 5 .runde. J·es9er iolrn
havde hvid og sikrede sig ved g-evin··
sten sit 4 point - lå m.a.o. i en
fortræffelig udgangsposition til cien
opryknin~ til l~kl., der jo viste s~g
at blive en realitet. bpillet er en
advarsel til den, der af lutter angst
for at kornme ud af busken .slet ikke
tØr gå i krig med noget som helst.
·gentlig Lavc..c sort kun en mindre
buk (i 17.træk. men allerede her stod
he •. x.La r t; næstbedst) .
Lar: :.}lev helt enkelt spadseret ihjel.
uer ike grund til nog:en kommentarer
til trækkene iØvrigt spillet giver sig selv.
Sort var Johnny Hvarn. f.i.ansen, Vr idslcr··-·
Øh, undskyld, Albertslund.

-11 .. -

Frederiksbergturneringen.
Som ~eneste Vanløser deltog jeg i denne så energiske
klubs seneste arrangement. For første gang skulle jeg

vise, hvad jeg var værd i en eliteklasse. Resciltatet er
derfor gansk~ interessant med henblik på mine skaklige
muligheder. Suveræn vinder af klassen blev Th.Haahr med
6½ p. Ham skulle jeg ikke røre. Nr.2 blev Allan Poulsen,
ham kunne jeg heller ikke slå. Men et eller andet sted
i tabellen finder vi en Steffen Zeuthen. Ham kunne jeg
slå,og et andet sted finder vi Erik Jarlnæs. Ham holdt
jeg remis mod. De resterende 3 partier gik tabt efter
mere eller mindre modstand.Resultat:nr"8 af 8 rn"l~ af 7.
Jeg kunne godt i lighed med min karakteristik af
Birgers optræden i ,JUNIOR KM (Der menes ve:l præstationer,
red , ) ironisere og lave billige vittigheder, men dette
ville være et u~agligt forsøg på at bortforklare den sørgelige kednsgerning overfor mig selv og andre, at dette
resultat er yderst retfærdigt min spill€styrke taget i
betragtning. F'or et par år siden,da jeg begyndte at avancere, håbede jeg, at mit talent rakte til. en plads blandt
de fremmeste; selv om jeg inderst inde hele tiden vidste,
at min skakkarriere mitte ende med den totale fiasko og
desillusion. Je_g har levet på en forestilling om egen
genialitet, ~o~ næredes hver gang,jeg slog ligegyldigt
hvem i ligegyldigt hvilket parti, som jeg bagefter gennemspillede adskillige gange for at nyde sejrsglæden
fuldt ud. Min spillestyrke er altså utilstrækkelig til
eliteklassen og hvad værre er: den bliver ikke større.
Jeg er nemlig uden evner og energi til at studere teori,
som turde være det skelet, man bygger partierne over,og
kunne jeg læse, ville gedebukkenes antal så dale? Nej,
jeg må se mig om efter en ;ny interesse og glemme skakken"

NB!

Dette er ikke skrevet i en depression, men efter
nøgtern overvejelse af mulighederne. Selvkritik er velset, og selvkritikere er der ikke mange af, så hvorfor
ikke? Hvorfor ikke blive verdens største og bedste
s,elvkritiker ?
Thorbjørn Rosenlund.
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(fortsat fra side 8)
17. gxf
Nu havde j~g kun 25 minutter igen, sort
endnu mindre.
~7.

-,

Lf5

18. 'i'h5+, KxT.
19. OxL+,Kh6.
20. he2, opgivet. 20. cxd vandt naturligvis også. Jeg
tiænkt.e først på at tilegne Jesper Bergmann partiet, fordi
tjet under det banale og vulgære ydre rummer interesante
og smukke ideer . Men jeg bes 1 u t tede, at de t; skul 1 e til egnes Ib Balle. Dels fordi det er et rigtig cafi-parti og
dels,fordi det lever op til hans ellers tåbelige teorier

om, at en officer bør ofres for et tempo.
'hbrbj ørn Rosen.I und.

i3/
l,6/1

Pro2ram for de kornrnende spilleaftener:
.
·d e
V .1. 5. • run
i·i

KSU ...

s

Ef,l'I'

Niels

Steensens

Gymnasium, Set.Kjelds-

gade 7,Kbhvn.Ø. l.runde kl.15,00.
17/1 KSU-s BTT~. 2,runde kl.9,00 - 3.runde kl.15,00.
20/1 Årligt klubmesterskab i LYd !
25/1 VestVold holdkamp, se opslagstavlen.
3.7/1 Hænge- og manglende partier VT. -Styrketurn. m.v.
30/1 Ksu- s EM'I 4 • runde
~1/1 KSli~s EMT 5.runde
.3/2. v», 6. runde
'.6/2 KSU;s EMT 6.runde
:7/2 KSU-s EMT 7.runde
10/2 3ænge- og manglende partier VT. -Styrketurn. m.v.
17/2 V'J.1• 7 .runde (sidste for 2 .r.ække)
24/2 V'I'. 8. runde .
1

FRIBONDEN udgives af VanlØse Skakklub
Spillelokale: RandbØlvej 59, Kld.
Formand: Jesper Holm, Rebæk søpark s,vær.201,
Hvidovre. Tlf" 75 8~ Sl"
Kasserer:Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37,Vanløse
.Tlf. 74 25 77. Giro 78 433.
Turn.leder:Niels carlsen,Drosselvej 67,F. 345007
Fribondens redaktion:

·

Sten Bauers, Forhåbningsholms Alle 22, 1904, V.
Birger Frandsen, Åg,erupvej 33, I. tv., Brø.nshØj"
søren Juul, Rebæk søpark. 5,vær.221, Hvidovre"
Tlf" 75 85 51.
KSU- od tryk

•
',.
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
28.årgang

Februar~marts 1971

~

Nr ~

2.

_Den_interne_Vestvold-holg~uEne~ing~
Mandag d. 25/l løb første runde i denne traditionsrige
turnering af stabelen. Denne gang havde man dog modificeret den til en turnering, hvor hver klub sender lige
så mange eller få spillere, det passer den,og resultatet

bliver en meget fleksibel afvikling. Ulemperne er vel
kun, at man fristes til at sende et udvalgt hold af
stærke spillere og får points efter deres relative score"
Selve arrangementet forløb ganske fortræffeligt,
fem
Vanløsespillere var mødt op en time før start for at
hjælpe med at "stille op
Vi troede, at det bare var
materiellet, det drejede sig om. Næh, borde og stole
skulle hentes fra et lager og samles, og så kunne man
gå i gang med det rent skaklige. Nå, alle fremmødte gik
til sagen med liv og sjæl, og da klokken var faldet i_
slag, klappede det hele. Hele tordenskjolds kompagni var
11

-

mødt op, og selv om ikke alle V~S.-ere klarede sig lige
godt-, fik vi 9\ af 15 mulige points. Vore vindere var:
Snesiev, Leif Jensen, Holst, Jacob, Finn Madsen, B.Eigil
Pedersen, Rendlev, J.Holm og Age Brown.
Eigil vandt først, partiet bringes side 3.
Oprydningen foregik nærmest ligesom opstillingen, og det
var nogle godt trætte V.S.-ere, der vendte hjem bagefter.
Under hjemturen blev bl "a" den gamle vi tti,ghed om, hvordan 6 elefanter lettest anb~inges i en folkevogn, taget
6p og illustreret på en meget elegant måde - nemlig med
2 på forsædet og 3 med 1 ovenpå på bagsædet.

Næste_runde: Tirsdag d. 23/3, ValhØj Skole.

- 2 .. holdturnerin9:en.
Der var i. FBs janu,a rnummer sket en lille fejl ud fo...Knud Wæde, der var blevet noteret for en remis mod
Alb.S.,det skulle have været et helt point. Stillingerne er nu i de forskellige rækker ( og efter afgørelsen
af diverse HPer):
1. række, gruppe 1:

1 .

,,
"- .
3.

4 .

v.s.
SK.

5"
6 •
7 •

Al. S.

av .s ,

I 14 point:
II 12 poin_._
I 12 poin

8.

Bi. S"

I lO~poin

5"

Vb.S.

I 14\point

19½ point

6.
7.

17½ point

8.

Ge.S. II 11 point
II 10 Eoint.V" S.
G.S,F.IV 7~point

I

27

III

20

L.V.S.II
FS. III

point
point
point

18
14½ point

Cap"

2. række, gruE_Ee 2:

l.

St.S. IV

2.

ASV"

3.

Am.S.

4.

Gl.S. II

I
I

24½ point
23½ point

3 • række , grup~e 3 :

1.
2.
3.
4.

J.S.

I

v.s.

III

Bi.S. II
Arn.S.III

21½
20½
19
16~

point
point
point
point

Gl.S. IV 16 point
RØd"S"IV 14 point
7. SØll.S.II 12 point
8~
Bby.S.III 8½point
5.
6.

s2ecielt for 2. klasse ( men ikke udelukkende):
Hermed

indbydes til en forårsturnering, som vil være

velkommen hos de 2.klasses spillere, der godt vil spille lidt yderligere seriøst skak i løbet af denne sæson.
Betænkningstiden bliver 2 timer til hele partiet, og
den lØber over 5 runder:
17/3, 24/3, 14/4, 21/4, og
den 5/Se Indskud kr. 5,- der går til præmier.
Disses størrelse er endnu ikke fastlagt.

Tilmelding senest onsdagen før til kassereren.
best"

-

3

Efter opfordringen i FB.s. januarnummer til at få afviklet de manglende partie~ er man ved at være med de
fleste steder. Desværre har det medført, at 4 spillere
har måttet trække sig ud: Voss (M} ,Gyldholrn (1), Hvalsø
og Kr.Jensen (2).
Herefter er der kun 6 (seks!) spillere tilbage i 2. række,som pånær et parti er afviklet
{ det er endda spillet, når nærværP-nde nr. af FB udkommer). De tre har angivet manglende tid, mens Voss har
et til tider mindre pålideligt helbred. Vi har imidleYtid før set Voss komme igen med fornyet kraft, og det
håber vi naturligvis også denne gang. 40 års traditioneblandt klubbens 4-5 bedste spillere er vel ikke umiddelbart til at se bort fra. stillingerne i rækkerne er som
følger:
{ tallene i pa.rantes angiver antal spillede kampe)
Mesterrækken:

1. r ække i

( 4}

2\

( 6)

4~

( 5)

( 5)

A. Barkhuus

4
4

Finn Madsen

3~

( 6)

3½

( 5)
( 5}

1. H. Kalfner
2-3. B.E.Pedersen
4

2. række:

3½
2½

1. søren Juul
2. Steen .MØlgaard
3. T. Sneslev

1-2. H. StJernquist

J.

Ni.elsen
3. E. lJensen

3. række:

1. Per Bøjden
2. Stig Hansen
3-4. Reidar Nielsen
, E .• Kiilsholrn -

3~

(3}

(5)

2½

( 4}

5

(6J

4½ (6
4

( 6)

4

(,6)

Månedens Knaldperle: Sp11;et 25/i-7ll Vestvoldholdkamp.
Hvid:

N. N.

Bbv. S •. -. Sort:

Eigil Peders,e n Vanløse

1: e4, Sf6.
2: Sc3,e5. 3: Sf3, Sc6.
4: d4,ed.5;Sd4,~c5
6: Sf5_ 0-0. 7: LgS, ses. 8: sas, Lf2:+ 9: Kd2, SEi4:+
0: Kel, DgS:+ 11: Kbl~ Sd2+
Her opgav hvid, hvilket var konsekvent gjort@

Program for de kommende spilleaftener:
17/2

VT

7 .runde

24/2

VT

8.runde

3/3

Hænge- og mgl. partier {obligatorisk)

10/3

KSU-s holdturnering (se opslagstavlen)

17/3
24/3

VT 9.runde
Hænge- og mgl. partier {obligatorisk)

31/3

KSU~s holdturnering.

Note: De afsatte aftener til HP og udsatte partier er
faste i den forstand, at hvis man ikke har afviklet
'de indtil dato fastlagte runder, har man mødepligt
Er det umuligt at komme, ska l, der sendes afbud"
Hvis overtrædelse af denne regel finder sted,
·risikerer man at få en bolle - turneringsledelsen er
'blevet ret striks i den senere tid:!!

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

FRIBONDEN udgives af Vanløse Skakklub
Spillelokale: Randbølvej 5·9, Kld.
Fo,rmand: Je.sper Holm, Rebæk søpark 5,vær.201,
Hvidovre.

ra r ,

75 85 51"

Kasserer:Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37,Vanløse
-Tlf. 74 25 77. Giro 78 433.
T'urn. leder :Niels Carlsen,Drosselve_j 67 ,F. 345007

F.ribondens redaktion:
Sten Bauers, Forhåbn.ingsholms Alle 22, 1904, v"
Birger Frandsen, Ågerupvej 33,I.tv . , Brønshøj.
søren Juul, Rebæk søpark 5,vær.221, Hvidovre.
Tlf .. 75 85 51.
KSU- od tryk
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
28.årgang

April 1971
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Nr. 3_

.

/

.~/

Dødsfald"

~

~

.· .
\

..

~
Det er med sorg, man modtager budskabe"t: om E"D.Voss
dØd. Man bliver stille og lader tankerne passere for
a~le de gode skakstunder ., vi havde sammen"

Voss startede tidligt i vs. Han var en kort overgang
formand for kltibben, men det var først og fremmest
som aktiv spillet, han kom til at dominere. I en lang
årrække var han ubestridt klubbens stærkeste spiller,
hvad hans 14 klubmesterskaber vidner om. Hans styrke
var et solidt positionsspil uden de store komplikationer" En overgang var det, som interessen var svækket,
men i de sidste 4 - 5 år så man igen den "gramle" Voss
blomstre op.

Ikke alle kom til at kende Voss uden for klubben"
Han kom først og fremme.st for at spille s~ak, men i
en lille kreds, der 11lynede 11sammen privat, kom jeg
uvilkårli-Jt også her til at sætte pris på tiam~
Hans jovialitet og beredvillighed kom her rigtig frem,
og det vat' altid med en dejlig forventning, jeg aflagde besøg på Kastenborgvej, o,g ens tanker går uvilkårligt også til hans kone, der i den sidste tid har
haft det svært.
Æret være hans minde.

Arne Jacobsen.

_,___.,.,

/

-2KØbenhavnsmesterskabet

1971:

. .2.3.4.5.6.7.8.
E.A.

M.B.

Th.Rosenlund
T. Sneslev

-◊ 1 0 ½ 1 1 1 0
l O ~ 1 0 0 ~
0 \ ½ ½ l ½ ½
½ 0 ½ l l O 1

I,C.
I.C.

J.Ber,gmann
I-I.Andreassen
H.Kalfner
F. Madsen
B.Frandsen
J. Holm
B"E.Pedersen

I. C.
I .D.

S. Juul

½ 1 ½ 1 0 0 ½

L.Jensen

0 \ 1 1 \ 1 1

I.Pedersen

\ 0 0
0 l 1
½ 0 0
0 0 0
0 1 1
½ l O O
0 ½ 0 ½

M.B.
I .A.
I .A.

I.B.
I,B,

I.D.
II.A.
II.A.
II.B.

II.C.

0 0 ~ 1 1 ½ 1

Aa.Brown

II.D.
II.E.

J.Nielsen

K.Andersen

III. A.

L.Wennecke
M.Kalfner

Beg.

R.Nielsen

3
3~

4
4

0 0 ~ 1 1 l 1
0 l ½ 1 0 ~ ½
0 1 1 0 0 0 0

4½

l ~ l O ½ 0 ~

3½
3½
5
2
5

~
0
N.Rpndlev
Sch.Christiansen~
P, BØjden
~
G. Jacob
1

II.C.
II.D.

4\

0 l 0
1 1 1
\ 1 1
0 0 1
0 0 1
udq ,
l 0 1

1 0 ½ 0 l ½ ½
1 0 0 1 ½ 0 ½

3½
2

(-:- )

(-:-)
(+)

3½
1\

( ~)

4
3

3½
3

0 1 0 0 0 0 0

l

l O ½ l O l 0

3~

Der del tog i år ca. 350 s,pillere mod 315 sidste år,
for Vanløses vedkommende var tallet i år 20 mod ~5
sidste år. Turneringen blev afviklet på Niels Steensens
Gymnasium under udmærkede forhold. Vanløse kunne stille med ikke mindre end 9.I.kl.spillere,hvoraf formand
Jesper måtte se sin I.kl.-·titel ryge sig en tur,da han
ikke deltager i Hjørring. Ib Pedersen må desværre gøre
ham følgeskab. Niels Rendlev (det,der er mere mellem
himmel og jord,ligegyldigt hvad man tror) tabte de 2
første runder,hvo~efter der var en eller anden idiot,
der tilbød ham en vis mængde bejere,resultat:han vandt
de 5 sidste runder og en I.kl.-titel. Der er foreløbig
vædet 90 mod 30 guldØl med ham om hvorvidt han bliver
Mesterspiller i Hjørring. Per Bøjden kunne ikke rigtigt
finde ud af det,og måtte se et nedrykningsresultat.
Som helhed var turneringen den bedste Vanløse har præsteret i lang tid. Ole Jacobsen blev suveræn KØbenhavnsmester med ikke mindre end 8 af 9 point.
bf"

-3VINTERTURNERINGEN:
5 ( 6)

Mesterrækken: Der har i de sidste søren Juul
par marieder været en større spil- T.Rosenlund

5(6)

4(5)

St.MØlgård
L. Jensen

lelyst selvom enkelte er frygte-

31'1)

lig b.agud,rnen det vil nok blive
bedre i fremtiden.
tallene i parantes angiver antal spillede kampe"

6~(8)

H.Kalfner

• række:
Er ligesom mesterrækken kun 2 runder fra afslutningen~ I.pladsen og oprykning

srt7)
ms,
5 {'7)

B.Frandsen
A.Barkhuus
B.E.Pedersen

(75%=7½p.) er en kamp meJ.:lern
disse fire;
2.række:

Nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6"

12ts.
3\

1.2.3.4.5.6.

-

Henry Stjernquist:
Enghard Jensen:
Jørgen Nielsen:
Kurt Andersen;
Poul Jensen:
Jesper Holm:

-

½

\ -

1 0 1 1
½ I ½ l

3%

0 ½ - 1 l l

3~

7,7.5

7,25
6,25

2

1 0 0 - 0 1

0

korr.

½ 0 1 - 0

l½
l

0 0 0 0 1 -

OpryknLng: 70% 3,Sp.

Blivende resultat: 40%~2p.
3.række:

Nr:

1.2.3"4.5.6"7. EtS.

1" Per BØjden
2. Stig Hansen:

- 1

3" Eilif Ki.ilsholm:
4" Frans Bendix:
s" Reidar Nielsen:
6. Jan Mikkelsen:
7. Ole Brabrand:

½ 0 1 1 1

0 - 1
l O ½ ~ 0
O O 1

~
1
0

1
0
1
-

1
1
1
l

1
1
1
0

o O O O O - 1

0 0 0 0 · .1 0 -

Oprykning: 60%=4 points
nedrykning: ingen.

4\
4~

korr.
10,S
10,0

4

9 5

4

8,5

f

2

1
1

b.f.

Et menneske der er i restance,er et ulykkeligt
menneske
---===-~f~~~-~~Q_JQ_~~r!!ll!:!!!!!!!

Remis - remis

~ •
Det forekommer mig, at mange skakspt Lt e re føler det

som en nedværdigelse at spille remis, og således er
man heller ikke interesseret i remispartier, når man
sidder med et skakblad eller anden litteratur foran
sig. Remis er jo noget folk g!r med til, hvis de skal
nå toget eller ikke kan finde på noget bedre at fore~age sig. Når to spillere enes om remis, må de jo
være indskrænkede til at finde ud af, hvordan man
snyder en modstander. Dog er der undtagelsestilfælde,
hvor det er praktisk at spille remis: måske rykker
begge op i næste klasse, eller begge sikrer sig mod
nedrykning.
Jeg ved ikke, hvorfor stifmning@n e.r sådan(personligt~
var jeg engang lige ved at blive lynchet, da jeg spillede remis i 16 træk -voldsmændene havde ikke fundet
ud af, at Birger havde "evig skak" på min dronning),
men jeg har en teori om, at det er vilddyret, der
kommer op i folk-man vil helst se en eller anden bli-

ve

11

slagtet 11

•

Nu jeg alligevel har gjort mig upopulær,vil jeg lige
henvise til Larsen: 1150 udvalgte partier" p"113:
uremisen kan være et smukt og logisk resultat af fine
hug og parader,den slags partier burde det store publikum lære at sætte pris på,naturligvis i modsætning
til angst-og dovenskabsremiserne", til denne sidste
kategori kan næppe, selv med den bedste vilje,regne
følgende parti spillet i .3. runde af stormesterturne-·
ringen i Moskva 1997.

Gipslis
l • e4

- Stein:
c5,

5.Sc3il gØ.
;i

Siciliansk.

2 • S ~ ~r , . d 6 .

3 . d 4 , C xd4 • 4 • S xd4 , Sf 6

6.

7.f3,

Le3,lg7.

9.lb3,Ld7. 10. Dd2
opmærksomhed ?

0-0.

8~Lc4,

Sc6

mon ikke trækket tO.De2 fortjener

l O • - , Da 5 • l l • 0 - o - o , Tf c 8 • 1 2 . Kb 1 , Se !1 •

13.De2,b5! sort slipper øjensynligt mindre godt fra
15.

-,a6,

f v eks ,

15.g4!,b5.

17.g5,Sh5.

18.Sd5

med

tydelig fordel for hvid. Nu kan man derimod på 16.g4
spille 16. -,b4. 17.Sd5,Sxd5, 18.Lxd5,Tab8.

14.Scxb5,Tab8. 15. c4
tilfredsstillende træk.
internationale Ragosin.
(

korrespondance

)

et passivt, men øjensynligt
I e~ parti Simagin-Dubini,V.
Mindeturnering

•

-5 .. p r ; ledes

l5oSa3,.

d5~

.115"exd5,Sxd5,

17oLxd5!,:,Dxd5

6 og nu målte hvid nødvend~gvis
spille 20.Lxes.
16.

-,Sxe4.

15. -,a6~ 16.Sa3 på 16.Sc3 sker

16. -,Le8 skaffer

17.Lxc4,Dxc3.

de sorte

springere bevægelsesfrihed. 17. Dd2,Dc7. 18.Tcl,Sfd7.

19.La4,Sc5. 20.Lxe8,Txe8. 21.Tc3,Tb7. 22.Sb3,Sa4
tilfredsstillende spil for sort fører også

23.Txb3,Txb3. 24.axbs.TbS.
eneste rigtige løsning

23.Tc2.Sc6. 24.

24. -,dxc5. 25.Lxc5,Td8.

2 6 • De l-~ b 8 • 2 7 " S c 4 ;S X c 5 • 2 8 , S x c 5 på

2 8 • Dxc 5

kraftige 28. -,Sb4 til sorts fordel.

29.Sxb7,Lxe3.

28. -,Tb5.

33.

øjen-

-,Ld4 sort bedre chanser.f.eks.

30.SxdB,DxdB.

31,Sxe3~.Dd3 eller

29.Sb3(29.Sxa6,Dc8.30.Sc5,Ld4 duede jo ikke)
øjeblik

før er de t

30.Dxc5,Sd4 med farligt initiativ~

29.Da3,Lxc5.

30.Sa3~Tb6.

c5

! hvid skaber modchanser på

linierne i brættets centrum.

synligt giver 28.

22. -,Sxb3.

33.e5!et vigtigt
? Hvid sætter den sorte løber ud af spillet.

-,TbB,

31.Thcl,Db7.

29.-,a5.

34.Sc5,Db5.

32.Sc.4,Tb4.

35.Sd3,Ta4.

37.Sxb4,Txb4. 38.Dd2,f6!

36.

f4,Sb4.

det er nødvendigt at sprænge

barrikaden og få løberen i spil igen.39~a3,Ta4 remis1
Nu fører f.eks.40.exf6,Lxf6 til en for sort fortrinlig stilling. Fælden 40.b3 !? duer heller ikke, sort
spiller 40. -,Txc4. 41.Txc4,Dxb3+. 42.Kal,Dxa3+.
(endelig ikke 42. -,fxe5. 43.Dd5+).43.Da2,Dxa2+.
44.Kxa2,fxe5. Gipslis så det interessante officersoffer 40,Sd6! men kunne grundet tidnød ikke overskue

varianterne. Derfor blev hans remistilbud modtaget af
Stein. Gennemgangen af alle de interessante varianter
viste senere offerets korrekthed:~Q~§g§l~~!1~(!Y~~g~!)
41. Dxd6 med følgende muligheder:
I
II

:41.-,fxe.
:41.-,TfB.

42.De6+ med hvid gevinststilling.
42.Tc7~fxe. 43.De7 med afgørende trusler.
III:41.-,LfB!(øjensynligt det bedste forsvar)42.De6~Kh8.
43.Dxf6,Kg8 og hvid har tre bønder for offiseren.

Stormesterturneringen i Moskva var vel nok den stærkest besatte turnering i 1967 med 18 stormestre. Slut.r e su.l tat: 1. Stein 11, 2-5. Bobozow ,Gipslis, Srnyslow og
Tal lo pts.
(fortsættes på bagsiden)

....

-6 '• Datum Alborgione anno Domini MC.MLXXI Tertio Calendae A:prilis.
Les vieux redacteures, Sten Bauers og søren Juul har
med henblik på Fribondens stabilitet-fremover, set sig
ude af stand til længere at varetage deres hverv.
Sten ,der foruden a.t være redaktionsmedlem, også besidder en post i bestyrelsen, har siden maj 1966 med
få undtagelser siddet i Fribondens redaktion~ Under et
voksende arbejdspres fra den "private sektor" måtte han
se sig nødsaget til at stryge nogle af sine tillidsposter, derfor vaLq t.e han at overlade den meget tidskr,ævende stilling son1 fribondered. til unge friske kræfter.
he rest in pieces.
søren,der har siddet i redaktionen siden juli 1967,
må erke,nde, at han har forsømt sin rolle som familiefader, dertil kommer at han ha.r et meget krævende stu-.
dium, er aktiv spiller. Dette forklarer, at han må t.t;e
give afkald på sin kjære post indenfor Fribondens krævende men dog så elskede rækker.
- Ilya des L~rnitss & tout.
si~•11de sørgelige rester"
ps:

En ny redaktion vil form.egentlig være at finde
fra maj nummeret.

1 7, • nov .

Fra arkivet!
referat fra divisionsturneringen!

19 6 4 "

N.N ... s modstander gav remis efter han var blevet gjort
opmærksom på at T+K rnodT+K er remis. Han var dybt5A'engageret i spillet,at han helt overså denne detalje.

Maj. 1965,.~·

Vanløse skakklub havde tilmeldt
4 mand til begynderklassen,hvor Schønnemann Christiansen
trods tab i 7.runde opnåede 5.point og en anden plads
Wennecke fik 4" Kurt Andersen 3~ og Axel Jensen 2.
Skal de qe'nta.qe s\i;t::cessen
E

E

E

$

$

E

$

$

:E

E

E
$

$

E

,$

E

$

E

$

Har du set en voksen mand græde .......• ?
Så hører du også til dem, der får betalt kassereren
til og med april?

-7-HOLD'TURNERINGEN
-~
Resultaterne fra 6.runde (31/3) er lige med nød og
næppe nået frem, inden dette nummer af FB gik i trykkan, Der er derfor kun i et tilfælde knyttet kommen-·
tarer til sidste holdkamp, de andre går på resultater
=ra 5 "runde.
bf.
l.HOLD: FS III -VS
l"
2.
3.
4"

Th.Rosenlund
St • .MØlgaard
T. Sneslev
A.Jacobsen

9. Ib Pedersen (r)

:l~-6~

VS I - HvS I: 3

FS HvS
FS
1
1 5.K.Wæde
l
1
½ 6.L.Jensen
l
1
0 7.H.Andreassen
l
l/1,,1
l 8. H. Johannesen ( r} 0

- l O • E • Skjold

(r) -

!
HvS
5

\
0
0
0

Vi er snart blevet forvænt med store sejre til l.holdet, og det slog heller ikke fejl denne gang ..
FS~hold, som tilmed var svækket af flere reserver,
kunne ikke opbyde nævneværdige problemer for vore
spillere.Selv stillede vi-i sidste Øjeblik-med een
reserve,Ib Pedersen,som venlige mennesker i klubben
havde sendt afsted med kurs mod Studenterforeningen,
iøvrigt i forrygende snestorm.Han nåede.frem til beroligelse for holdet, og havde tidshandicappet ikke
gjort sig gældende,havde han såmænd nok klaret det.
Nu overskred han i stedet i en vunden stilling. Ikke
et ondt ord for det.Det halve point afgav Arne Jacobsen
vist for flinkt.De øvrige vandt sikkert.Holdet er
sikret oprykning,men måske burde vi slutte af med et
par 8-0 sejre?? Tilbage har vi Hvidovre I og LyngbyVirum II, førstnævnt møder vi på hjemmebane onsdag
den 31/3.
Torben Sneslev.
Stillingen:
l.række.L 9.rup12e 1.
I
21½+ 2hX
5.
Hv.s.
1. vs
I
36~ P• X
EII
16
FS
III
24\ +lh
6.
2. SK
13\+ Ih
C.apa
II
7.
II
20½ +lh
3. LVS
I
12 + 2h
8. BiS
I
19½ +lh
4. ALS
X

spillet en kamp mere.

-8.2.Holdet:
VS • I I - ~1 a. S •

2½-5~

va.S~
~ .S.J.SØrensen

Ge.i,;;1.

2.Axel Barkhuus 0

3.Jacob Gibori
4.E.Pedersen
5.Ib Balle

Ge.S.II - VS.II 3-5.!

+

o
l

(r) -

Ge.S,
1

Va"S.
0

0

5.H.Kalfner

½
½

6.B.Frandsen
7.Sten Bauer
8.R.Hansen (r)

½
½
½

l
1

l

9.E.Kiilsholrn(r)-

0

vs-va.s:

Atter 2\ point! Men' de mange point ligger
og l~r~r! Normalt har vi t~bsstilliriger en mass~,som
derefter e.r blevet holdt til omkring 2~-3 p. Dennegang
havde vi gevinststillinger til omkring 4 \ p., som mod-standeren reddede iland. Eigil vandt i flot anqr eb s=": .:
stil og er åbenbart den eneste,der kan finde ud af
vinde tilstrækkeligt mange points i holdkampe. Kalfner
opdagede et hul i. · sin sk akopdr aqeLae ,han vidste Lkke .:
hvordan henholdsvis Dronning og tårn mere vindes. Jerg
selv holdt på grund af min modstanders overdrevne fo.rsigtighed remis. Sten vandt ret hurtigt kvalitet,men
kunne ikke fastholde grebet. Heldet skylder Rich.
Hansen megen tak for at han ville opfre .sin "nattesøvn"
(natarbejde) på trods af mangel på søvn var han lige
,r ..~d at: vinde men måtte til sidst afgive. et halvt point.

at

VS-Ge.S:
Kravet var inden kampen en sejr. 2 afbud,et
i sidste Øjeblik fra Ei,g il via hans moder, var et hårdt
slag at gå til kampen med,men Kalfner vandt hurtigt en
officer,og det er noget,der stod på hans nepetoire,sJ
han scorede sit første point i denne sæson. Balle,despillede l"reserve på bræt7,vandt uden kamp,da hans
modstander aldrig nåede frem. Lige pludselig dukkede
Eigil op, der var sket en misforståelse, det var· ærgeligt men holdet var våg~t" Gentofte slap med et
3-5 nederlag.
Stillingen:

3. AM.S.

IV
I
I

4. Gl.S.

II

1. St.S"
2" ASV.

(2.række,gruppe 2)

28\- + Lh ,
26~- + lh.
26
22 - + lh

5.
6.

VS

7"

Ge.S"

8.

Va. S"

GSF
X- 1 kamp mere.

I
II

20

II

17~X
lS½X

IV

10 +lh

Der resteret nu kun 1 runde, og der skal vi møde
GSF. IV på hjemmebane ... ASV og Ge. S. spiller med hinanden mandagen forinden således, at vi forinden ved,
bf.
hvor meget vi skal have.

-9... -

SØll~s.- VS III: l~-61

3.holdet:

Sfll~S~

§ ~J: ! .!. §.:. ~ - -~1§.:.

. N.Renalev
2~ F.Madsen

1
O

l
l
l
1

H.Stjernquistl

4. J.Holrn

l

3.hold ude mod Søllerød

8-0

VS-AM.S:

Am.SIII

5.L.Wennecke ½
6.E.Jensen
l

1
1

7.P.HvalsØ

l
l

1
8.E.Johansen 1
II

Den 10.marts kæmpede et fuldtalligt Vanløse-hold sig
gennem -~•estormen til SØllerØd, hvor resultatet blev
en solid se j r , 6~ - 1\ til VS. Rendlev, St4,ernquist
og Erl.Johansen vandt deres partier,J.Holm,Engh.Jensen
og Hvalsøe-P. "f Lk 11 et point hver, idet SØllerød kun
stillede med fem mand. Leif Wenneckes modstander var
så veblig at acceptere en remis i en gevin~t~tilling,
så det halve point skal vi være godt tilfreds med.
Til gengæld tabte Finn Madsen efter at have stået
godt,der var vidst noget med en officer,der kom på
afveje. De svær r-e vandt Jernbane;hs Skakklub også denne
runde med 6½-1½,så vi stadig er 1 point efter JS.
Begge hold har nogenlunde lige gode modstandere i de
to sidste runder, så Van Le se s spillere skal kæmpe
godt,hvis vi skal indhente Jernbanem. og dermed sikre
os oprykning.
N"Rendl,ev

VS - AM.S.
En sådan 8 -0 sejr hjælper normalt godt til i en oprykningskamp,rnen desværre vandt modstanderen JS I
også 8-0, og fører derved inden sidste runde med et p.

_§t!1l~D9~~-J~r~~~~~s~9EE~-~~~

1" JS

II

2. VS

III

3. BIS

II

4. RØD.S. IV

36
35

-

5,

24\

-

7. SØLL.

III
IV~
II

17½
13½

8~ BbytS.

III

10\

AM.S.

6. Gl.S.

20

BJS. II_I~

1. Kurt Andersen
2" Henning Larsen

3 . S.Houman

4 ~ P,BØjden

(r)

S.41. BIS.
0
1

1

½
0

_

0
1
1

~9

_vs. rv :__l½-6_½

5.F.Bendix
6.O.Braband

1

7.R.Nielsen

0

0

BIS
1
l
1

8.E"Kiilsholm 1
9.Sch.Christiansen ~
stillede med 7 mand pa udebane.
6; aI 7 udmærket.

Ordinær Generalforsamling"
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
klubbens lokaler onsdag den 19.maj kl.19,30.
Dagsorden ifØlge klubbens love. Nærmere herom pa
opslagstavlen,men reserver allerede nu dagen.
0

Bestyrelsen.

Thi kendes ved formandens skæg

(si er det sandt!)

Et individ fra FB1s demografiske expertgruppe er ved
et tilfælde blevet vækket i sin vinterdvale. Det lykkedes at få følgende ud af ham,mens han ventede på
at tjeneren faldt i fodsslag:
23/3-70:

ultimo feb.71. forsk. prognose 1985 i%

Vanløse
Brønshøj, Valby

41%

44%

+3%

0

Frederiksberg
Rød. V. Herlev
Hvidovre,N,NV,
Hell .,ogK.

29%

22%

-7%

1

30%

30%

+0%

0

4%

+4%

0

0%

0%

99

Greve, Glos'trup
Søborg
Uroanak,Narsarsuak,

Scorssbysund

0%

Vittigheden om "Vanløse og Omegns Skakklub" holder
·
·v an 1 øse~ FWPf'-t(;,Nf
•
a e og ve 1 a t mære
k
sta d ig,men
er or stigen
er det på aktiv-sideniVanlØse er bedst repræsenteret
(knapt;

5 0%) •
000000------000000

Der går rygter om at Kiilsholm hns hærens materialkommando har bestilt ,en eksekutionspeloton til
den l.maj. Nu kniber det eller hva! ??

Kassemester Kiilsholrn bad mig sige følgende:

SE, SÅ FOR H

AT FÅ DE RESTANCER UD AF VERDENi

måske brugte han et andet ordvalg,men han lignede en
tordenbyge. Regnskabet sluttes 30,april,og man bør
på denne dato have betalt til og med april. Inden
JO.april afregnes til Kiilsholm,efter denne dato kommer man til at sti ansigt til ansigt med den berygtede
Mr. Kiilsh..1,_de ,,.
Jubilæumsturnering
Som bekendt har VS jubilæum til efteråret,og i den
anledning har be.styrelsen,udover en jubilæurnsfes,,
tænkt over afholdelsen af en eventuel jubilæumsturnering. Da der ikke var den vilde interesse herfor pi
den halvårlige beretning (referat i FB ... s j1an.h.:t"red.)
har vi ikke villet kaste os ud i et kæmpe.arran_g:ement,
men har foreløbig tænkt på erl turne~fng efter følg~nde
retningslinier:
-Turneringen er åben for alle og afvikles som en
hurtigskakturnering (30-45 min. pr.spiller pr~parti)
over en weekend efter Monrads system med syv runder
i alle klasser. Spillestedet vil blive en skole i
Vanløse. Nu var det som sagt ikke større interesse
herfor på den halvårlige beretning, og bestyrelsen
har derfor besluttet at foretage en lille gallupundersøgelse, inden vi træffer nogen endelig beslutning.
Vi mener ikke, at der kan være nogen mening i at ofre
penge og arbejde på en jubilæumsturnering, dersom der
vi.ser sig, at kun få medlemmer er interesseret heri.
Alle bedes derfor udfylde nedenstående kupon og aflevere den til Jesper Holm snarest.
Bestyrelsen"
Klip ud og kryds af:
Jeg mener, at klubben bØr afholde en jubilæumsturn.p
Jeg mener, at turneringen bør st*ges.
Ved ikke.

-

□

Q'

Det siges,at for hver måned, man er bagud i. kontingent,
forkorter man sit liv med 5 år.

(REMIS -REMIS!! fortsat)
t-8~ Bro~~teifi, Portis6h, Spasskij 9\, 9-12. Geller,
Keres, ~ajdorf, Petrosjan 8\, Georghiu 8, 14.Gligorric 7~, 15-18. Bilek, Pachman, Uhlmann, Filip 6 pts.
Turneringen blev iØvrigt kun omtalt under "nyheder"
i Skakbladet!

Poul-Erik Petersen.

Kaffedame s!9:es !
Som ·en del medlemmer nok har bemærket, har der ikke
været kaffea.ai,g i klubben den seneste tid, da vor
kaffedame har sagt op. Jeg skal derfor appellere til
medlemmerne: Er der nogen, der kender en, som mod et
mindre vederlag er villig til at overtage jobbet?
I så fald giver Barkhuus gerne alle yderligere
oplysninger.
J
- H 1esper om.
PROGRAM:
7/4 manglende og hængende partier i V.T. Styrkeliste

14/4 10 runde i V.T.

3.runde i Forårsturneringen.

21/4 manglende og hængende· partier i Vinterturneringen.
4.runde i Forårsturneringen,
Styrkeliste.
28/4 VS I ude mod LVS II, Stadsbiblioteket,
Lyngby Hovedgade 28.
VS II hjemme mod GSF IV.
VS III
5/5

ude mod Gl"S. IV "Leragergård''
Vældegårdsvej 30, Glostrupa

VS IV hjemme mod Hvidovre IV.
11.runde i V.T. (der bliver sandsynligvis ændret
på denne dato, spørg turneringslederen!)
sidste runde (5) i Forårsturneringen.

19/5

FRIBONDEN udgives af Van.løse Skakklub
Spille1okale: Randbølvej 59, Kld.
Formand: Jesper Holm., Rebæk søpark 5, vær . 2 O 1,
Hvidovre. Tlf. 75 85 51.

·

Kasserer:Eilif Kiilsholrn, Jyllingevej 37,Vanløse
-Tlf. 74 25 77. Giro 78 433.
'lle:rft: ].el!:er, Hil.ei:!I Oe.:r: i :!len, Bres:!le:f! o e; 6 7, il • 3 4 e O 8 ':J

Fribondens redaktion.:

Ea1-e.-s-, Ferhå1'ftinged.'!e-~•zilt!Ye 22, l9e4, -v.
Birger Frandsen, Agerupvej 33,I"tv . , Brønshøj.
~~QA lnYl, Riab.ul; aøpaE]'s B, 1 1ial7 A,l p ~id01;1ra.
iiiliilR

i

r:.1.i, 7i 015 i!l..
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE~SKAKKLUB

~
. ~

Maj 1971

28.år,gang
Fra den nye redaktion·

-~J:~-~Qg.!.,
Frandsen, Bi:f9er Kar lo. Stud .. mag. 20 år.
Styrkelisteleder, turneringsdo, medlem af su, holdleder 2 .hold samt indehaver af 5 "bræt s ammea ceds ..
Meldte sig i Vanløse Skakklub dec.68, redaktionsmedlem siden juni 69 .. Mener stadig at sidde inde med
energi til adm. arbejde. Spiller i I.klasse.
Pedersen, Bent Ei_g:il~Stud.art" 20 år.
i Vanløse S~akklub siden efteråret 68.Nyt redaktionsmedlem. Spiller 2.holdets 3.bræt. Normalt kendt under
pseudonymet BEP. Hvis nogen ikke skulle vide det,
spiller jeg billard og er ude af stand til at vælge
mellem Bordeaux og Bourgognevine. Hører normalt med
til Ålborg.holdet og er træt af turneringsskak.
Spiller i !.klasse.

Petersen, Poul-Erik Getterroann. Stud.mag. 21 år.
Er ved visse lejligheder af yderst spøgefulde personer blevet kaldt pep, hvilket vist skulle have noget
at gøre med min arbejdshastighed. B-medlem i Vanløse
spiller normalt for Brønshøj Skakklub.Spiller i 2"kl.
Fortsættes s~de 2.
--------- 0 ---------

Bladet indeholder bl.a.:
Ændringsforslag til GF
Vinterturneringen
Holdturneringen

side
side
side

3
7
8

DM+ delegeretmøde
Program

bagside

side lo -13

Det har ved de sidste redaktionsskifter været praksis,
at en ny redaktion gjorde sin. stilling op og forsøgte
at lave en formålsdebat,samt via denne forsøgte at
sætte sig et mål,ro24n kan faktisk sige af både kvantitativ og kvalitativ art. Vi vil selvfølgelig ikke snyde vores læsere for denne udholdenhedsprøve.
Det står på forsiden af klubbladet, at det er medlemsblad for og udgivet af Vanløse Skakblad. Men hvilke
pligter og hvilke rettigheder giver det en redaktion,
og hvad betyder det for redaktionens sammensætning.
For at tage det sidste først: Skal en redaktion være
udpeget af eller direkte være bestyrelsen? Det har ikke været tilfældet i VS de sidste 7 Ar. Her har man
haft en såkaldt 11fri Press,e11• Men en redaktio,n kan jo
ikke i et medlemsblad give udtryk for noget standpunkt
der giver sig ud for klubbens officielle mening,og her
kommer vi tilbage til det første sæt af spørgsmål.
Vi har som "fri Presse" pligt til at formidle meddelelser, beslutninger, standpunkter o.lign. fra bestyrelsen til klubbens medlemmer. Men alt det vil man
finde med en underskrift, der gddtgører at det er bestyrelsen eller formanden, der er ansvarlig for den
pågældende tekst. Artikler, der behandler det samme
stofomr&de, men som har en anden signatur {red.bf
Jens Pe t.e r Hansen Oxeribe.Ll ) er sel vf Ølgelig s.igna turindehavernes personlige mening og intet andet" Som
fri presse forpligter vi os til at optage indlæg fra
ethvert medlem •f Vanløse Skakklub ucencureret, det
er selvfølgelig en betingelse,at det har relationer
til klubben eller skak Bom aådan.. , samt at det er af
en overl<.omrnelig størrelse. Vi fø,ler os ansvarlige over
for klubbens medlemsflertal dg vil bes cræbe os på at
bringe,hvad man kan kalde flertallets ret til indsigt
i administration og i klubbens forhold selvom det
skulle ske på tidspunkter,der ikke falder sammen med
GF og halvårlig beretning. Vores objektivitet vil ikke ligge i behandlingen af selve emnet, men i det,at
alle sider har lov at ytre sig frit. Med de forpligtelser og det ansvar vi hermed har påtaget os, vil vi
også hævde vores ret til at bore og snagel' i klub~ens
dvs. i realiteten bestyrelsen og de dermød forbundne
funktioners udførelse.
11

Udover dette vil vi fortsætte den forrige redaktions
bestræbelser på at bringe akt.ce l Le referater af den
almindelige klubaktivitet (holdturn.,VT m.m.) teoristof, partier og meget mere.
fortsættes side 6

-3Forslag til lovændring:

3 ændres til:
højeste myndighed er generalforsamlin-·
ordinært afholdes i maj. Indkaldelse
opslag i klublokalet og skriftlig indtil hvert enkelt medlem med 14 dages
§

§

3a: Klubbens
gen, der

sker ved
kaldelse
varsel"

Generalforsamlingen vælger en dirigent ,der Lede r
forhandlinger og afstemnin~e~. Dirigenten skal
ved sin underskrift godkende generalforsamlingsprotokollen"
Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal
under alle omstændigheder omfatte følgende punkter:
I.Valg af dirigent
2.Protokollen for sidste generalforsamling oplæses
til efterretning.
3.Formanden aflægger beretning til godkendelse
4"Kassereren afl~gger det reviderede regnskab
til godkendelse og forelægger budgettet for
det kommende år.
5.Indkomne forslag
6,Valg
7"Eventuelt
For at indkomne forslag kan komme til behandling,
skal de være indleveret til formanden mindst
lo dage før generalforsamli~gens afholdelse.
.Afstemningen foretages ved håndsoprækning ,medmindre mind,st 3 medlemmer begærer· skriftlig af~
stemning jfr. dog § 4.
Ved årsskiftet afholdes et medlemsmøde hvor formanden aflæ,g,ger beretning"
§ 3b: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes,
når bestyrelsen finder det fornØdent,eller når
mindst lo medlemmer t:il formanden Lnd serider' en
skriftlig opfordring hertil med angivelse af
dagsorden"
Indkaldelse hertil sker gennem klubbens medlemsblad eller skriftlig til hvert enkelt medlem med
lo dages, varsel. For at indkomne forslag kan komme til behandl.ing,skal de være indleveret til formanden mindst lo dage før den eks,traordinære generalforsamlings afholdelse.
§ 9,2.sætning,ændres til:
Bestyrelsen udnævner en materialforvalter.

-4Forslag til ændringer af:
REGLEMENT FOR VANLØSE SKAKKLUBS VINTERTURNERING.

§_1_!~~~!-Y!~~~~~.
§ ~-~~!t~tt~§_m~g:
Turneringen tilrettelægges af et spilleudvalg (herefter benævnt SU} bestående af lederen(erne)
af
Vanløse styrk,e listeturne.r in,g , samt et eller to medlemmer udpeget af be s cyr e Lsen , således at SU bliver
på mindst tre medlemmer"
§ 3
§

!~9~2-~~09!:~~ .

4 §;§t!ti§§_ffi~~:

Berettiget til at deltage i mesterklassen er:
a) de 6 øverste på styrkelisten pr. l.oktober
b) spillere, hvis seneste resultat inden for de
sidste 2 år er en score på mindst 50 % i mesterklassen eller 75 % il.klasse eller i en§ 12 turnering.
c) andre spill,ere, som SU enstemmigt anser for kvalificerede.
§ 6

!g~~~§-~!!_§_~-!~~t:

6 a) ændres til 5 A) med følgende ordlyd:
nr.7 - 20 på styrkelisten pr~ I.oktober.

§, ~n~r!t_t!!_§_§_!~§t:
7 a) ændres til 6 a) med følgende ordlyd:
nr.21 -40 på styrkelisten pr. !.oktober.
§

s ~n~r~§_t!1_§_7.

Es!-~~gI§:!!~!:D§_2.1.._1Q_gg_ _b.!_§!g~~~·§-S29_§~§:!:-§!ti:§§_l]§Q:

LJ:

I enhver af VT"s klasser spilles der aI Le mod alle,
medmindre at SU pA grund af deltagerantallet skønner,
at anden turneringsforrn er nødvendig.
§ 9

!

Bestyrelsen fastsætter det for hver klasse gældende
indskud og antallet og størrelsen af præmier.
§ 10:

Vinderen af mesterklassen får titlen klubmester"
Ved ligestilling, eller dersom der er flere grupper,
spiller vinderne en match på 2 partier~
(fortsat)

-5~ 10, ~ortsat:

Der trækkes lod om farven. Ved ligestilling i denne
match spilles efter ny lodtrækning til først vundne
parti.
Ved ligestilling mellem flere end to spillere afgør
su, hvorledes omkampen skal foregå"
VE!d ligestilling i de øvrige klasser er indbyrdes parti (er) .a fgørende. Er dette (d Ls se l remis, benyttes
Sonneborn-Bergers system.. Ved fortsat ligestilling
deles præmierne.

§_!J_~n~t!§_~!!_§_b~·
§_lJ_~n~f~§_t!!_§_!~-m~~-tll9!~~§_Q~~li~:
Der kan året rundt arrangeres turneringer, som koordineres med VT.
Disse turneringer tilrettelægges af SU og spilles efter
samme reglement som VT med følgende undtagelser:
Der spilles ikke om klubmesterskabet.
su kan for at supplere antallet af spillere i de
enkelte klasser indsætte spillere, der efter reglementet er berettiget til deltagelse i højere klasser.
D~sse spillere fortaber ikke deres ret til at spille
i den højere klasse, hvis de opnår mindst 50 %
SU kan pA grund af overkvalificerede spillere fastsætte lempeligere op- og nedrykningsbestemmelser.
Forslag til ændring af:
REGLEMENT FOR VANLØSE: SKAKKLUBS STYRKELISTETURNERING.
§ 1 ændres til:

Turneringen kan spilles alle spilleaftener uanset deltagerantal.
Berettiget til optagelse pA styrkelisten er et hvert
af klubbens aktive· medlemmer"
'§ ~_lades_uændret

§_J_!~~~§-Y!B~~~t

§_~-~~~!§§_t!1.:.
De spillere, som en spilleaften inden kl.19,45 har
givet tilsagn om at ville del ta.ge i denne aftens styrkeliste turnering, placeres mod hinanden efter rækkefølgen på styrkelisten. To spillere kan dog ikke møde
hinanden to spilleaftener i træk.
(fortsættes)

§ 4

(fortsat)
Farven tildeles efter Monradssystemets principper,
idet der tages hensyn til hver spillers 4 sidste kampe i styrkelisteturneringen.
Kampe på styrkelisten spilles efter FIDE ... ,s regler,
som de foreligger oversat ved Dansk Skak Unions foranstaltning.
Betænkning.stiden er 40 træk i de første 2 timer, de.r
efter 20 træk i timen" Opsparet tid kommer senere
træk til gode.
Vinderen -ved remis hvid - skal straks efter partiets
afslutning meddele styrkelistelederen resultatet.

«

§ __ ~_=_§_gg_l_J!g!~_Y!n~!!~~,
______________________________

$$ ---------------~---- -------

Bestyrelsen.

-$$

(Redaktionen: fortsat fra side 2)
Alt dette vil vi selvfølgelig prøve at gøre på en
underholdende og engagerende facon m@d diverse ironiske og spøgefulde detailler, som den gamle redaktion
kunne, når den gad.
''Manifestet for den d.26 .. april 1971 selvkonstituerede
redaktion af fribondenu"
11

------- 0 - 0 - 0 --------VINTERTURNERINGEN:
l.klasse:

Mesterrækken:
T'h.Rosenlund
St. MØlgaard
søren"Juul
Jesp" Bergmann
Vern. Pedersen
Leif Jensen
Torb. Sneslev
Knud Wæde
Harry Andreassen
Jørgen Holst
Jacob Gibori

Henn. Kalfner
Birger Frandsen
Axel Barkhuus
Eigi.l Pedersen
Finn Madsen

6~ (2)
( 2)
6
5~ ( 2)

3½ +h

{ 1)

Niels Rendlev

4½

2½ +h

( 1)

Schønnemann
Sten Bauers
Henn. Larsen
Ib Pedersen
Leif wennecke

4~ (1)
3~ ( 2 )
3~ (1)

6

+3h

5

+ h

< 3)

+h (2)
3\ +2h (2)
3½ +2h ( l)

5

2

2

+3h (3)
+2h (3)

1~ +h
l½ +h

( 2)
( 2)

5

5

( 3)
(o)
( 1)

2

( 2)

0

(2)

Mesterskabet står mellem Thorbjørn og Steen, men
søren har stadig en chance, selvom hans hængeparti mod
thorbjØrn vistnok er tabt. Holst og Jacob er i åbenyst nedrykningsfare, Sneslev hænger med endnu. Turni;ringen skal være afsluttet den 1 6 "juni, og da den ikJ;:e
kan spille sig færdig ved egen kraft, vil man af mig
1

få udleveret nogle sedler med tidsfrister, inden for
hv i.Lke de omtalte partier skal være afviklet, det være
Eig privat eller i klubben ( jvf. pf' , 12 i vintertur·-

neringsreglementet) ~

Il.klasse er der lagt op til en fantastisk spænc~ende afslutning. Der skal 7\ point til for at opnå de

15%, der kræves til oprykning. Wennecke rykker ned,
og både Ib Pedersen og Henning Larsen vil få svært ved
at opnå de 4 points, der kræves som blivende resultat.
Ventes færdig omkri.ng 12.maj, idet mange private

aftaler er indgået.

Præmierne:

Mesterrækken:

120 kr

70 kr

50 kr
25 kr.

1" klasse:

60 kr

35 kr.

:!.

50 kr.

30 kr

50 kr

30 kr.

klasse:

:-! . klasse:

Forårsturneringen:

20 kr .

25 - - 15

præmierne er beregnet efter deltagerabtal og
indskud.

Birger Frandsen, turneringsleder.
-----------EEEEfEEEEEEE------------Husk at generalforsamlingen foregår den

19.maj kl.19,30

Holdturneringen:

1~h2!~~t-~Y~~!r_2~ll
1.række,gruppe 1:

LVS

vs

II

1. Th.Rosenlund

\

2. St. MØlgaard
j3~ To._Sneslev

o
h

½

4. Ar.Jacobsen

I

l - 6 +h

5. K.Wæde
6. Leif Jensen
7. H.Andreassen
8" J. Holst

Sneslevs hængeparti er mindst remis, så holdet sLu t-

ter med omkr. 42 point ca.8 point foran nr.2.
Nærmere i næg,te nr.
2.holdet bliver i rækken?~
-------------------------2.række,gruppe 2:

vs
II - GSF
IV: 6L-1L
ASV I - -----------Ges II: 7-1-------------·
----------~--~---·
----------,
1. S.J.Sørensen

l

5. Birger Frandsen

2. Axel Barkhuus

1

6. Sten Bauers
l
7. Sch.Christiansen ½ (R)
8. Ib Balle
l (R)

3. Eigil Pedersen 1
4. Henning Kafner 1

o

Vi slutter med 24 point,hvilket er til en placering
lige under midten. Slutresultat i næste nr.

J~hQ1~§t_ry~~§~_§~~~~Y~1!9Y!§_QE_ll
3.række,gruppe 2:

1. Niels Rendlev 1
2. Finn Madsen
1
3. H. Stjernquist 1
4. Jesper Holm
%

5.
6~
7.
8.

Henning Larsen (R)
Engh. Jensen
Hvalsø Pedersen
Verner Pedersen{R)

1
o
\
1

VS har 41 point og har vundet alle sine kampe,
JS har 4o~point +lh.
Da dette står til tab ifØlg@
JS's holdleder, da han lykønskede os med oprykninggen, skulle der altså ske m~rakler for at de snyder
for oprykningen, idet de skal vinde det.

Afgørelsen er faldet når næste nr. udkommer!!!!!
--------&&&&&&&&--------

4.række,gruppe 2:
VS

IV

HVS

1. Kurt Andersen
½
2~ Solvej Jensen (R)l
• Per Bøjden
0
4. Frans Bendix
0

III:

5. Ole Braband

o

6. Reider Nielsen o
7" Eilif Ki.Ll.s.ho Im.l

8. Bjarne Gemsøe

o

4.holdet slutter med 22 point,hvilket nok g1ver en
4.plads. Hvidovre stillede med 4. l.klasses spillere

l1vad, der forklarer nederlaget, nærmere i næste nr.

__ §~Y~~§!!§t§_:_SfYE~Af styrkelistereglementets paragraf 6:
11

På generalforsamlingen tildeles den spiller en
præmie, som i selve styrkelisten siden foregående o r-:
dinære generalforsamling har opnlet flest points, idet

der gi ve s 1 p. for vunde-t kamp og ½ p. for zerru.s 11•
Resultatet af denne konkurrence har altid været
hemme Lf.q ind til selve general forsamlingen, men i år
er opløbet så spændende, at jeg vil løfte lidt på sløret, også fordi det i a.nden række animerer til kampe
på selve styrkelisten for spillere, der i klubben ik:!<.e del tager i nogen form for turnering. Pointtallet
ar afgørende, men ved ligestilling vinder den der har
jrugt færrest kampe.

--to12 11:-navn

E9J.nt

karnEe

8½

13
lo

4" F'inn Madsen

8
7
7

5. Jesper Holm

6½

6.
7.
8.
9.

5
5
5

1. Jan Mikkelsen
2. Frans Bendix
3. Henning Kalfner
Ib Balle
Henry Stjernquist
Heine Johannesen
Solvejg Jensen

lo.Claus Frederiksen
Il.Niels Rendlev

lo
l5(sidåte)års

lo vin er
6
8

lo

4½

7

4~
4\

lo
11
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_QM_~_Hj~f~!eg __ l_=_!J_~Ef~!~_12111_
Steen MØlgaard

Eliteklasse C

3 p. af 9

Thorbjørn Rosenlund

Eliteklasse D

5 p" af Lo -

Jesper Bergmann

Mesterklasse
l.klasse

Henning :Kalfner
Niels Rendlev
Kurt Andersen
Jacob Gibori
Jørgen Nielsen
Reidar Nielsen

Miki Kalfner

!I

'Ir

2.

li

li

li

li

"

Junior
li

B
B
E
A
A
B
2 A
li
B

f:-o

1

r-

,J

4,o
3,o
4,5
4,o

(-)

point
;i

li
li

3,o

TI

l,o

li

0000000000000000000000

MØlgaard havde det svært, vandt kun et parti,der
til gengæld også var godt. I intet parti blev han lØ·bet over ende, men blot langsomt trykket ned efter a1
for passivt åbningsspil" Da der krævedes 4 p" for at
blive i klassen, må MØlgaard kvalificere sig nok errgang. Hvad han dog heller ikke skulle have svært ved~
Jeg spillede egentlig udmærket und tagen i turne-ringens begyndelse {hvor jeg endda fik 3 p~ af 4) ,me~
tabte flere gevinst~tillinger øjensynlig på grund af
tidsnød. Paradoksalt nok fik jeg den trøst at vinde
DM i lynskak .•

Bergmann burde have været sikker oprykker i
hvert fald bedømt efter åbnings -og det tidlige midtspil,hvor han i hvert eneste parti overspillede sin
modstander. Desværre spillede han i 4.og 5.runde et
par løberslutspil, der nok indbragte stor berømmelse
men kun et halvt point tilsammen.
Kalfner scorede kun l½ p. og er således indtil
videre for 2.kl. spiller at regne, mens Rendlev fak-

tisk ikke var så langt fra sine 120 elefantøl.
Lidt mere held eller koncentration havde muliggjort
en otrolig triumferen
Hvad der forhindrer Jacob i oprykning er mig en
gåde. Jeg ville vurdere ham til mindst at være en
god 1.klasses spiller. Muligvis spiller han dog for
hurtigt og lader derved sine kalkula~iansmuligheder

uudnyttede.

Kurt klarede den lige og må spille anderledes
rå rd t; på g,evinst, hvis han vil gøre sig håb om opryk
~1µ1g • Jørgen Nielsen bØr ikke være tilfreds med sine
4 p. Det er min tank@ at kantinen virkede mere tillokkende end turneringslokalerne. Junior Nielsen, Reidar
klarede sig godt, synes jeg, selvom det er lidt sværL
at vurdere resultater fra junior 2, da der intet minimumskrav er til spillernes styrke. På delegeretmøde
nævnte SchØller- Larsen, at ma.n vil indføre en junior
3 for at stabilisere værdien af et junior 2 resultat.
Miki Kalfner er ikke så gammel endnu, at man skal lægge noget særligt i resultatet" Sommetider kan jeg ikke se mig fri for en smule misundelse på juniorer i
hans alder med alle deres muligheder, muligheder jeg
ikke selv havde.

_J2~!~g,§;:§rtl]~s1'~-- §~!J-g~g_ g§n_ 1: i_ ~E~! b.! __
Om netop dette deleger,etmøde udmærkede sig ved
en debatform, som tenderede det absurde dramas typiske dialoger, eller om tidligere delegeretmøder også
har været karakteriseret ved en række ældre veltjente
laderes gentagne indlæg alle præget af en rystende
kancervatisroe simpelthen i kraft af håbløs indsigtslØshed ved jeg ikke. Da jeg sidst overværede et sådant (Odense) ,var jeg nemlig mest optaget af mit forestående avancement til mesterklasse og fulgte ikke
med i diskussionen.
11

under "komment.ar er til formandens. beretning
fremkom Jørgen Åskov Vejle med et forslag oro at ligestille de mange koordinerede turneringer med påsket~rneringen. Hans forslag virkede gennemarbejdet,
selvom han i sin argumentation ikke nævnte den for
mig meget centrale devaluering af klasserne, som det
nuværende system be t.Lnqe r . For at en sådan ligestil1 Lng kan være reel, er det naturligvis nødvendigt at
indføre øjeblikkelig nedrykning. Dog foreslog Askov
så vidt jeg forstod, at førstegangsoprykkere skulle
have to chancer, hvad jeg finder yderst rimelig i betragtning af den nervøsitet og benovelse, som oftest
hæmmer oprykkeren, første gang han deltager" Forslaget blev imidlertid mødt med en mur af usaglighed,
selv ikke følgende "at når en spiller har fået en
titel i påsken,skal han d~have lov at beholde den et
år og forsvare den næste påske, selv om han· .måake nok
har spillet et par halvårlige turneringer i løbet af
a" . t Il
ar
e
....•
ft

.....

-12.•. fortsat:

så en af debattørerne sig for god til

at fremsætte, (tja faktisk anså han det vel fore
helt selvfølgeligt og på den anden side ganske skarpsindigt argument.)
Selveste SchØller- t.arsen fremkom med nogle vage kommentarer om at påsketurneringen
jo var den vigtigste den største begivenbed osv.
Dermed kunne det nuværende tåbelige system triumfere

i kraft af den dumhed der selv skabte det.

Hovedbestyrelsen foreslog kontingentet uændret
mens Jørgen Hvenekilde og Ole Jacobsen foreslog en
forhøjelse på 12,ookr pr. år for seniorer og det halve for juniorer. Hertil Lndverid+es , at en sådan forhøj el se ville berøve DSU 2000,
(to tus.inde} af sine
godt 7000 medlemmer og derfor slet ikke nogen økonomisk gevinst. Efter at have hørt dette argument i
forskellige varianter plus nogle flere, jeg ikke erindrer blev Hvenekilde så irriteret at han trak forslaget tilbage, en iØvrigt principiel forkastelig reaktion. Svend Harnann, som også gik ind for tanken om
internationale turneringer og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til olympiadedeltagere, foreslog
indførelse af en spillerlicens, således at det blev
de aktive spillere som kom til at betale. Men dette
egentlig overordentlig konstrutive forslag havde ingen synderlig interesse. Da Ole Jacobsen i modsætning til Hvenekilde insisterede på at få deres forslag til afstemning, skete dette, men blev som ventet forkastet med stor majoritet. Til gengæld vedtoges et kompromis lydende på 4,ookr. forhøjelse til
ialt 36,ookr. den eneste progressive beslutning på
mødet.
Nu kunne det måske interessere selv efter dette
meget tedentiøse referat at vide, hvordan Vanløses
delegerede stemte, og jeg vil derfor ikke forholde
medlemmerne den mest grotiske del af farcen, som hidtil alt for få, desværre, har haft lejlighed til at
more sig over ,
Under optællingen af stemmerne e.fter
første afstemning, opsøgte jeg Leif Jensen, vor delegerede, som jeg tidl~gere på dagen havde hilst på
{han kom til Hjørring udelukkende af hensyn til mø11
11
det) for at spørge, hvordan han havde stemt, ' stemt
du er delegeret som de besindige voksne mennesker vi
er gav vi o~ derefter til at rekapitulere begivenhe~derne ..
•
,.

........ fortsat:

Den sidste onsdag inden påske,da

vi diskuterede sagen, var vi enige om at Leif, der
havde naturlig kompetance som KSU mand burde være
vor repr.æsentant. Ikke desto mindre havde vor bestyre l.ae senere besluttet at jeg skulle være delegeret,
n oplysning Leif fik efter turneringens start, da
han ringede til Jesper Holm for at erhverve en fuldmagt til afhentning af stemmesedlerne. Ligesom ·jeg
fandt Leif imidlertid, at det gjorde hverken fra eller til, hvem der var vor delegeret dels ville vi i
~lt væsenligt sikkert være enige, dels er det jo
egentlig klubben vi skulle repræsentere. For at nævnte fuldmagt kunne være mig i hænde rettidigt, sendte
~-esper Holm (Og nu skabes situationen på delegeretmødet) et brev indeholdende denne samt oplysningen
om,at jeg var delegeret til Niels Rendlev, idet han
antog at jeg der allerede boede i Hjørring, var tabt
for alverden og umulig at kontakte direkte. Brevet
ankom imidlertid først dagen efter, at Rendlev var
·ejst til Hjørring, af hvilken grund vi ingen delegeret fik ..
Jeg har kaldt hændelsen farceagtig, men som det
vel fremgår af beskrivelsen,var den ingenlunde morsom. Den er eksempel på ganske utilstedelig bestyrelsessjusk, som dennegang lykkeligvis ingen følger fik,
da alle afstemninger afgj,ordes med meget stor margen,
men det rystende, at en så stor klub som VanlØse,der
ovenikØbet påberåber sig reformvenlighed og interesse,
ikke deltager i afstemningerne og derved demonstrerer
netop denne lede sløvhed, som de mest forbenede organisatorer hævder er skakspillerens yndlingstilstand.
Thorbjørn Rosenlund.
tf Il li ~L ,1 l I I J 1-; 11 11 !1 li li 'li li 11 li li li li li lf IT II U II li 11 11 li 11

Mere

remis

!

Til sidste nummer af Fribonden havde j,eg skrevet en
artikel 11Remis - remis !!",hvoriindgik et par
11
trykfejl11:
I noten til hvids 16. træk Sa3 står:".,... på 16" Sc3
sker 16. - , Sxe4 • ,•• 11, det skulle være 16. - , Sxc4.
Endnu uheldigere var det, at kildeangivelsen til noterne var faldet ud, de var taget fia den sovjetiske
originalbulletin.
(fortsættes næste side)

Mere remis!

fortsat
I forbindelse med samme artikel bringes her et efter min mening lige si ~pændende parti, spillerstyrkemæssigt dog fra en noget anden sfære
Hvid: Henning Hallberg, BSF
Sort: Poul-Erik Petersen
Engelsk åbning,spillet den 16.4.1970.

1.Sf3,Sf6.

2. c4,c5. 3.Sc3,Sc6.

4. e3,g6 (?)tPækket

gdr for at være mindre anbefalelsesværdigt. AutoritetePne pdst&r med Pette, at 4. -,e6 er stærkere" noget
Jeg p& det tidspunkt var aldeles uvidende om.
5. d4,.cxd4. 6.exd4,d5. 7.cxd5 det Le t te de , Under

partiet var jeg en anelse bange for ?.Lg5,Lg?.
8.Lxf6~Læf6. 9.axd5~Sb4. 10.Lc4"Lf5, 11.0-0! Frygten
var sd vidt jeg kunne se ubegrundet~ sort har vel en
minimal fordel efter L'l ,

-.,Db6. (12.Sa4"Da5!)
7. -,Sxd5. 8.Lc4 muligvis en feJZ. I fje~de paFti
af VM-matohen mellem Botwinik og Petrosdan spillede
B. her 8.Db3 og partiet fik flg. forløb: 8.Db3"Sxa3.
9.Lc4"e6.

10.bxa3'.,Lg?.

13.Lb5"Ld?.

11"La3"Lf8. 12.Lcl"Lg?.

14.La3.;,Lf8"

15.L:.cfB"KxfB. 16.0-0,Kg?
19.De3"Tad8" 20.Se&.,TheB.

1?.Le2"b6. 18.a4"Df6.
21.Tadl,De?. 22.a5,Sxe5.

23.Dæe6JDf6. 24.cxbB"axbB.
Pemis. Pointen ligger i" at soPt efter texttrækket"
som Th.R. senere fortalte mig" nu kan spille 8.-.,SbB!
8.

,Sxc3 (? )må efter foregåend,e note betegnes som en

fejl. 9.bxc3? nu skulle hvid i hvert fald spille
9.Db3! med overgang tii før omtatte parti.

9. -,Lg7. 10.Sg5,0-0. 11 .DfJ hvad nu? Pludselig seF
det ud~ som om det hvide angreb er ved at vokse sort
over hovedet. Jeg brugte temmelig lang tid til at
gennemgd de forskellige forsva~smuligheder: 11.-,Le6??
12.Lxe6,fxe6. 13.De2 kommer naturligvis ikke pd tale.
11. -.,e6 Og 11. -,DeB er vel spilleligt, men absolut
ikke tiltalende - sort md sidde og vente pd" at hvid
stabler det afgørende angreb på benene" så hellere
ofre en kvalitet med

11. -,Lf5! ! sd kiggede hvid mærkeligt pd stillingen,
gned sig i hænderne og beregnede meget omhyggeligt
varianterne flere gange,
(fortsættes på bagsiden)

-15Junior-VestVold-Mesterskabet 1971:
Da jeg glemte at indlevere et veltidigt referat ti_
sidste nr. af Fribonden og nu har forlagt manuskriptet, vil jeg indskrænke mig til at oplyse, at Finn
Madsen, som arra~gørerne fejl~gtigt havde placeret i
den såkaldte l.kl., vandt denne overlegent med 5 pt~.
af 5 mulige. Hans åbninger var ellers af en sådan art,
at jeg under hvert parti måtte undre mig over den letsindige standsning af klubbens teoriundervisning. Men
hans midtspil fejler ikke noget. Mesterklassen blev
som ventet en sag mellem Per Auohenberg og mig, og
efter at jeg havde vundet en morsom -omend ikke ganske

---------------------------------

kor·rekt - Pir·c mod ham i anden runde, følte jeg mig

sikker, men kom desværre for skade at opgive en remisstilling (et.bondeslutspil med en bonde til hver,der
ville gå lige hurtigt i dronning) ,og i sidste ende
vandt jeg derfor kun på bedre korrektion med 6 af 7.
Hvid:Hans Ole Kill

Sort: Reidar Nielsen.

l.d4,Sf6. 2.c4,e5. 3.dxe,Sg4~ (.Sf31 Sc6. S.Lg5,Le7.
6.Lf4,Lb4+ .. 7.Sbd2,De7. 8.a3,Sgxe5 9"axb4,Sd3

Hvid: Ib Skovgård

-:I:

Sort: Jesper Bergmann.

3.exd,cxd. 4.c3,Lf5. 5.Sf3,e6.
6.Lf4,Sf6. 7.Db3,Dc8. 8.Lxb8,Dxb8. 9.Lb5+,Kd8.
l,e4,c6. 2.d4,d5.

10.Se5,Dc7~ ll.Sd2,Ld6. 12.Sdf3,Ke7. 13.0-0,Se4.
14.Le2,f6. 15.Ld3,g5. 16.g3 1h5~ 17.Tadl,h4.18&Sc5,Tb8.

19.Sxe4,dxe4. 20.Sel,hxg3. 21.f3,e3. 22.Sg2,Txh2
og hvid opgav"
Hvid: Thorbjørn Rosenlund

Sort:Per Grevelund

l.e3,Sf6. 2.c4,c6. 3.Sf3,d5~ 4~b3,Lg4. 5.Lb2,e6.
6.Sc3,Sbd7. 7.Le2,Ld6. 8~h3,Lxf3. 9"gxf,Se5.
10.f4,Sg6. 11.c~d,exd. 12.Ldl,De7. i3~Se2,Sh4,
14.Dc2,Sf3+. 15.Kfl,Se4- 16~Tdl,f5. 17.Sd4,Sxd4.

18.Lxd4,Tg8. 19.h4,a6. 20.Th3,g6" 21.f3,Sc5"
22.Le2,Kf7. 23.h5,Ke85 24.hxg,hxg. 25~Kf2,Se6.
:26 .Lh8 ,Lxf 4" 27. Tlhl ,Lg5. 28. Th7 ,Dc5. 29 .Db2 ,d4.
30.exd,Db6. 31.Lc4,Sf4~ 32.Da3,Sd5.
34.De6+,Se7. 35.Txe?+ opgivet.

33.Dd6,Dd8.

Thorbjørn Rosenlund.

Mere rernist

fortsat
12.Sxf7,Txf7 det kan enhveP se e~ tvunget.
13.Lxf7,Kxf7. 14.g4 aZle disse tPæk bZev spiZtet

&

tempo, og ligedan

14. -,Sxd4!! hov øjeblik -hvad sker der - hvem ep
det,der angriber? Hvid er nødt til at
sld springeren f6r fx.1~.Dxb?,Sc2+. 16.Kfl(Ke2,Dd3t)
16.-,Ddl.

1?.Ka2~Dxg4+.

der spiller.
.

1?.Dæa3,Lxa3.

15-

.C-xd4
- ,

18.Kf1"Ld3$,eP deP jo inge~,

Dxd14
·-

16 •. ·.
gxf5 ei,i;,@'.r
· 1-,· · 16- ■ Tb1· _, D·Cu.
·~ -

•

18.Ld2,Lxd2. 19.Kxd2~Lxbl.20~Txb1,b6.

&

16. -,Dxal??t&betigt~sort spiller stadig

tempo~

varianterne var jo gennemregnet!
17.fxg6+ der var+hullet, Jeg havde overset 1?.-,Kxg6.
18.Tgl + - yderst pintigt.

17. -,Kg8. l8.gxh7+,Kxh7

remis. Næste dag fandt jeg

ud af, hvad der var galt. Sort skal natu~Zigvis sp1'.Zte 16. -,Dc3+! 1?.Dxc3(1?.Ke2,Dmf3+.18.KæfJ,Lxa1 oev.)
1?.-,Lxa3+. 18.Ld2,Lxa1. 19.Fxg6+,Kxg6. 20.0-0"Lg?
med fordel, men om det er nok til gevinst er selv-

følgelig ikke sikkert.

Poul-Erik Petersen~

PROGRAM for de kommende aftener:
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5.runde

Manglende og hængepartier i vinterturneringe11
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Generalforsamling 19.maj 1971.
Formanden bØd velkommen til de få,der var mødt op,
og foreslog Arne Jacobsen som dirigent. Dette havde
for5,arnlingen ikke noget imod og AJ kunne derefter
fastslå generalforsamlingens lovlige indvarsling.
Derefter oplæste Sten Bauers refeFatet fra sidste GF .
I sin beretning omtalte JH et stabiliseret medlemstal (45 aktive,11 passivs og 12 juniores}. Der havde
i årets løb været Stor aktivitet,hvilket nok i nogen
grad skyltes styrkelisten" Man havde haft en forårsturnering og udadtil havde klubben klaret sig pænt:
1.-holdet havde vundet sin række og var dermed rykke t, op i mesterrækken, 2 .-holdet havde undgået nedrykning, til gengæld havde 3.~holdet vundet sin række
således at VS fra næste sæson har 2 hold i .2"række!
4.-holdet var endt, som nr. 5 af 7 og var i nogen
grad skæmmet af af~ud på udebane. Under Vestvold~sarnarbe.j det_. be~endtgjorde JH at V".7-EM'l' ~ayde haft re~orddeltagelse 1 1970 ,~ g at turneringen 1. ar sandsynlig.
vis
spilles i Rødo~re. I VV-holdturneringen vandt VS
meqe c sikkert {både l.~g 2.runde) _.__ I ':7V-j1uniorturneringen deltog kun 3 spillere fra VS,t1.l gengæld vandt
de 2 deres grupper ('T ho~bjØrn og Finn) • Retu:111atchen
mod Dalarne var fore.løbig udskudt, det havde Lkke været muligt at stille hold til denne tur.I KSU-EMT
sa.tte VS en intern rekord,idet 20 medlemmer fra klubben deltog. Planerne om jubilæums-propaganda-turnering var droppet - man vil i ,s tedet bruge pengene
til en festlighed" en Øresundstur, hvor dispositionsfonden står for en del af udgifterne. Der vil b1ive nok at tage fat på i sommermånederne:

/4

/i(~·.

;·;,

-

.

r

\1;1

\1,,1"
~

/

Styrkelisten er i gang og dez er planLa,gt en sommerturnering (nandacap). Derefter fulgte en kort omta-

le af et af aftenens mest diskuterede problemer:
kaffespørgsmålet, i.n den præmieoverrækkelsen, hvor
Kiilsholrn med et smørret grin modtog den ene præmie

efter den anden:
JH sluttede med et tak til alle.
TS var en smule bange for konsekvenserne af

formandens omtale af 1.-holdets indsats i holdturneringen. Han mente at der var lang vej endnu før man havde grund til at være tilfreds og var bange for at
folk skulle begynde at hvile på laurbærene. I forlængelse af dette korn Th.R. med et forslag der gik ud
på at 12 mand skulle udtages til 1.-holdet,der i øvrigt skulle have en holdleder med dikta.toriske beføjelser. Th.R. forlangte videre at alle spillerne,forpligtede sig til at spille mindst 21 partier udenfor
klubben,i den forstand at de deltog i 3 ko~rdinerede
turneringer årligt, for på den måde at få kamptræning. Hertil offentliggjorde JH sin angst for frafald til holdene,hvortil BEP bemærkede at det var
· edre ikke at have noget hold end at have et hyggehold. TS mente at der muligvis måtte komme en mentaLitetændrin.g i klubben,hvortil BEP gjorde opmærksom
på,at man faktisk havde haft et hold,der .spillede
.... oldskak,3,-holdet sidste år. Houmann mente ikke at
man kunne stryge andre hold på bekostning af 1.-hol-

det (de mange reserver) ,i forlængelse af dette gjorde
Kalfner opmærksom på at man skulle passe på ikke at
fjerne klubbens hygg,e. Henning Larsen foreslog at man
kunne opdele klubben i to dele: Vanløse kampklub og
Vanløse hyggeklub og foreslog i øvrigt afstemning
om kaffedamen. JH mente ikke man sådan pludselig kun1.e spalte klubben op, da der jo er mange der har et
en i begge lejre: i kaffespørgsmålet var ler ikke
noget at stemme om, da problemet udelukkende var at
skaffe en dame" Hertil gjorde Barkhuus opmærksom på
at regnskabet ikke løber rundt hvis færre end 20
drikker kaffe pr. aften~ Th.R. tog atter ordet og
fremlagde .sit syn på 11vanløsementaliteten11 .... ~en
diskussion om spillestyrke ender af sig selv i en
diskussion om kaf fedrikning og omtal t.e medlemmerne
som "brikskubberen. For de uforstående definerede AJ
begrebet ''brikskubbere rr, hvilket fik Kurt Andersen til
at bemærke at man jo godt kunne spille kampskak på
alle planer: Efter disse sidespring blev beretningen enstemmigt vedtaget"
11

,

Derefter udtalte JH mindeord over E.D.Voss, hvem
forsamlingen ærede med et minuts stilhed.

Så var tiden kommet til regnskabet, der blev fremlagt af Kiilsholm, desværre sad den samlede redaktion mere end tre meter fra talerstolen og kunne af
den grund ikke hØre K ... s guldkor'n" Da K havde forladt talerstolen, og derfor formodedes at være fær
dig, spurgte Barkhuus om der var indsendt ansøgning
om huslejetilsku~. JH sagde,at det var der ikke, men
at man ville forsøge at opnå et sådant. Th.R. spurgte,
hvor meget der var budgetteret til juniorarbejdet.
Dertil svarede JH, at man havde planer om en større
aktivitet med hensy~ hertil, men at intet endnu lå
fast -endvidere fremhævedes at præmierne i holdturneringen gik ind i driftsregnskabet, men at man havde
planer om i stedet at præmiere spillerne på de pågældende hold. Henning Larsen mente, at man på langt
sigt kunne vinde en del ved at bruge nogle penge på
at reklamere for klubben~ Derefter vedtoges regnskabet enstemmigt~ På forespørgsel fra Niels Carlsen
bekendtgj or de Kiilsholm, at man vil fortsætte med
uændret kontingent.

Under punktet

II

indkomne forslag11 ble.v bestyrelsens

lovforslag vedtaget med en mindre ændring gående ua,
at§ 7 første sætning blev flyttet således, at den
kom til at udgøre§ 4 sidste sætning. Under diskussionen af det i FB offentliggjorte ændringsforslag
til vinterturneringen fremhævede Th.R., at spillerne
faktisk ikke gider spille vinterturnering og foreslog
i stedet for det nu kørende system til næste år at
afholde en monradsturnering. Denne skulle gå over
8 runder med deltagelse af 25 -30 spillere.
I den
forbindelse fastslog BF, at man til n~ste år p.gr~a.
de i indeværende turnering indhØstede erfaringer vil
køre med en meget1str~ng turneringsledelse, og TS
pointerede, at netop på grundlag af det i FB fremsatte forslag er der Lnqen grund til at af.holde en -monradsturnering i stedet for den ordinære vinterturnering, men tilføjede at afbud principielt burde accepteres. Hertil fØjede Hoamann at man vel måtte forlange aflyste partier spillet inden en bestemt frist.
Derefter gik forslagene til afstemning. Monradsforslaget blev forkastet med 1.4 stemmer mod 5, medens det
andet forslag blev vedtaget med 18 stemmer mod 1"

I forbindelse med styrkelisten blev fremsat forslag
om at alle aktive medlemmer er berettiget til en pLa-

cering på styrkelisten samt forslag om betænknings.tid,
begge forslag blev enstemmigt vedtaget, der vil dog
'kke ske nogen ændring med styrkelisten .a.f den grund
idet man allerede i et år har kørt med disse bestemmelser, blot uden at de var lovfæstede~
Næste punkt på dagsordenen var valg" Jesper Holm
og Kiilsholm blev enstemmigt genvalgt. Carlsen ønskede at udtræde af bestyrelsen - BF blev foreslået som
emne og enstemmigt valgt. Sten og Torben blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlemmer" Leif Jensen
og Solvejg Jensen blev valgt som suppleanter og
Schøller-Jacobsen (in absentia) blev enstemmigt genvalgt som ~evisor. Under eventuelt blev Th.R.-s forslag om holdturneringen genstand for en vejledende
afstemning" Det blev vedtaget med 16 stemmer for.
Dette betyder dog ikke at forslaget træder i kraft,
thi Th. R. havde ,.• glemt II at indlevere et skriftligt

forslag til bestyrelsen 10 dage fØr generalforsamlin1;rens afholdelse.

red.

·---------------------------·-· --------------------------Styrke-cu2"

.

(ovennævnte titel skulle have stået i sidste n r, af
fribonden, men var blevet til Styrke-crup).

Der blev spillet 3 topkampe. på styrkelisten sidste
.spilledag inden GF. Jan Mikkelsen vandt sin kamp og
kunne derfor ikke røres på !.pladsen, der indbragte
ham 50 kr ...
Slutresultatet for 1970/71:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Mikkelsen
Frans Bendix
Finn Madsen
Henning Kalfner

Jesper Holm
Solvejg Jensen
7. Ib Balle
8. He.nry Stjernguist
9. Heine Johannesen
10.Claus Frederiksen

9~ (14)

9
9
7

(Il)
(17)
(10)

6~

(10)

5\

( 8}

5
5
5

( 6)
( 8)
(10)

4½

( 10)

---§§§§§§§§---1

•

- 5 .. -

Holq:t;l};nerin,Sen"
Vanløse blev i år den næstmest vindepde klub med
2-1.-pladser, kun overgået af Rødovre, der havde 3
af slagsen.

1. - holdet:
1. række 9:r. 1.
" VS

5.

I

2. SK
III
3. AL.S.I
4. Hv.S.I

L,'VS

34½

6 . Capa

31

7.

24~

8. FS

st, S.

II

24~

II

22½

I

22\

III

21

Slutresultatet mod LVS II blev en sejr på 6 - 2.
Holdet blev sammen.med studenternes 4.-hold det mest
scorende hold med et gennemsnit på 6,o7 pts. pr.match
E~ller 75, 89%, hvilket nok ser godt ud, men som egentlig burde have været meget mere. 1~ -holdet er hermed rykket o~ i me~terrækken, der kommer til at se
sådan ud:

,.

Su.s~ II, Frh I, B~F I, ØB I,

St.s.

III, JS I,

vs

I,

og RØd. S. I.
2 .. - holdet:

2" række gr. 2"
I.

St.S.

IV

vs , S"

I

29

6. VS

II

24

II

IV

16½
12~

42½
37

5"

2.. ASV
3 •. Am.S.

I

I

33\

7~ e.S ..-

4. Gl.S.

II

29

8" GSF

Heldet formåede at nå op på 24 pts" ved hjælp af
2 overbevisende sedre i de sidste runder og forbliver
hermed i 2"række g~. 2, der næsbe år ser således udt
FS III, ASV I, VS II, BSF II, Bli .. S.
:~FUM I, og Bby. s. ;rr •

II, Vb •. S.

I,

3, - holdet:
.3. r~kke .9:r. 3.

1. vs

III

41

5" Rød. S.

2" JS

40½
32~

6" Am"S.

3. Bi.. S"

II
II

7. Bby. S •.

IV 26
III 22
III 19

4. Gl.S.

IV

26½

8. sø11"s"

II

- ---------------- - -

16½

6.-

God kampmoral og stærke reserver skabte det flotte
resultat" Det er andet år .i træk at 3 .-holdet rykker
op, Skal det næste år gøre det uhø±:te, at det får
opryknings.resultat fra 2" række, hvor 2 . - holdet også ligger, eller bare det at få flere pts. end 2.-

holdet?, hvem ved! 3.-holdet kommer næste år til at
spille i 2.,række ,gr.3, der ser således ud:
Bby.S. I, Sk IV, Bbv.s. I, Tby.s. I, Aro.S. II, ASo4

II, VS III.
4. - holdet:
4 ,. række g_!. 2.
·-• AL.S.
2" Hv"S"

IV

27

III

26

3. S" 41

IV

20

,·1.

III

16,

SI< .. S ..

VS
IV
6. Gl.S.V
7. Bi.S.III
5"

15

udgået-

Dette hold, der på s.amtlige udebaner kun kunne
s t i l Le med. 5

mand, var tænkt som e t; hold, der kunne

skaf fe nogle. af de svage spillere i klubben kampe"

At det ikke blev nogen succes var vel ventet, men
om det skal fortsætte næste år er der delte meninger om. Den forrige bestyrelse mente, at det nok
burde nedlægges, undertegnede mener, at det vil blive et hold, der reserveret juniorafdelingen, vil kun~e indgå i dennes arbejde og dermed nok skal klare
sig - men kun tiden vil vel kunne sige, hvad det

bliver til.
Personligt håber jeg at der bliver mere 11go" i
spillerne næste sæson, jeg synes gennemgående, at
man er for sløve og ligeglade med det hele, selv

Thorbjørn gad ikke engang omtale 1.- holdets oprykning i dett~ .blad, s& jeg sluttede som jeg startede:
~krev rub og stub. Nå dagbog, skal vi pakke og tage
på ferie??.

- 7.Vinterturneringen.
Spilleaktiviteten, hjulpet på -vej af et p,ar tidsfrister, har været stor. Der resterer når dette nummer udkommer 4 partier, der skal være afviklet sen~~t
torsdag d. 17.j~ni.
I mesterrækken er mesterskabet blevet en sag mellem MØlgård og Rosenlund, som ventet faldt ud til gevinst for sidstnævnte. I bunden er Holst og Jacob nu
uden chance for et blivende resultat, selvom Jacob
havde taget så store skalpe som Wæde og Bergmann og i
opgøret mod MØlgård havde taget 2 bØnder, hvilket
Jacob desværre ikke kunne fa.stholde. Harry Andreasen
og Torben Sneslev skulle have en fair chance for at
opnå de 4 pts. stillingen (manglende partier i parentes):
7 + h (1)
• Steen MØlgård
7 +2h {o)
2. Th. Rosenlund
( 1)
3. søren Juul
.5\
5 +2h (o)
4" K. Wæde
4½+ h ( 0)
5~ J. Bergmann
(o)
4½
6" V" Pedersen
(o)
4
7. Leif Jensen
( 0)
3\+h
8. Torben Sneslev
(1)
3 +h
9" H. Andreasen
2~+h {o)
lo"J" Gibori
(1)
l\+h
11.J. Holst
I første række tabte 3 af topspillerne i de sidste

.runder største ove rz-aske Lse var vel nok Wenneckes
sejr over Birger Frandsen. Klubaftenen efter vandt
Kalfner et manglende parti og fik dermed de 7½, der
skulle til oprykning. Henning Larsen, Ib Pedersen og
L. Wennecke må en tur ned i 2. række. stillingen:
1. H. Kalfner
7½
(o)
2. E. Pedersen
7
(1)
3~ B. Frandsen
6
(1)
4. A. Barkhuus
5½
(o)
5. Sch. Christiansens~
(o)
6. Finn Madsen
5
(o)
7. N" Rendlev
4½
(1)
J. Sten Bauers
4½
(o)
9. H. Larsen
3\
(o)
10.Ib Pedersen
2
(1)
11.L~ Wennecke
2
(o)
b. f"

·------§§§§§§§§§§§§§-------

I

Hj1ernegymnastik for viderekomne.
Undertegnede finder, a.t det ,gode, gamle navn
Fribonden11 er mere gammel end det er godt og derfo,r
trænger til en udskiftning. Det minder mig direkte
om garmnelmandshygge og plyssofa. ( Medlemmer, der
'"'r polemiske af natur, vil her indvende, at de kan
være ligeglade med mine assoc t at rone r desangående) •
Det er imidlertid mit håb, at jeg ikke er ene om
at ønske, at vort klubblad havde et ande t; og bedre
navn" Alle er v@lkomne til her i bladet at argumentere for og imod dette forslag, hvis vi ellers kan
få nogle af de mange artikler presset ind mellem
et par af de dusinvis af skriftlige henvendelser,
æedak+Lonen modtager i løbet af måneden fra de aktive medlemmer. Henvendelser af mu.ndtlig art vil naturligvis blive taget op til nådig overvejelse, men vil
ikke få samme ceremonifyldte modtagelse som et indlæg
til bladet.
1

Fysisk vold vil blive modtaget og kvitteret med

PS.
iå

rd hånd.

Jeg vil meget gerne høre seriøse forslag til
et nyt navn. Forslag, der skønnes at være af lavkonisk art, vil blive straffet med indtil flere slag
over det forreste par omdannede gællebuer"

~Ps.

Eigil"

1.
1.

2. runde:

run.de:

vs

2. Al.S.
3. Rød.S.
4. Gl.S.
5. Bbyv.

9~
15\
14½
14~

4½

(15)
,( 25 ),

(26}
(30)
(15}

vs

(21)
15
19~ (30)
2" Gl .. S.
(30}
3. RØd.S" 13

1"

4" Bby" S.
5. Bbyv,

---------000000000---------

6

½ ( 20)

5

( 17)

Slutstillins:en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VS
24½
Gl.S.35
RØd.8,27~
BbyV 11
BbyS
AlS

{36)
{60)
(56)
(32)

.,.

?

=67 8/9%

=58 1/3%
=4'9 5/28%
=34 3/8,%
?

?

-------------------Mandag den 3. ma j løb 2. runde af den. interne vestvold-holdturnering af stabelen. Jesper Holm og undertegnede havde spillet højt spil ide~ vi kun h~vde
17 på holdet om søndagen, men tilmeldte 21: Heldigvis
viste det sig, at der var flere interesserede end ved
første gennem.gang af de tilmeldt,e, men det @r stadig
for dårligt, at så stor en klub som Vanløse ikke kan
stille et hold på 30 mand.
Kampen fandt stred på Rødovre Hovedbibliotek i de j -'
lige lyse, akakven Li.qe omgivelser"Bibli,oteket havde
endda lavet en spec.iel skakbagudstilling i en stor
glasmontre. Selve sejren er der ikke så meget at sige
om, den var klar lige fra begyndelsen, hvor vi startede med 4 points af 4 mulige. Det var Verner P.,Jørgen
Nielsen, Jesper Holm og søren Juul, der lynhurtigt
fik skovlen under modstanderne. Derefter gik det slag
i slag, sel vfØlgelig med lidt spild unde rve ] s, men en
score på 71 % alene fra denne runde taler sit eget
smukke sprog, dertil havde vi noget at tære på fra
sidste runde, derfor var det ikke overraskende, at
skakuret gik til os" Stauntonbrikkerne gik til Gl.S.,
der her i anden runde var klart bedre end Rødovre,
selvom RØdovre efte.r første runde var en flaskehals
foran, var det altså ikke nok.
Jeg tror, at denne turneringsform med 15-30 mandshold efter Tybjergs system bØr tages op til overvejelse igen, da den er klart en fordel for Sto.rklubben
med bredden, mens Brøndbyklubberne helt bliver tabt
bag pynten. Taber en part først sin motivation for
deltagelse i et samarbejde, der principie_l t skulle
give alle parter noget, ja så tror jeg også, det bliver
den part mindre"

-10.-

ForArsturneringen 1971.
For de klasser, der var tidligt færdig med vinterturneringen, arrangeredes som de fleste ved vel en forrsturnering over fem runder. Turneringen blev meget

0

jævnbyrdig, og præmierne kunne ikke fordeles, fØr man
havde fået udregnet ikke mindre end fire spilleres
korrektion"
Resultatet blev:

---------------

1.
Nz , 2.
Nr. 3.
Nr. 4.
Nr.

Kurt Andersen

Per BØjden
Kiilsholm
Erik Skjold

korrektion 15
"
il
14
li
12
li
li

li

11½

rrurneringen blev meget spændende, i 4. runde tabte
Kurt til Kiilsholm, og 5.runde blev det helt store
drama: Per spillede mod Skjold og mente på et tidspunkt at stå klart bedst - det viste sig dog ikke at
være rigtigt" Stillingen var vel nogenlunde lige, da
Per i begyndende tidnød korn galt af sted og tabte.
.,; å dette tidspunkt kunne Kiilsholm e.fter behag have

vundet turneringen, han stod knusende overlegent mod
Balle, men denne kæmpede troligt videre mod overmagten
- og miraklet skete - pludselig havde man et slutspil,
hvor Balle havde konge og bonde mod konge., men til

gengæld var i rasende tidnød og derfor skyndte sig
at sætte K pat - vingen var lige ved at falde.
Derefter måtte turneringsledelsen have fat i
papir og blyant"

Der vil i år blive afholdt en utraditionel .sommer-

turnering, idet der i denne ikke eksisterer faste
runder eller modstandere" De.t eneste krav, der stilles er, at man sommeren igennem. har sp i.Ll.e t; mindst
3 kampe· for at kunne få præmie.
Samlet betænkningstid vil blive 3 timer pr. parti,

således at

~an

starter kl.20,00 og er færdige kl.23,00,

hvilket må anses for at være sommervenligt.
Turneringen vil lØbe af stabelen den 26.juni.
Reglementet vil blive sat op på opslagstavlen.
Man kan altså kbmme til at spille, når man vil,

· .ar e det bliver mindst 3 aftener i løbet af sommeren.
Tilmelding er s~lvsagt unødvendig, da man bare

ieltager, når man har tid og lyst.
God fornøjelse og husk at læse Fribondens bagside

de følgende par måneder.
På bestyrelsens

(den fo~riges) mandat.

b.f.

Af redaktionelle grunde er

programmet.

for juni måned
indlagt i nærværende nummer.

---------·----------------------------------------~--------------------,
------------------------------·

-

-

(subtitel: Han længe leve, sssh !)

Der var ved trykningen af Fribondens rnaj-nr.
faldet nogle linier ud a.f redaktionens iØvrigt fremragende værk" Til straf herfor, og til skræk og advarsel for andre, der ikke kan stå for den slags friste1ser, skal synderen få sit navn i dette blad:

Viktor Sørensen.
Men for læseren er der lys forude: Vi bringer ikke
de manglende linier~
red.

--------------------

,(subordination: Redakti.onen leve!!)
Unfair - Not Shoot - Under bæltestedet ••.••••••
Od-tryk nævner ikke noget om ------stresset manus
------eller tidnød
- eller en - b.f. - 2 - 3 ~ange daglig i telefon?

v . . s.
FRIBONDEN udgives af Vanløse Skakklub
Spillelokale: Randbølvej 59, Kld.
F'ormand: Jesper Holm, R,ebæk 5'Øpark 5, vær" 201,
2650 Hvidovre. Tlf. 75 85 51.
Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, 2720 Vanløse
Tlf. 74 25 77. Giro 78 433.
Turn"leder: Birger Frandsen.
Fr.ibondens redaktion:
Birger Frandsen, Agerupvej 33, I., tv .. , 27 00 Brønshøj,
Tlf. BE.

3889"

Eigil Pedersen, Spøttrupvej 4, I., 2720 Vanløse.
Poul-Erik Petersen, Arildsglrd 30, II., 2700 Brønshøj
T 1 f • BE • 7113 •
KSU-od tryk"
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MEDLEM'SBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
Nr .• 6

Juli 1971

JubiJ.æ~sf_e_st t:i:l søs"
Der har jo længe været talt om en fest i anledning af klubbens 40-års jubilæum, og det endelige resultat af overvejelserne kan nu kundgøres"

Jubilæumsfesten vil blive afholdt til søs, idet vi
lejer selskabslokaler ombord på en af de store Øresundsbåde. Under turen, der varer treenhalv time
( landgang i Sverige er ikke nødve.ndi.q ) , vil et ned·
sat festudvalg sørge for lidt underholdning mellem
retterne, idet vi undez ve js indtager en overdådig
festmiddag (3 retter med tilhørende vine, mocca etc,
meget mundvand er lØbet til under studiet af de for-

skellige menuforslag).
Deltagelsen biiver nærmest rørende billig,idet
Bestyrelsen har besluttet at tære kraftigt på dispositionsfonden for at nedb-xinge.prisen for den enkelte. Denne pris er faBtsat til kr. 25,-pr. medlem
for hele herligheden, og eventuelle pårørende er
meget velkomne, billetterne fås til kr. 35,-. Festen
er fastlagt til lørdag den 9. oktober, og af hensyn
til forudbest~llingen er sidste frist for tilmelding til E" Kiilsholm sat til den i.september. Noget
andet er, at '2:i meget gerne ser tilmeldinger fØr,jo
tidligere vi' kan danne - 013 et skøn over deltagerantallet, desto .lettere går arbejdet for festudvalget.

Bestyrelsen.

Vinterturnerin_s:en.
Takket være turneringsledelsens barske ultimatum

til de sidste hårdnakkede efternølere kan vi nu bringe den længe imødesete, sensationelle meddelelse, a-1VT er afsluttet. Hvis man da kan tale om afslutning
al den stund vi stadig mangl~r en klubmester. Han ~r
dog indkredset, idet vi kan røbe, at det enten bli"
ver Steen MØl,gaard eller Thorbjørn Rosenlund. Og hvis
vi skal væ.re helt ærlige så mangler der faktisk e.1 -1]lU et parti il.række mellem Ib Pedersen og Niel
Rendlev, men vær vis på, at turneringslederen finder
en ordning ~å det!
Hvad angår klubmesterskabet indtraf der i sidste
øjeblik det uventede for de fleste, at Steen MØlgaard,
som ellers lå sikkert i vinderposition, måtte aflevere et halvt point til Jørgen Holst og derved kom på
_igestilling med Thorbjørn Rosenlund,idet beg~e spillere opnåede 8½ p. Ifølge VT-reglementets § 11 skal
der herefter spilles o.mkamp på 2 partier, ved eventuel
1igestilling til første vundne parti, altså akkurat
lige som sidste år. Vi håber at kunne afvik~e denne
match i de kommende uger således at den nye klubmester kan præsenteres i næste nr. af Fribonden.Jeg
skal nok dy mig for at spå om udfaldet, men interesserede parter kan jo more sig med at indgå væddemål.
At det bliver en hård om.kamp er vist ingen i tvivl om.
Mesterrækken:

1.-2.Steen MØlgaard,
1.-2.Th.Rosenlund
3.Søren Juul

8½

pts.

8~

6

4.Knud Wæd.e

5½

5 .. -6.-7.Jesper Bergmann
5.-6.-7.Verner Pedersen
5.-6 .. -7.Harry Andreasen
8.-9.Leif Jensen
8.-9.Torben Sneslev
10.J'acob Gibori
11.JØrgen Holst

4½

4½
4\
4
4

3

-(ned)

2

-(

li

)

1. række:

1. Eigil Pedersen

2. Henning Kalfner
3. Birger Frandsen
4. Sch.Christiansen

7~ pts. (opryk .. }
7~ (
li
)
6 -

5~

A. Barkhuus
1-Jiels Rendlev

51

Finn Madsen

5

Sten Bauers

4~

Henning Larsen
Ib Pedersen
Leif Wennecke
.2. r ække og 3" række:

Se

4~

-(1)

3½

-

2
2

-{lXnedryk)
{nedryk)

(nedryk)

tidligere nr. af Fribonden.

Turneringen har i år - især i M.-rækken - været
plaget af mange afbud til de ordinære runder. Dette
har givet stor ujæYnhed i afviklingen og har nødvendiggjort et større bogholderi for turneringslederen
Ved planlægning af den kommende VT er spilleudvalget
af den mening, at reglerne for afbud, hængepartiers
afvikling, m.v., må .skærp,es kendeligt" hvis det hel
skal fungere tilfredsstillende, ikke mindst ud fra
sportslige hensyn. Det lader til at være uheldigt for
koncentrationen, hvis ikke spændingen m.h.t. udfalde
kan bevares så længe som muligt, rent bortset fra, adet hen på sommeren kan være et problem at opretholde
passende ro og andagt i lokalet, mens de sidste vigtige
VT-kampe afgøres.
ts

FRA

SPILLEUDVALGET:

Ved den halvårlige styrkeliste-vurdering blev det
besluttet at sætte styrkekonstanten for 2.klasse ned
fra 5 til 4.

Dette gælder fra den

8/6 d.a.

bf.

- 4;o -

FS og Studenterf. koordinerede forårsturnering.
Kun to af vore medlemmer benyttede denne udmærkede
mulighed for træning og eventuel oprykning, hvilket
dog kan skyldes, at Øbros forårsturnering, som blev
sp.illet samtidigt, blev foretrukket.

Torben Sneslev har eridnu ikke overvundet s.Ln formkrise og fik kun 3~ p. af 8 i mesterklassen, netop
hvad der kræves for at undgå nedrykning. Efter 6"runde
så det endda ud til, at han ikke skulle klare sig, men
han mandede sig op og vandt de to sidste partier.
Klassen blev vundet af Ralf Ploug Hansen, SK med 7 p.
foran Kupferstich, der fik 6 \ p.
Siden jeg blev I.klassespiller, har jeg behøvet
fire turneringer for at rykke op, og da denne var min
4. eliteklasse, regnede jeg bestemt med at vinde.Jeg
vandt de første tre partier og spillede herefter remis
med Poul E.Hansen i et godt parti. Derefter spillede
jeg meget ringe mod Allan Poulsen, tabte en kvalitet,
men fik alligevel modcharrce.r , så hængepartiet var u Lde nt; ~
Dagen efter tabte jeg en bonde mod søgaard, hængepartiet
kunne imidlertid nok holdes remis. Disse hænqep ar t Le r
fik et mærkværdigt forløb: SØgaard tilbØd remis telefonisk, og Allan, der ikke havde gjort det bedste hemmelige træk, havde ingen gevinst, før jeg midt i en
gevinstsøg,ende kombination opgav, slået ud af et overraskende træk, jeg havde overset, og som jeg troede
gendrev mit spil. Stillingen var stadig remis, vel at
mærke med gevinstchancer for mig~
Inden sidste runde stod vi derfor lige med 4 point
af 6, og kun fordi Carsten Byrn, som ellers ingen
spillelyst havde vist, tog sig sammen og holdt remis
i et gevaldigt kampparti, var min gevinst mod Ekebjerg
nok til I.præmien.
Skema for Eliteklassen næste side.

- 5. -

Skema for Eliteklassen:
Rosenlund

-

0

1

~

Allan Poulsen

l

-

0

Gert Iskov

0

1

P. E. Hansen

~

Ove søgaard

7

-

~

1

1

1

1

0

1

~

1

4\

-

0

\

~

1

1

4

0

1

-

k~

½

~

3~

~

1

½

½

-

0

0

3

Ove E,k ,ebj erg

0

0

~

·~

~

½
½
-

½

1

3

Carsten Byrn

0

½

0

~

l

½

-

0

2~

Per Auchenberg

0

0

0

½

1

0

1

-

2½

Th"

Sort: Th.Rosenlund

Hvid Poul E. Hansen
1. d4,Sf6.

2"

5.Db3,dxc.

6.Dxc4,0-0.

9. d5,Db6.

10.Lxa6,bxa6.

11.0-0,e6.

12.Tdl,exd.

13.e5,Sg4.

14.Sxd5,Db7.

15.De4,Tb8.

16. h3,Le6.

17.hxg,TfdB.
21 • b 3 , h 6 •
25.

c4,g6.

5

3.Sc3,d5.,

7. e4,Sa6.

18.Se7+,Dxe7.
2 2 • Le 3 , Tb4 •

4.Sf3,Lg7.

8. Da4,c5.

9.Lg5,Txtdl+.20.TxT,Dc7.
23.Da8+,Tb8.

24.De4, Tb4.
TR

Remis •.

~§t~~~5l~~--=- _ §!J._fil~~g~!Y~~§: •
Iflg. bestyrelsen er VS ikke så rig på askebægre,
som det turde være ønskeligt. Med andre ord - man
har snart kun det store tilbage ..

Mon ikke DU derhjemme fx skulle være i besiddelse
af en underkop uden tilhørende overditto"
Er det
tilfældet vil den/de være som skabt til onsdags-askebæger/bægre. DU gør dig selv og klubben en tjeneste
- henholdsvis ved at få ryddet op derhjemme og ved
at vis~ dig som det altopofrende medlem, vi andre
inderst inde godt ved, DU er!:

red.

REGLEMENT

.§.ommer.handicapturnering 1971:

for VS ...

Samlet betænkningstid: 3 timer.
Spilletid: kl.20,00 ·· 23,00.

_nddeling

.

GRUPPE

I

GRUPPE

II

GRUPPE

III

;o

•.
..

De på styrkelisten pr. lo.juni i Eliteog :,iesterzonen omfattede spil Lez e ,
De pA styrkelisten pr. 10.juni i 1.og 2.kl.-zonen omfattede spillere.
De på styrkelisten pr. 10.juni i 3.og 4.kl.-zonen omfattede spillere.

Denne styrkeliste vil på enhver af sommerens spilleaftener være fremlagt sammen med den ordinære styrke·liste.
Tidshandicap:
Gruppe 1

mod gruppe 1:

l½

time

-

l½'.

time

Gruppe 2

li

li

2:

do

·-

do

Gruppe 3

ri

11

3:

do

-

do

time

-

2 timer

do

-

do

time

-

2½ time

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 1

mod gruppe 2:
ri

1

gruppe 3:

mod gruppe 3:

1

Hver spiller tildeles fra starten
For præmieudbetaling kræves mindst

1200

points.

3 kampe.

Pointberegningen er baseret på, at man tager point
fra hinanden afhængig af resultat og gruppemodstander.
Udregningen foretages efter faste procentsatser.
(se næste side •. )

Ved pointberegninger, der giver decimaler, nedrundes
til nærmeste hele t2ll.
Procenttabellen: {ses fra herr vs~s side, for modstanderen gælder det omvendte)
Herr VS mod en fra samme gruppe:
gevinst ~25 % af modstanderens points
remis
uændret pointstilling
tab
-25 % af modstanderens points.
Herr

VS mod en

fra en gruppe lavere:

gevinst +15 % af modstanderens po Lntis
remis
-·l O % af modstanderens po i.nt.s
tab
-35 % af modsatnderens points.
Herr VS mod en fra to grupper _lavere.
gevinst+ 5 % af modstanderens points
remis
-25 % af modstanderens points
tab
-50 % af modstanderens points.
-~lrna.n2
Indskud:

bestemmelser:

IlJTET, bestyrelsen fastsætter præmierne.

Kampene matches efter styrkelisteprincippet og spilles
på aftener, hvor der ikke bliver afholdt andre former
for skakaktivitet. Ønsker man at deltage, skal man samme aften have qivet tilsagn til turneringslederen.
Ved ligestilling er antallet af spillede kampe afgørende. Ved fortsat ligestilling anvendes korrektion.
I ø,vrigt gælder FIDE-s regler i den udstrækning I det
er muli.gt, dog er der ingen noteringspligt"
Turneringen starter onsdag den 30.juni

kl~20,00

og løber til og med onsdag den 18.august 1971~

Birger Frandsen

Jesper Holm

Turneringsledere"

---- Torben Sneslev

SOMMER - PROGRAM

30/6

Sommerhandicap

7/7
14/7
21/7

do.

-

Styrkeliste
do"
do.

do.

28/7

do.
do.

do"

4/8

do.

do"

11/8

do,

do"

18/8

do"

Sidste aften med sommerhandicap,Styrkeliste.

Der vil, når der en aften er tilstrækkeligt
mange, blive arrangeret forskellige former for

lynturneringer.

FRIBONDEN udgives af Vanløse Skakklub
Spillelokale: RandbØlv,ej 59, Kld.
Formand: Jesper Holm, Rebæk SØpark 5, vær.201,
2650 Hvidovre. Tlf. 75 85 51.
Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, 2720 Vanløse
Tlf. 74 25 77. Giro 78 433.
Turn.leder: Birger Frandsen.
Fribondens redaktion:
Birger Frandsen, Agerupvej, 33, I., tv., 2700 Brønsh,øj
Tlf. BE.

3889.

Eigil Pedersen, Spøttrupvej 4, I., 2720 Vanløse.
Poul-Erik Petersen, Arildsgård 30, II., 2700 Brønshøj
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28.åi::ga.n

t

Thorbjørn vandt omkampen.. mod Steen MØlgaard med l½-~ .
Først den tredje delte l.plads i lige så mange år
lykkedes det Thorbjørn at forvandle til et mesterskab.
Det er Tho,r bj1ørns første og formentlig heller ikke sidste
Til lykke med det.

,,,,.,,,,,

Indbydelse 1111, , 1, ,
Indbyd.~lse
Alle vs·· s medlemmer indbydes he.rmed til at del tage i
hold- og/eller i Vinterturneringen 71/72. Der er i år
lagt op til en meget spændende holdturnering, vi har
bl.a" den fornøjelse af at have et Mesterrækkehold i år.
Vintertu~neringen vil i år blive en hård men fair figth
under strenge men ikke umenneskelige turneringslederes
hænder. SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER ONSDAG D! 22.september. Tilmeldingsseddel ligger inde i bladet .
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----------------------------------Månedens Program:

8/9

-

15/9

-

22/9

-

29/9

Styrkelisteturnering.

6/10

Start på VT for visse grupper

9/10

VS Jubilæumsfest.

lP -

16/10

Start på Holdturneringen.

- styrkeliste
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__ Q~2!!1E~B.:..2!!.l_~1~!!1~§~~!2~.ef!~~.:.Den for .kl1..1qmesterskabets placering nødvendige match
på to partier mellem Steen MØlgaard og mig,blev afviklet de to første onsdage i juli. skønt varmt somme.rve j r
normalt ikke ligefrem gavner mit spil;lykkedes det mig
at vinde 1 parti. med hvid og holde 2.parti remis.
Egentlig var jeg meget heldig overhovedet at få chancen
for en ornkarnp,idet MØlgaard blot behøvede at slå Jørgen
Holst (turneringens nr. 11) i sit sidste parti,men denne va.r,etager sine katalysat.orforpligt,elser meget omhyggeligt (som det måske vil huskes,var hans gevinst mod
Torben Sneslev i forrige mesterskab årsag til at
Sneslev fik lej.lighed til at klapse mig af med 2 - 0 1
den senere omkamp), og holdt remis.
I over et år havde jeg ikke vundet et turneringsparti fra MØlgaard,men tabt to som følge .af overambitiøst
spil. Derfor besluttede jeg at spille strengt positionelt og ikke lade mig provokere til overilede angreb,
en pol i tik man bør erindre sig ,hvis man studser over
hvids tilbageholdende åbning.
Hvid:

Th"

1. g3

g6

2.Lg2

Lg7

3"

c6

c4

4.Sc3
5. e4

Sort:

Rosenlund

Sf6
e5

8. d3

0-0
d6

MØlgaard

Oftest spiller jeg Sf3 eller e4
MØlgaard tilstræber en solid, afklaret bondestilling,gerne symmetrisk" Efter min mening er trækket en smule forpligtende.
Forhincl'rer ig.en
)

6.Sge2
7. 0-0

Steen

as

og truer

es

Sf3 fulgt af rokade og d4 var
naturligvis også godt.
Objektivt er d4 stærkere, da
hvid opnår en teoretisk god kongeinder.
Hvor sort for tidlig har spillet
c6.
Når jeg alligevel valgte teksttrækket skyldtes det manglende

kendskab til denne type kongeindere. Med sort spiller jeg nemlig
så godt som aldrig kongeindisk og
og med hvid aldrig lØberfianchettoen.

8.

, Le6

9. Khl
Denne Botwinnikopstilling,jeg
i stedet spillede, kendte jeg

åbenbart heller Lkke , Til tekst-

trækket anvendte jeg 50 minutter. Alternativet f4 giver gode angrebschancer og udviklingsforspring efter
9.. - , Db6+ 10. Khl, Sg4.
11. fS, LcB.12. Del, Se3
13. Lxe3, Dxe3. 14. Tf3,
men hvid sidder tilbage med
en meget dårlig lØber og nog-

le grimme scxt.e felter.

9.

,dS?!

10. cxd, cxd

Langt sikrere var S.hS fulgt a.f
f5.
MØlgaard troede at have fordel
i denne stilling .. Det næste,
nærliggende træk beviser irnidw
lertid de t, modsatte.
I virkeligheden et kvalitets■

11. f 4:

d xe ?.•I'

12. f xe5 exd3
13. exf6 dxe2
14. Dxe2 Lxf6
15. Lxb7 Sd7
16" Lxa8

16.
17. Df3

Dxa8+

18. Lh6

Te8?

Db8 !

offer~ Diverse springertræk
strander på
13. d4 med tydelig fordel for hvid~
Som det viser sig,kan hvid
parere sorts trusler mod kongen med træk,der samtidigt er
aggressive. Helt sikker fØlte
jeg mig ikke,og især var jeg
nervøs fordi jeg kun havde
25 minutter igen~

Fører hurtigt til tab, meget
bedre var som foreslået af
Snes.lev"

18. -, Dxb2 med pointen
19. Lxf8, Dxc3! hvid får dog
gevinststilling med
20. Tadl !
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F.eks.
20. -, Kxf8

21. Txd7 Lxd7

22 .Dxf6 ell,er

20. -, DxD

21. Txd Lg4
22.Txf6 Lxdl 23. Tfl, Le2
24.Tf2

Jeg havde ikke set d.iss,e varianter,
og det var derfor usandsynligt at
jeg havde fund.et
20. Tadl. med min knappe tid.
Truer TxS,hvilket kun kan pareres
med det næste sørgelige træk:

19. Tadl!

Lxc3
Ser naturligvis ud men er mindst
lige sA godt som Dxc3. Hvid truer
stadigvæk Txd7. MØlga.ard havde nu
45 minutter jeg kun- 11.

20" bxc

20.

Lf5?

Tillader en afgørende kombination ..
20. Dc7 havde trukket pinen ud.

21" Txd7! Le4
22. nxl,
TXD
23. Tdxf7 Tel?! I stedet for at tage det håbløse
bondeslutspil efter
23. -, Te8"
Sort havde overset denne skak og
24" Tg7+
Kh8.

troede derfor, at han var ved at
vinde ..

25. TxT Db5
26. T7e7, opgivet.
På 26-,DdS+ sætter
27. Tle4 Ddl+

28. Kg2

Dc2+

29"

Kh3

mat.

2. match - Earti
Hvid:
1.

Steen MØlgaard

e4

Sort:

Th. Rosenlund

En overraskelse. MØlgaard spiller ellers

'altid l.c4.

es
2. Sf3, Sc6
3. d4
exd
4. Sxd4, Sf6

5. Sxc6

Det eneste ieg vidste om dette
træk var,at det karakteriserer
bxc

6. Ld3

Mi,e ses - varianten.
Passivt men godt. Jeg frygtede
en omhyg,gellg hj emme fo.rbe r ede Lae

- 5 og veg derfor udenom
6 • - , dS, som ellers må være

1

trækket.
6. -, Le7
7-0~o, d6

Sorts opstilling minder om en,
der hyppigt opstår af steinitzvarianten i span.sk.

8.Sd2, 0-0

9. hl, cS{?)

'

For uelastisk

9. -, Tb8 udskød på behagelig
vis valget m~1lem opstillin-

gerne
Lb7, Sf6,

es, Te8, Lf8

med

angreb på e-bonden som motiv
og Lc8, Sd7, Lf6, Te8 med
blokade på eS"
10"Sc4, Lb7

MØlgaard havde brugt omkring·

25 minutter,jeg det dobbelte,
og hvad værre var har hvid den

bekvemmeste stilling·. Sort .står

,Sd7

meget passivt og risikerer desuden at få samtlige bØndsr på
dronningeflØjen isolerede.
11. eS,dxe~
12. Sxe5, DdS vil
ikke give sort luft~
Det tog 21 minutter
Derved sætter hvid sin lille
stillingsfordel over styr.
Hvorfor ikke udvikle officererne med henblik på kongeangreb
for senere med større kraft at
kunne gennemføre eS?.

,dxe

13. Sxe5, Sxe5

Remis!
At MØlgaard allerede her opgav
matchen skyldes, at han pludselig opdagede

14. TxeS,

c4!

som vi begge troede kostede en

officer. Det gør det nu ikke,
hvid kan spille 15. Le2, men
sort står godt såvel efter dron
ningeafbytning som efter Ld6.
Så MØlgaard har næppe grund til
at ærg~e sig over sin nervøse
accept.
'T'h" Rosenlund.

Hensiunket i sommerslØvhed, faldt det mig pludselig
ind at forlyste Fribondens læsere med et glansparti
fra den nylig afsluttede vinterturnering. En,e rgisk
gribes rodebunken med partinota.ter, og de relevante partier fremdrages og gennemspilningen begynder.
Hukommelsen kommer langsomt i sving, -man huske:r de
lyse og mørke øjeblikke. Partiet mod Jacob, hvor man
uden smålig skelen til turneringsstilling og den grinende hob lader gevinst- og tabsstillinger passere
revue med. sarnrne fart som trækhastigheden. Hvordan man
i partierne mod MØlgaard og Thorbjørn kunne smi~e selvsikkert til de omkringstående et godt stykke in9,e i
partiet for derefter alligevel til sidst at ende med
fortrukket åsyn.
Karakteristisk var det i hvert fald, at brikskubberiet efter en impulsiv nomalfordeling tog fart bmkring
det 25.træk eller ca"22,30. Hvis nu blot mødetiden
var lidt tidligere, så man f.eks. kunne starte kl.19,30,
ville denne undskyldning for dårligt spil stå svaqe re
og samtidig sikre os udenbys en rimelig opvågnen til
den næste dags ans.trenqe Lse r ,
Endelig er 11 runder for meget i en klubturnering,
når man også deltager i holdkampe" Såvidt jeg husker,
har der været forslag fremme, om at man for at spille
på klubbens !.hold. skulle deltage i et betydeligt antal koordinerede turneringer i lØbet af sæsonen. For
en skak+amat.e r er dette umuligt med en så omfattende
vinterturnering·.
Nå, nok om det. Nu må det være gået op for den opmærksomme læser, at kun få'af undertegnedes vinterturneringspræstationer er egnede til publikation i seri-·
øse skaktidsskrifter. Jeg har derfor valgt et parti,
som e r ganske spændende og samtidig en god ill ustration af de ovenfor fØrte påstande.
Hvid: Knud Wæde

Sort:Th. Rosenlund

3.Sf3texf4.
4.Lxf4,d5~
2. d3LSc6.
Den sparsomme teori, der knytter sig til denne åbningsvariant, opererer med. 4.-,Df6~ 5"Dcl,
1. f4,e5"

5. g3,Sf6.

6.Lg2,Ld6.

7.Dd2,~g4.

__ 8"Sc3,[)d7{?).

fortsættes næste side

~1.

ii!!!I!!!

Nu bliver sort tvunget til at
tage stilling til rokadespørgsmålet"
I al beskedenhed vurderede hvid
fortsættelsen med modsatte rokader
som værende .·gunstig for .sig selv,

~d~t den sorte kongesti~l~ng er mere
udsat end den hvide.

9. -,Lxf4
10.cxf4,o-o-o
11.0-0, a6
12.Sbd4,Sxd4
13.Dxd4,Lxf3
14.Lxf3,h5

Indledningen til et optimistisk angreb, men. noget må ske ellers begynder hvids bønder at rulle frem på
damefløjen"

15.Tacl,Dh3?

16.Tf2, Sg4
17. Lxg4 ,hxg4

18. c4 ,dxc'4
19.Da7(!) ,c6

20"Txc4,T'd7
21"Tb4,Tc7
22.DcS

Sorts sidste træk var tvungne, men
nu kommer de svage kongebønder i
ildlinien. Der truer DfS+.

22. -, g6
23.Dg5,Dh7
24.Txg4,Te8
25"Th4,Dg7
26.Df6,Df8
27"Th7,Dc5
28"Txf7,Txf7
29"Dxf7,Txe2

Sort kommer to-tre bønder bagud uden
kompensation, hvis han ikke går ind
i det følgende tårnslutspil

30.Df8+,Dxf8

31.Txf8,Kc7
32.Tf7+,Kb6
33.Tf2,Tel+
34.Kg2,Tdl
35.Kf3
,Txd3+
36.Kf4,Td5

Mere klart end 35.Tf6,Td2+. 36.KhJ

Bedre 37.Te2 og f.eks.37.-,TfS+.
38. Kg4 efter.fulgt af Te6, men mør-·

ket var tæt efterhånden.

40.Te5 havde vundet let. Nu opstår
i stedet et vanskeligt hængeparti,

som kostede m.ange analysetimer.
41.K,eS, Td6
42,Tf2, Te6+
43 .Kf4, Ke7
44"Kg4!

Kommer den sorbe konge til g7 kan
partiet næppe vindes. Hvid må der.for være i stand til at slå tilbage
med kongen efter h5 og gxh5.

, Txe4
45.Tf4, TxT(?)

Bondeslutspillet er tabt for sort,

som måtte forsøge 45. -,Te6.46-a4,b6.
47.b4,c5. 48.hS,gxhS, hvilket dog
nok ogs.å taber.
46.Kxf-4, Ke6
47.Kg4, Kf7
48. Kxf4:, Ke6

49.Kg4,

Kf7

50. h5, gxh5
51.KxhS, c5

52.Kh6,

Kg8

S 3" Kg6,
54 "Kf6,
55.KeS,
56 "Kd4,

bS
c4
Kg7
Kg6

57"

a4??

Denne stilling hvade jeg haft på analysebrættet og bedømt den som vundet

efter teksttrækket.

,

5 7. a3 var det

rette"
bxa4

58.Kxc4, Kxg5
59. Kb4, KfS
60.Kxa4, Ke5

Med remis, idet sorts konge går foran bonden. Denne udgang på partiet

tilfredsstillede ingen af kombattanterne, hvid fordi han klodsede i det, og sort fordi
klubmesterskabets placering var noget han· ikke længere
var med til at bestemme.
Knud Wæde.
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Nogle .af landets mest energiske--organisatore:r bor
i Vejle,hvilket tydeligt ses af det store antal turneringer,som i de sidste år har fundet sted i denne
by. I sammenhæng med den årlig,e hurtigturne.ring, hvor
Steen MØlgaard, Torben Sneslev og jeg del"hog med det
sørgelige resultat henholdsvist S~p. 4\p. og 4\p.af
holdtes DSUs,,. 5. åbne Danmarks. .mesters,kab for juniorer
· et splinternyt sportskompleks kaldet Petersmindehallen beliggende lidt uden for byen loo meter over
fjo,rden.
På grund af den store tilslutning (der bliver jo
flere og f l.e re mester og eli tespiller,e) måtte man
spille 9 runder for at have rimelig g.rund til at stole
på monradssysteroets retfærdighed.
Vinder blev meget overrask~hde,men fortjent,den
kun 14-åri,ge Carsten HØj fra vor naboklub Brønshøj
Skak.forening. Før sidste runde førte Per Auchenberg
med 6~ af 8p.,men skulle møde HØj,sorn havde fip. og
med de bedste nerver.
Favoritterne, Jens Kristiansen og Michael Kjærbye
fik kun henholdsvis 5~ (8.pr.) og 5 point" Kristiansen
=orspildte sin chance, da han i 8. runde kombinerede og
ofrede sig s,el v ihjel mod Per Auohenbe rq , Slået ud
heraf tabte han også i sidste runde. Ingen af de udenlandske deltagere var særligt stærke bortset fra
Ole Christian Mohn, Norge.
Vanløses deltagere klarede sig ikke godt,og undskyldninger er svære at finde. Trøst finder man heller ikke
i ,olympiadernes motto: "Det drejer sig ikke om at vinde,
men om at være mean,vi havde nemlig ikke en eneste
repræsentant d.v.s. i mesterklassen deltog Jesper
Bergmann (4p.),han var imidlertid registreret som
Gladsaxe-medlem.
Vore juniorer har åbenbart aller,ede fattet så meget
om Vanløse Skakklub og adopteret dens ideer og formål
at de ser det som deres største opgave s om skakspillere
kun at deltage i lokale pjalte-og hyg,geturneringer
sådanne har absolut en berettigelse som afslapningskur mellem de alvorlige turneringer,men er temmelige
uanvendelige som træning) .
Det direkte ansvar for disse miljøskader ligger hos
bestyrelsen,som ikke på behørig vis orienterer om fremtidige turneringer. Om d i.s ae kan man sel vfØlgelig læse
i Skakbladet,men hvor mange juniorer tør på baggrund af

en kortfattet officiel invitation tage en uge til
Jylland?. Vid.ste vo re juniorer,da de besluttede ikke
at tage med, at de kunne bo gratis på spillestedet,
at kosten var billig,at klubben gav et rejsetilskud
på 50 kr .. pr" mand (det kunne Øjensynl.igt god.t være.
loo kr.) at man aldrig får chancen for at kede sig,
altid er der nogen at spille lynskak eller bordtennis
med og endelig at turneringen ville betyde en større
styrkefr,emgang end en hel vinters teoriundervisning .;
klubben?? ..

Hvis bestyrelsen ikke blot ønsker at juniorafdelingen skal være producent af de t; antal middelmådige
spillere, som er nødvendige for at opretholde klubbens
nuværende position i ubemærkethed, men at de unge spillere skal højne standarden og styrke vort divisionshold,er det nødvendi,gt., at den lærer disse at forstå
de udenklubske seriøse turneringers betydning.
Th.Rosenlund.
Da jeg læste dine ord, Thorbjørn, var jeg Lkke
klar over, hvad jeg skulle tro, men m& efterhånden
tvinge mig selv til at ant.age,at det va.r seriøst ment
for at kunne komme med disse kommijntarer,der forhåbentlig kan rense de ihvertfald i denne sag,hvide
bestyrelseslam.
Klubbens juniorafdeling indeholdt pr.I.juli det
enorme antal af 6 stk. fordelt således: Finn Madsen
nov. 51,
Claus Frederiksen feb. 55,
Jan Mikkelsen
sept. 55, Per BØjden okt. 55, Reidar Nielsen
mart.
58, og Miki Kalfner maj 60,
Inden jun.
DM var F.Madsen og Per Bøjden blevet spurgt om de
havde lyst og tid til at tage til Vejle, hvilket de
ikke havde.
C.F. og J.M. har ikke vist sig i klubben
længe, og det kan vel ikke være bestyrelsens opgave
at opstøve folk i de re s sornmerhi? ?'.
De to sidste juniorer, der ik~e kan komme under betegnelsen "ansvarlige for egne tanker og gerninger har
til gengæld forældre,der aktive er skakspillere og

som selvfølgelig stærkt fØlger med i, hvad der rører
sig af skakliv for de små ynglinge.
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Med hensyn til" opdragelse" af vore juniorer,
har bes tyre.l.sen i samråd. med Jørgen. Nielsen (skoleskak)
oprettet en ju~iorafdeling med sidstnævnte som leder
og undertegnede som kontaktmand til bestyr,elsen, en
afd.eling·, der b Lva , "haz en rejse t.il Norge på programmet i indeværende sæson.•

Med hensyn til miljø-skader bØr du nok være opmærksom på hvor de pådrages og hvor de udfoldes, samt
ikke blande" voksne" seniorer ind.
Alt,hvad bestyrelsen modtager af information om
turneringer med meze bliver hængt op på opslagstavlen, så bestyrelsen ved faktisk ikke mere end nogen
anden i disse sager.
Ville ·e:n gerne -vide mere, ja da kan en jo spø,rge et

bestyrelsesmedlem om han vil skrive efter flere oplysninger.
Ville det ikke være det naturligste

Thorbjørn?? .

Jeg tror din kritik går på noget, der var,-

men som ikke er, men jeg føler mig nødsaget til at
besvare den, da jeg ellers ikke ville kunne arbejde
videre i denne bestyrelse, som du for øvrigt selv
gav dit ja til for ikke længe siden.
b" f.

-----------------qqqqqqqqqqgqggqqqqq----------------·-

Somrnerhandicapturr:+eringen. 1971:
Trods få deltagere i denne sommersæson, har del tag,elsen
været udmærket. Man foretrækker åbenbart de 3 timers
hurtigspil frem for styrkelistens ubarmhjertige maratondyst" Selv om der i år ikke har været stemning og deltagerantal i de store sommerlynturneringer som sidste
r, er der dog blevet afviklet nogle få mindre ae Ivbeå

stal tede lynturneringer" En talentfuld nys.piller stak
af med 1. præmien, hvilket ,e fter spillet var fortjent ..

points

antal

karoE=_

1. BjØrn Gemzøe

( 25 kr.)

2156

6

2. Eilif Kiilsholm
3. Leif Jensen

{15 kr.}

1956
1860

4

( 10 kr.)

4
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po,ints

antal kamee

4. Henning Kalfner
5. Birger Frandsen

1728

2

158,6

2

6. Jesper Holm

1200

l

7. Enghard Jensen

1158

5

8. Finn Madsen

1158
lo20

4

10. Claus Frederiksen

974

11. Torben Sneslev
12.,s~l!ejg Jensen
13. Eigil Pedersen
14. Kurt Andersen
15" Ole Braband
16. Sten Bauers

960

5
2

900

1

9. Gibori Jacob

17. Per BØjden
------------000 - 00

l

801

3

675
673
585

2
3

2

000---------·--

Mesterrækkeholdet.
Så snart bruttoholdet er sat, holder vi

et kort møde for at diskutere opstillingen,
turneringsregler og de retningslinier,
efter hvilke udskiftningerne foretages.
Opslag herom i klublokalet.
TR.

FRIBONDEN udgives af Vanløse Skakklub
Spillelokale: Randbølvej 59, Kld.
Formand: Jesper Holm, Rebæk SØpark 5, vær.201,
2650 Hvidovre"
Tlf. 75 85 51.
Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, 2720 Vanløse
Tlf. 74 25 77.
Giro 78 433.
Turn. leder: Birger Fra.n dsen.
Fribondens redaktion:
Birger Frandsen, Ågerupvej 33, I., tv., 2700 Brønshøj

Tlf. BE. 3889.
Eigil Pedersen, Spøttrupvej 4, I., 2720 Vanløse.
Poul-Erik Petersen, Arilds.gård 30, II., 2700 Brønshøj
T 1 f " BE " 7113 "
KSU-od tryk.
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Nr. 9.

Indbydelse til Vestvoldturnerin:9:en 1971.

Hermed indbydes alle klubbens medlemmer til Vestvoldklubbernes (Alb-BbyS-BbyV-GlS-RØdS-VS) Enkel tmandstur·nering.
V" V. EMT 71 spilles på Valh""-.:-:- ,..,,,role, RØdager
alle lo2, RØdovre. Der er gode spill
~er med plads
til spillerne. Der er sørget for mad og drikke, så også den side af arrangementet kan klappe" Det skal lige
nævnes, at 3"runde i elite- og mesterklasse spilles i
-~dS~s lokaler, ValhØjs all§ 67, RØdovre.
Arrangementet er lagt over 3 lØrdag/sØndage og således, at hængepartier i normal målestok kan færdigspilles samme dag" Tidspunkterne er for lørdagens vedkommende rykket en time frem, hvilket bevirker, at ,mange
spillere kan få mere ud af lørdag aften, hvis de ikke
har hængepartier"
VESTVOLDTURNERINGEN blev afholdt fØrste gang i 1969
med 16 2 del tage.re, heraf 13 fra Vanløse (,8%) •
I 1970
steg deltagerantallet til 194, og de:nne gang havde VS
også kun 13 med. ( 7%) , hvilket vel ncr,_ -~.:=lic lidt i underkanten" Begge disse år var Vestvoldei.L., __ ..._c.mandsturneringen landets 3. største koordinerede enkeltmandsturnering, kun overgået af KSU (1970:315) og DSU"s EMT 1970
med 4.00 deltagere. Man håber naturligvis at komme over
de 200 i år,. men hvorfor ikke overgå KSU, vi konkurrerer jo ikke direkte, da vi ligger på hver sin side af
Julen,. men har da de sidste par gange kunnet præstere
bedre forhold end, KSU har kunnet. Ikke forstået på
den måde, at KSU ikke har gjort det godt nok, men at
vi har bedre muligheder.
0

Vel mødt til vv.-EMT.
bf"

-2.-

JUNIOR SIDEN
Umiddelbart inden dette nr.af Fb blev færdigredigeret,
indlØb dette brev (ford.ansket, forkort.e t):
Oslo,den 27.se;etember 1971.
Skakklubben Stjernen har på sit bestyrelsesmøde d"22"ds
behandlet Deres henvendelse af 26.juni d.å. og vores
svar af 9.juli s~å~
Vi er villige til at :modta9e Dem i midten af november
i henhold til Deres ønske. Vi går udfra ankomst lørdag
og afrejse søndag, Overnatningen be te le s af Ska:kkl ubben
Stjernen uden foi:pligtelse fo.r Deres klub til at gøre
det samme" når vore spillere kommer til Vanløse.
Vi går ud fra, at de selv betaler mad og drikke, som
1 også vil gøre, når vi kommer retur
Endvidere gå.r vi ud fra., at der spilles med 10-mandshold, vi har i øjeblikket kun 8 spillere, men har formodentlig 10 mand til den tid~ Med juniores forstå"
vi spillere under 20 år
Vi finder det lidt for tidligt med returmatch i januar. Marts måned vil passe bedre, men det kan vi ve
snakke om senere~

Vi hører gerne fra Dem snarest, om hvilken dato og
klokkeslet, De ank.omrner. Ligeledes vil vi gerne hØr•e,
hvor mange partier, De vil spille. Det kan jo være,
at nogen gerne ville se sig om i vores by.
I Deres
brev af 26.juni d"å. antyder De en kamp lørdag og en
søndag, hvilket vi synes vil være passende.
Skakklubben Stjernen, Oslo.

Turen vil blive lavet d.27-28.november, medmindre alt
for manqe er forhindret denne week-end" Da vi på juniormødet havde regnet med, at turen ville ligge lid·_
senere, vil den planlagte Næstved-tur nok blive skudt
en del ud.

Mere om alt dette i næste nr.
Pro
·uniorholdet (se stde 8):
13/10 hjemme mod VbS II,
3 11 ude mod Tarnet III
17/11 hjemme :mod KS IV,
9/12 ude mod SkS
II
Den 6/10 vil Arne Jacobsen vise nogle partiet og fortælle lidt om skak, bagefter spiller vi simultan.
Vanløse skoles skakfolk er inviteret med, og der vil
være sodavand til alle.
at det er kl"l~,00"

Husk

birger og jØrgen.

---~------------------------------------

Juniorleder: .J,ørgen Nielsen, Skibelundvej 5 A, 2720 Vanløse
T lf. 71 80 36 "'
1

Læserbrev til Fribonden.

Som nybagt fast læser af FRIBONDEN må jeg herve·
udtrykke min ane.rkende Lse af dette udmæzkede organ
med de mange interessante partier,og især den livlige
muntert-ironiske tone.
Dog skal jeg ikke undlade at sadle min ynglings-·
kæp spr.i.nqe r og i al beskedenhe.d slå til lyd for ,a
rette vadkommende ved komment.er i nc af partierne gør
i:;ig klart, at vi ikke alle har samme hjernekapacitet
mvh v t., -at Lnds e vhvad måtte forekomme indlysende.
Et eksempel på,hvad undertegnede i sin enfoldighed ikke helt bar fattet: I det interessante omkampparti mellem en hr. Tb" Ro ae n Lund og hr. St" MølgaaJ~d
forekom følgende situation efter hvids !Betræk:
IL Kh 1 , D f 3 , Tal , f 1 , Lh.§. , S c 3 , Ba 2 , b 2 , g 3 , h 2 •
:3: K.98.L Db8, Tf8, !!_e6, f6, Sd7.1. Ba7, f7,_9§, h7,_
Her gav kommentatoren udtryk for, at sort is
18.-, Te8? burde have prøvet hr. sncs Levs
18.-;Dxb2'
selv om hv~d efter (bl~a~) 19. Lxf8, Dxc3, 20. Tadl~,
xf8. 21. Txd7,Lxd7. _22. Dxf6, ville-stå til gevinst
Basta-:-i:
- -- -Her vil den jævne læser umiddelbart tro,at sort
let kan få sig en remis med 22 ,. - , Lc6,+__,l 3. Kgl, DcS
24.Tf2,Dcl+ osv. ,da hvid næppe tør gå ind i 24.Df2,
Dd5,
som vel koster de hØjr~bønder.
Da det er usandsynligt - om end ikke utænkelig
at den i øvrigt velskrivende kommentator har overset
dette,burde han vise os minare synske brikflyttere
det hensyn med et par yderlige.te træk at vise,hvordan
~1vid vinder efter Lc6+, så meget mere, som denne variant må være grundlaget for bedømmelsen af hele partiet. Hvis den nemlig ikke "gendrives",falder de
fleste af kommentarerne til Jorden søm vingeskudte
ænder i august.
~-lå jeg derfor på egne og sikkert andres undrendes vegne anmode om en {.for os) tilstrækkelig for~laring. Jeg er klar over, at der her.som i så mange
andre tilfælde findes en ganske simpel. Vi-'Kan altså
bare ikke selv ~eden·
PS.
Dersom emnet tages op,ville jeg også vær~ taknemmelig for en ekspe rtvurde r.t nq af varianten
15. Lh6,Te8. 16~Tad1, (Sbd7" 17.Df3), som hvid kunne
~ave forsØgt,hvis han havde erindret sig sit forsæt
om ikke at lade sig "provokere" til overilede anq reb .
7
~

Bent KØlvig.

oii i i4. --

" Ud og drik~og flytte brik
og sig more med en VS"'score".
af brikskubber Frandsen.

med andre ord:
_ g!22:!:!::lU2 _!l~ :!:l~YIDs::t:YfB~r!n.g ,!_
points
indiv.lllatch
klub
indiv.match
klub
;eoints
(+ seedning)
221------14
7
15. S41 +
147s
1. Capa +
7
16.Ringsted 13~
18~
11
2. GeS I+
6
14
17. LVS
18~
10
3. NZS
6
18.
Bbys
II
13~
4.Ma.lmØ Alrnå.+ 18½
10
5. St.S. +

16

6.Frederiksh.+ 15\
15~
7" Hill. AS
8" AS04

9. Hill.S.

10. VS
I
11. GlS I
12. BbyS I
13. Ge S II
14. RØdS

17
+ 15~

9

9
9
8
8

14½
8
+ 14Y - a
14~
15

8
7

19" Am S
20" Bi S
21" AlS

22.
23"
24"
25.

GlS
VbS
VS
VbS

26. sø1"s

13
10\
14
II 13½
I 13
II 11
II 12

10½

27" Hill$II 5

6

6
5
5
5
5
4
4
3

1
28.GlS III 6
14½
7
Dejlige lokaler (Glostrup Bibliotek)-:- Dejligt
stemning- billig vederkvægelse- uforpligtende form
for skak, kort sagt vi hyggede os gevaldigt •.
Betænkningstiden var på~ time pr. mand pr" parti,
hvilket af flere blev udlagt som noget med 2 ,øl pr.
mand pr. parti,en del spillede endog lynpartier mellem runderne. Denne form for hurtigskak,der er blevet meget populær ,går kort ud på at man still,er hold
på 4 (+ 2 reserver,der kan sættes ind hvorsomhelstnårsornh.elst- allerhelst, der møder hinanden efter
Schweizersystemet,modifi.ceret ved særregler om seedning og pointsgrundlaget.
Dette selvfølgelig også være sagt udi meningen,
at virke tiltrækkende og for at oplyse I/S Husar,at
der eksisterer en verden udenfor Ålborg, og hvor slemme Herningfolk ingen magt har, at der også i weekender kan grogges rigtighed (det er moderne med formandscitater), at man godt kan stille op og få no9et
ud af det, selvom man på ingen måde har andet at kæmpe
for end ~t undgå de sidste pladser.

Det var på et bestyrelsesmøde forinden blevet
vedtaget, at VS ville tilmelde og betale indskudet
(60 kr. pr. hold) for både et fØrstehold,der på papiret havde nogenlunde præmiechancer, og et ande+ho l.d ,
der ikke kunne gøre sig håb om noget som helst.
Efter denne turnering må der være basis for en udvidelse af klubbens aktivitet,ikke forstået på den måde
at klubbens økonomi skal trues,men at vi skal ·have
flere "ud af busken" jvf. overskrift.
AS94 ..,.,GeS2.RØdS.Rings.Bbyl.Cap.M.alm .. s coxe :
Th.Rosenlund ~
½
½
1
l
½
~ - 64%
T. Sneslev
1
0
l
O
D
~
0 - 36%
43%
L. Jensen
O
~
\
1
1
0
O
64%
H.Andreassen l
1
0
l
½
0
1 .
2 ~-2
2
3
2\ 1
1;
VS II NZS" BiS. SØlS.Hill.I.GlS3.VbS2"Alb score:
VS I

Gibori Jacob O
Finn ~adsen O
B.Frandsen
O
P E.Petersen rH.Kalfner
O

1

rJ.Nielsen

-

0

½
0
O

i½

4. runde. L .. Jensen
l • Sf 3 , Sf 6 .

~2 •

0
O
0
I
1

0
O

½
D
-~

1
O
l
1
-

l

-

- 50%

O
1
1

1

- 25%
- 33%.
- 40%
- 38%

3

3

2

½
0

½

-100%

Sort: Ot1;o_Olsen, Ringsted 1927.

g 3 , d 5 • 3 • L g 2 , c 5 • 4 • 0 - 0 , 5 • c 4· ,. S c 6
På 5.-,d4 havde hvid fået
en benoni i forhånden.

6.b3,96. 7.Lb2,Lg7. 8.d4,.cxd4. 9~Sxd4, 0-0,
10 • S c 3 , Sxd 4 " 11 • Dx.d 4 , Se 4.,. 12_ Dd 3...,..SX,c 3 • .J..3-Lxc3 "L.xc 3 •
14. Dxc3, d4 '.?
Efter 14·~ ·.:.., dxc opstår en meg·et Lt.qe
stilling, nu får sort svært ved at :.101de doge bØnderne.
i5.Dd3,e5
16.De4Tb8. (forhindrer løberen i at g~ ti_
f5)
17.Tfdl?! f6.
bonden på e5 b~rde nok slås da tårnet
på b8 så hænger,men sort taher en bonde
under alle anstændigheder"
endelig
189e3,Lf5
19.DdS+, DxD. 20.Lxd5+,Kg7. ~l.exd_.texd..:. 22.Txd5,,Tf~8"
24.Lf3,Te7.
25.Tadl,Le8. 26.~cl.~_l Txjr.
23.g4?!,Ld7.
hjælper kun hvid ..
27,TxT, bS?

28.cSl h5.

2 9 . gxh , g xh •

3 0 ~ ~~ ~ , Ld 7 •

(fortsættes side 11.)

af Leif Jensen..
I denne turnering,hvor jeg var åen eneste fra
Va.n.løse,der viste flaget,blev 1.klasse,d.er var ret

stærkt besat,vundet af:
1. ,V.K.Anderse.n

derefter fulgte:

2-3. 'Tom Skovgård

Leif Mikkelsen

4" St. Grabow
E.Andersen
Leif Jensen

Capa
Ge s

5~
5

GSF

5

Capa

4
4
4

GlS
VS

samt et par stykker til.
Mit spil var hæderligt,de 5½ var indenfor ræk

kevidde,men det kniber med at udnytte gode stillinger.
!!y!g.:. _~~!f_ ~~Il-2~~·- _y§
§Q!;!:J.__ !!!!2~-~Q!!ll~ ~! D.:.-_
1. Sf3

2.

g3

3" Lg2

4. 0-0
5. ,e 4
6. Sc3

7. d4
8" Sh4
9.

f4

10. Sf3
11. h3
12. e4
13. Le3

Sf6
g6
Lg-7

d6

o--o
Lf5
Ld7
Sg4

es

går ikke, da b7 hænger

Tb8
Sh6
f6
Sf7

b6

16. dS
17. fxe

Se7

18. Sg5

SxS

20.
21.
22.
23"
24.

disk

Sc6

14" De2
15.Tadl

19. LXS

ville gerne spille konqe Lrr-

es

nu k,ommer es snart
a7 skal dækkes først
endelig!
'

--

-

f.xe

as

Noget af det eneste,der bevarer initiativet

DXT

TxT
Tfl
Sb5
a4
Le3

h6
Kh7

25. Df2

Sg8

26"

g4

27.

gS

28.

h4

Sf6
ShS
Dg8

De8

Tc8

........ forts.ættes side 11. -

7.Vintert;.u~~eringeE. 1~7!L72:
l.række.

Mesterrækken·..
1. Th.Rosenlund
2. B.Kølvig
3. s.Juul

1. ·Jacob Gibori

2.JØrgenHolst
3.Sch.Christiansen
4. Barkhuus

4. V .P,edersen

s" Niels Rendlev

5. H.Andreassen
6. T.Sneslev
7. E.Pedersen
8" H.Kalfner
9 •.E. V. Essen
10" St.MØlgaard
2.:cække 2rupee 1.
1. Leif Wennecke
2. Kurt Andersen

6. Finn Madsen
7. Sten Bauers

8.Henry· Stjernquist

9.Enghard Jensen
10.JØrgen Nielsen
.2.række gr-ue2e 2.
l. Th '""Pedersen
2.BjØrn Gemzøe
3.O1~ Braband

3 " Jan Mi.kkelsen
4" Lilian Madsen

4.Per BØjden

S. Eilif Kiilsholm

5.Reidar Niels,en
6.Solvejg Jensen

6 . Erik Skj o Id
7" Frans Bendix.

?.Jesper Holm

8.Sejr Houmann

8. Poul-Erik Petersen
9. Ole Delfter
10. Henning Larsen

-~!:-~~~5:_§!SI.:.
Afbudsregl-er: (er udleveret til hver deltager).
Afbud giv,et senere end kl .17 "00 på spilleaftenen,
accepteres ikke!! Et på grund af afbud udsat pa.rti
spilles næstfØ1gende onsdag,medmindre andet er aftalt og meddelt turneri:ngsled.eren, Jpartiet skal

være afviklet senest 3 uger efter den oprindelige
spilledato., Overholdes dette reglement ikke vil vi
uden tøven give nuller i det omf,an_g det er os mu-

ligt.
Eft,erårets· -aktivitet.:
1. runde

20/10. 71.

2. runde

10/11" 71.

3. runde

1/12. 71.

4. runde

15/12" 71.

tidsrummet

.1 6/12. 71

5/1. 72

regnes ikke

med i dette reglement.
bf.

-8 .. I. holdet

-~2!~~Y!~~r!a9!nl_
{me.sterrækk .J_
II.

holdet (2. rk. gr 2)

l" Th"Rosenlund. holdleder
2. St. MØlgaard

1. Leif Jensen

3 .. B. Kølvig

3. Jacob Gibori

4. E.V. Essen
5. V. Pedersen
6. T" Sneslev

2. Finn Madsen
4. Birger Frandsen

holdleder

5. Ba.rkhuus
6. H. Kalfner

7. H. Stjernguist

7 .• K" Wæde
8" A. Jacobsen

8" Engh. Jensen

r. s. Juul
r. H. Andreasen

r" s .. Baue r s ,

r. Sch"Christiansen

r. J. Holst.
r. E. Pedersen
----0000---III"holdet (2"rk.3._gr.)

IV. holdet ( 4 . rk. 9:r .1_!_)

1. Jesper holm
holdleder
2. Hvalsø Petersen
3. Ku.rt Andersen
4. Frans Bendix
5. Eilif Kiilsholrn
6. BjØrn Gemsøe
7. Henning L-ars,en

B. Ole Braband
,.
r. L. Wennecke
r. Ib.Pedersen

1" Ole Delfter
2. Reidar Nielsen

3. Per Bøjden
4. Claus Frederiksen
5. Jan Mikkelsen
6. Erik Skjald

7. Sejr Houmann
8. · Miki Kalfner
holdleder:

Jørgen Nielsen

Et par stykker vil nok·oierraskende finde sig tilmeldt en plads p& hold, selvom de har tilmeldt sig
som reserve og kun udtrykt ønsket om enkelte kampe.
Men visheden om et par nye medlemmer {mangler kun at
blive tilmeldt Unionen) samt det store antal, der Ønsker nogle enkelte kampe retfærdiggør alle 4 hold,
selvom der nominelt mangler 3 stykker. . _
En nyskabelse er 4.holdet,der i princippet er et
juniorhold. Da vi har lovning på en junior og forventer tilgang i lØbet af efteråret skulle det være muligt at besætte holdet med bar juniorer.
Særlig spænding vil der være·om !.holdet, der til
sin rådighed har klubbens 12 bedste spillere, vil det
lykkes os at komme i 3.division?? Efteråret bliver
hårdt:

12/10: St.S. III,
18/11: BSF.
I

3/11: Frederiksholm I
8/12: Øbro I
bf"
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Da der har vær,e t en del i den sidste tid, der gerne ville have en lynrepetision af styrkelisteregle-

mentet, samt en del,der har svært ved at huske tidsregler,ja. endog har svært ved at komme til tiden,fin....
:ler jeg det formålstj1enligt at genoptrykke reglemen~~giement for VS ... s s:tyrkelisteturnering. som v,edtaget
:?å GF a.~1.'7/5. 70. medændri.nger vedtage.t på GF. d.19/5

71.
§

1.

Turnering,en kan spilles alle spilleaftener uanset
le l, tage ran tal.

·-,e rettiget til optagelse på styrkelisten er ethvert
af klubbens aktive medlemmer.
§ :2.

:Bestyrelsen vælger een eller to turneringsledere,som
samtidig er fødte medlemmer af klubbens spill,eudvalg •
§ 3.

Spilleudvalget (SU) fastsætter 2 gange om året-pr.
1" juni og 1. oktober - de zonakons t.an+er og de sandsynlighedsudf'ald,der iht. § 7 skal benyttes i det
.kommende halvår, samt foretager om fornødent en s ty r-kelisteregulering.
·~ye medlemmer kan i årets løb .indplaceres efter tureringslederens skøn. Styrkelisten revideres efter
nve r spilleaf ten samt •efter afslutningen af hver af
klubbens øvrige turneringer og andre turneringer,der
efter sus bestemmelse skal indregnes i styrkelisten"
§ 4.
De spillere, som en spilleaften inden kl..19, 45

har
givet tilsagn om at ville deltage i denne aftens styr'(elisbeturnering, placeres mod hinanden efter rækkefølgen på styrkelisten. To spillere kan dog ikke møde
hinanden to spilleaftener i træk" Farven tildeles efter Monrad.ssystemets principper,idet der tages hensyn til hver spillers sidste 4 kampe i s,tyrkelisteturnering,e n. Kampe på styrkelisten spi.lles efter
FIDES regler, som de foreligger oversat ved Dansk
Skak Unions foranstaltning.
Betænkningstiden er 40 træk i de første 2 timer,
derefter 20 træk i timen" Opsparet tid kommer senere
træk til gode.
Vinderen - ved remis hvid - skal straks efter partiets afslutning meddele styrkelistelederen resul-

tatet.
(fortsættes side 10 .. )

-10.§

s.

Et hængeparti betragtes først som spillet,når afgørelsen foreligger.
§ 6.

Der betales intet indskud. På generalforsamlingen tildeles den spiller en præmie,som i selve styrkelisteturneringen siden foregående ordinære generalforsam-

ing har opnået flest points,idet der gives l.p.for
vunde+ kamp og ·~ p. for remis.
Med mindre særlige forhold gør sig gældende,er styrkelisten afgørende for enhver udtagelse til turneringer eller repræsentative hold~
§

1.

Pointsudregningen,der danner grundlaget for korrektion
af styrkelisten,foretages efter formlen:
R

hvor R
R

n
0

n

- R

o

+ K

(W.!.W )

.

P

'

er spillerens styrketal efter korrektion,

er

li

li

før

li

K er en zonekonstant,der afhænger af placeringen på styrkelisten,
W er det antal points,spilleren opnåede,ag
W er det antal points,spilleren ifØlge en sandsynlig
P hedsberegning kunne torventes at have opnået.
Bemærkninger til reglementet:
at§ 4: Deltagelse i styrkelisteturneringen er frivillig, idet en spiller uanset deltagelse vil få tildelt
en placering på styrkelisten på grundlag af sine øvrige kampe.
at:§7:
Den sandsynligheds-beregning der bruges i Øjeblikket ser s.å Le de s ud i
Når to spillere,hvis styrketal afviger mindre end 10 p.
mødes,formodes disse ,at være lige stærke,således at
begge W bliver 0,5. I modsat fald sættes den øverst
p
placerede spillers W. til 0,8 og den nederst placere-

p

des W

ti 1 o , 2 -.
p
I Vinterturneringen indregnes de enkelte kampe på
styrkelisten, som var de s ty rke l.Lst.ekempe ,

-11.For en spiller,der deltager i en koordineret turnering i samme klasse1som hans zoneplacering angiver, er
sandsynlighedsudfaldet det antal points,han skal have
for at blive i klassen" Del tager en spiller i den nær-«
meste højere klasse,end hans zoneplacering angiver, er
w halvdelen af det antal points,der skal 6pnås for at
Pforblive i deh pågældende klasse~ Deltagei en spiller
i endnu hØjere klasser,-er sandsynlighedsudfaldet {W)
0 points. Deltager en spiller i en lavere klasse,
P
end hans zoneplacering angiver, er W. det antal points,
aer er nødvendigt for oprykning fra Paen pågældende
klasse.
Denne sidste del, der angår sandsynligbedsudfald
ved koordinerede turneringer, er for tiden til revision,
da den i praksis har vist sig at have et par uheldige
bi virkninger. Ændringen, i praksis på dette område vi 1
formentlig foreligge omkring den l~november, således
at den vil være at finde i det pågældende nummer af
Fribondenm
bf

----------+++++
( Capa fortsat fra side 6.)
29"

Df7

Lxs

30.
31.

CXL

Sf4

32.
33.

DXD KxD
LxS exL
Txf4 hxg

34"

hxg

Ld4+

De2 gav stadig gode gevinstchancer nu er det lige
før hvia står dårligt,

remis.

(Fortsat fra side 5.)
31. h4, a6.
32" es, Le6
33. Tb71Kf7"
34. Tb6

For at forhindre Lh3
mattruslar.
og sort opgav efter endnu

nogle træk,da han mister
begge bØnder på DronningeflØjen.
( noter ved Leif Jensen).

-12.EFTERÅRETS PROGRAM I STORE T.RÆK:

6'/10
9/10

kl.19,45

styrkel.isten

kl.19,00

Juniorarrang~ment: foredrag,
simultan..

kl.19,00

Jubilæumsfest, vi af sej Le r med
M/S Absalon

(Øre.sundsbådene)

havnegade.

12/10

VS I ude mod St.S" III i
Studenterforeningen.

14/10

VS Il;I hjemme mod Br SI
VS
IV hjemme mod Vb S II
VS
II ude mod Vb SI, Valby Kulturcenter

20/10

HØffdingsvej 10.
Vinterturneringen I.runde. (sidste frist

13/10

27/10
3/14/11
6-7/11

for betaling af indskud,da manglende
betalin~ medfører at man ikke får lov a~
spille 2 ~runde.)
hænge og manglende partier VT+styrkeliste
kl. 19,00 Juniorarrangement:foredrag,
-

.

VS hjemme. mod Fre.deriksholm I.simultan"
VS II hjemme mod ASV I
VS III hjemme mod Am.S. II
VS IV ude mod Hellerup Skakklub III
Aurehøjvej 10 Hellerup

Vestvold EMT

ValhØj skole RØdager alle
lo2

10/11

Vinterturneringen 2.r~nde

Fribonden udgivet af Vanløse Skakklub.

Spillelokale: Randbølvej 59, Kld.
Formand: Jesper Holm

Rebæk SØpark 5, vær.201
Hvidovre~Tlf. 75 85 51

Kasserer:Eilif·Xiilsholm Jyllingevej 37, Vanløse
Tlf.

74 25 77. giro 78 433.

Turn.Ledere:
. d sen Re.
- -bæ k 8 øpar
·
k 5. · , vær. 119
J::SJ.rger Fran
· . . •
Leif Jensen

Hvidovre.Tlf. 75 84 70.
Edv.Griegs. Gade 10,st.th.
2100. ø.

Fribondens redaktion:
Birger Frandsen (se ovenfor)
Eigil Pedersen.
SpØtt.rupvej 4.I
2720
Vanløse
P.Erik Petersen.
Arildsgård 30,II 2700
BrØnshØj.Tlf. Be.71 13

.KSU-od tryk

•

~r1 on ien

MEDLEMS:BLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

•
I
•
Nr.

10

V,A1'JLØ.SE .. SKAKKLUB - f:l_lder 4 0 år.

Begivenheden fejret med en festmiddag på Øresund.
Så blev v.s. altså 40 år, og hvad e.t vel mere rimeligt
ved en sådan milepæl, e.nd at stoppe op og prøve at g,øre
status, eventuelt prøve at se lidt ud i fremtiden. Det
kan man da heldigvis gøre mea glæde, da klubben trods
årene stadig holder sig frisk. Vort medlemstal har i de
sidste mange år været både stort og stabilt, hvilket har
givet et sundt Økonomisk grundlag" Og spillemæssigt er
vi nok stærkere nu i Jubilæumsåret end nogensinde før,
ligesom juniorarbejdet er ved at komme godt igang· igen.
Der er derfor grund til at se med fortrøstning på fremtiden - vi skulle kunne nå mange gode jubilæer endnu.

en

Dagen er da og.så blevet fejret med
festmiddag for
medlemmer og pårørende ombord på Øresundsbådene, ialt
ca. 50 deltog, og s cemni.nqen var munt~r på hale. turen
med taler og omdelte sange - bl"a. var den gamle Vanløse skaksang blevet genoptrykt i dagens anledning.. På
fors,lag frµ Henry Stjernquist blev der hurtigt enighed
om at sende klubbens stifter og ære.pmedlem,Chr •. Faber,
en hilsen og tak for indsatsen gennem årene, hvilket
skete samme afte~
, :tele,gra~J.sk.
Jeg vil da også.her ~e,t:~' en varm tak til Københavns
Skak Union,,der ~'d<:1gens~~l~dnipg skæ?ke~e ,Klubbei:1 et
skak ur med inskription. Og ligeledes en -vaæm tak til
Vestvoldklubberne, som lykfnskede os på samme vis.
I

•

Og sidst men- ikke mindst, en tak til de mang·e medlemmer, som ved deres indsats i årenes lØb - ska.kligt som
organisatorisk - har gjort det muligt for Vanløse Skakklub at holde 40 års Jubilæum.
Jesper Holm.

-2.Mesterskabet.
Hvidovre
Hvidovre Skakklubs koordinerede turnering over 7
runder fra 24/8 til 5/10 havde ikke særlig stærk deltagelse, og der kunne ikke opstilles en mesterklasse.
I l .klasse vandt Bent Jørgensen, GSF og· blev mesterspiller med 6½ p. Jeg havde held til at rykke op i
!.klasse igen med 6 p., hvilket også var nok til at
vinde 2.klasse" Trist nok måtte jeg i 2.runde over
liget af Kurt Andersen, som sluttede med 3~ p. Henning
Kalfner deltog også i klassen og manglede før sidste
runde 1 p. igenoprykning, men det kiksede, og han
måtte nøjes med de 4 point.
Her er et parti fra turneringen:
Sort= Jens Toft,Glostrup
Hvid: ,Jørgen !Hols,t, VS"
-

.

The Chess Zoo

1.

Den såkaldte orang-utan åbning. Det
voldsomme navn stammer fra New York 1924,
hvor Tartakower i en turnering brugte

b4

trækkett Han viede et b4-parti til en

orang-utan, med hvem han havde været i
selskab i Bronxparkens Zoo. Nu kaldes
åbningen også Sokolsky-åbning efter den
Sovjettiske stormester Sokolsky, der har
dyrket den fr.e:rrnfor -and re og udgivet en
bog om den. Også relativt gode navne som
Fischer og Spassky har brugt 1. b4.
I fx 2.klasse er trækket velegnet, især
fordi det overrasker de fleste. Sort har
mange muligheder (1:a5,d5,e5,e6,Sf6),
dog næppe bS ,· som ef't.e.r a4 giver hvid
en tårnlinie. Hvids chancar ligger først
og fremmest på dronningeflØjen, men.
l. -,e5" 2.Lb2,f6. 3.e4,Lxb4. 4"Lc4
fulgt af f4 med udsigt til kongeangreb

1.

2.

-

as

bS

- Sf6
3.

c4 -

c6

omtales som lovende for hvid. Desværre
viser min erfaring, at det er svært at
få folk til at spille f6.
Sort skal ikke have tårnlinien. Bonden
skal alligevel til b5 for at g,enere Sb8.
Hvis c7 flyt~es, får sort en kedelig
bondeopstilling på dronningeflØjen.
Hvorfor ikke d5 for at hæmme c4?

-3. g3 -

g·6

5. Lb2 -

Lg7
0-0
d5

4.

6" Lg2 -

7.
a4
8. cxd

Sxd

Hvorfor give hvid kongelØberen? Sort kan
ikke lide cxd med udsigt til den triste
bondeopstilling på aS og b7.

KxL

9" LxL

Ogsi efter dronningeafbytning p! dl
skulle hvid have gode muligheder på

10. Sc3

dr,onningefløjen.
....
11. Sf3
12 .•.

d3 -

Sb4
Lf5 Sort skulle hellere tænke på Sb8.
At ville angribe c2 er pjank, og
sorts Sb4 og LfS står til grin.
Sd7? Den kan ikke komme ud.

13. Sd4 -

Tc8

14"

gxS
Sxc bxc tiltaler ikke sort, som håber på sit
Tc8. Desuden ville den isolerede c-bonde
få det hårdt.Men bxc ville hæmme hvids

SxL+-

15. bxc -

16. SbS 17. 0-0
18. Dd2 -

Sc3.
Db6 b7 er jo svag.
Sb4 stadig en komisk figur.

f6 en svækkelse, som hidrører fra sorts
vanskeligheder med officersudviklingen
på dronningefløjen (ll:Lf5. 12:Sd7).
Hvis 18.-,Tc2 så l9.Dg5+,Kh8" 20.Tacl,
Txe2. 21. Tc7 med angreb,. 19. - , Dg6 synes

19.Tfcl 20. Df4

at koste b?.
·
ses Han, kan muligvis spille Sc5, men frygter
vel De3.
e6

21~ Dd4 -

Sd5

22. DXD -

SxD

Lxb7 er endnu ikke gunstigt. a4 kommer
til at hænge efter Tc8xTcl.

23. Sc7

Kf7
24.Lxb? -

Tb8

25. La6 -

Sc8

26. LXS -

TfxL

27, SbS -

Ke7

{fortsættes side 10)

VINTERTURNERINGEN.
Mesterrækken: Her lykkedes det kun at få resultater
fra en enkelt kamp, nemlig s cozkempen Rosenlund
MØlgaard som Thorbjørn vandt. Vi håber at kunne bringe
partiet i næste nr. De Øvrige kampe i gruppen fandt
ikke en afgørelse denne gang.
l.række:Her lykkedes det at
par-tier.
Jacob Gibori
Jørgen Holst
Sch. Christiansen
A. 'Barkhuus
Niels Rendlev

få en afgørelse i
- Jørgen Nielsen
Enghard Jensen
- H. Stjernguist
Sten Bauers
- Finn Madsen

alle

; -

~

-

~

1 - 0
~

l - 0
1 - 0

gruppel: Her biev kun spillet .2 kampe.

2. rækk,e,

Jan Mikkelsen
Lilian Madsen

- P.-Erik Petersen 0- 1
- Frans Bendix
0- 1

2. række, gru2ee~~2: Her blev 3 kampe spillet"

- Sejr Houmann
- Solvejg Jensen
Reidar Nielsen

Ib Pedersen
Ole Braband. .
Per BØjden

0 - 1
0 - 1
1 - 0

Her en lille ~n fra l.række:
1. e4,c5~

2.Sf3,Sc6.

3. d4,cd.

6.Le3,.d6"

7.Le2, g6.

8"0-0,Lg7. 9. f4L0-0,.~l0.aJ1Dc7.

ll.Dd2,b5.
15. Tael,

s~~ . _

12.Lf3"Lb7.
16. Df2,

4.Sxd4,Sf6. 5.Sc3,ai.

l.3. f5,Tfe8"

s f_g4.

14.fg,h.9::.
18. Q!f'ZL Kh 7.

17. Lxg4, Sxg4"

19.Se6

og sort gav sig. Jeg kender spillerne og har
kun partiet,fordi den ene glemte sin partiformular.
Jeg sy~~s ikke partiet har præg af den helt store spillerstyrke(eller koncentration?), men måske er det,hvad
man kan kalde gennemsnits -VS-partiet", og som sådant
må det have interesse for klubbens bredde og samtidig
fungere som top for II bunden" •
Derfor kunne det være interessant at få nogle analyser
fra Dem, der har lyst (selvfølgelig også de. 2 implicerede), og som ikke spiller i mesterrækken i VT og heller ikke er opført som l.holdsspillere, de vil måske
blive draget ind på et senere tidspunkt.
11

11

11

bf

FRIBONDENS FORBRUGEROPLYSNING.
.

.

Fribondens altid vagne redaktion er påny nedkommet med
en forbrugervenlig artikel. Denne gang drejer det sig
om begrebet selvi.roni. Vi må formode, at klubbens aktive
læsere er fortrolig med begrebet ironi. Meget kort kan
man udvide begrebet ironi til det nye begreb selvironi,
simpelthen ved at definere det som ironi mod sig se l. v ~
Den mere avancerede læser vil næppe lade sig affærdige
med denne banalitet, og for denne kategori af læsere er
det, vi bringer nedenstående., forfattet af et af klub.bens mangeårige, højtagtede medlemmer"
Da der som bekendt ikke ydes honorar for de til FB indsendte artikler (klubben ville da meget hurtigt 9å fal:lit), er det os en glæde, at medlemmet Th.R. (VS""s vand
pi vor mølle) har stillet sig til rådighed for dette
redaktionens experiment. (offentlig tak! ~) .
Min match med_MØlgaard.
Oktobernr. af FB bragte et læserbrev, som jeg allerede,
inden jeg nåede navnet Bent KØlvig ( åbenbart indsenderen)
nederst p& siden, følte mig forpligtet til at besvare.
Jeg ved ikke, hvem denne Bent KØlvig er og har heller
ingen interesse i at vide det ud over den naturlige interesse, jeg altid nærer for eventuelle talenter blandt
vore :nye medlemmer.
Bent skriver i. sin indledning, at han synes om FB ... s muntert-ironiske tone. Jeg kan forhåbentlig uden at virke
gammelklog advare de unge spillere mod netop denne stil
i skaklitteratur: Den forvirrer begreberne og sinker det
seriøse arbe jde med stoffet. Da jeg var yngre forfaldt
jeg ofte af mangel på arbejdsvilje til letfærdig omgang
med alvoren, men erfari,ngen har lært mig, at kun det
hårde målbevidste slid giver resultater i skak.
Glædeligt er det derfor, at Bent har gennemspillet mine
matchpartier med omtanke og en stærk spiller ved sin
side, hviiket jeg gætter af, at han faktisk har fundet
en fejl i en af mine varianter. I kan ikke alle være så
heldige, men gør alligevel forsøget, det er den bedste
måde at lære analysekunstens finesser. Denne fejl kan
man dog næppe bebrejde mig, da den forekom i en variant,
jeg overhovedet ikke havde set, ingen kan jo ikke i sin
begrænsede betænkningstid beskæftige sig med varianter,
der på subtil måde giver modstanderen remis, når man
omgås med vidtrækkende gevinstplaner.
(fortsættes side 11)

6.Holdturneringen:
Studenterforeningen III

-

vs

l.Kjeld Hendriksen
2.Lennart Sperber
3.J.V. BækgArd
4.Palle Andersen
5.Gert Werner
6.0le Schwenger
7.0le Frandsen
8.A. Mangurten

....
-

Th. Rosenlund

I:

2

-

Steen MØlgaard
Erik von tssen
Verner Pedersen
Torben Sneslev
Knud Wæde
Arne Jacobsen
Harry Andreassen

6

0 - 1

O - l
1 - 0

0 - 1
1 - 0
0 - l

0 - l
o - l

Trods den s,tore sejr, har vi ikke ubetinget grund
til at være stolte af denne vor første match i Mesterrækken efter 2 år i 1. række. E:rik von Ess~n oplagt
remis i sin hængestilling, men huskede 1kke et af
nøgletrækkene fra fællesanalyserne. Torben Sneslev
burde have vundet det noget rodede parti mod Gert
Werner. Imidlertid fik Sneslev et grimt anfald af sin
kroniske lidelse: skakblindheden. Denne gang kostede
det en lØber.
Mit parti voldte ikke de store kvaler: i den alenlange
kvalitets-offer-variant i Grunfeldindisk, gav sort en
forkert skak på b6, som lod hvid vinde kvaliteten igen
med fortsat angreb. I tidnød kØrte han helt i skoven.
MØlgaard spillede åbningen meget ,energisk og vandt en
kvalitet på mindre end en time. Næste fase af partiet
spillede han imidlertid meget slapt, og hvid havde
tilsidst en remis ved evig skak, hvis MØlgaard blev
på første række med sin konge" Men MØlgaard så på modstanderens erigerede faldvinge, tog en rask beslutning
og marcherede midt ud på brættet. Stakkels Sperber så
ikke matten og opgav hængepartiet uden fortsat spil.
Erik von Essens parti var en ttist forestilling, ingen
af parterne var meget for at vove brikkerne over den
demilitariserede zone. Først på grund af von Essens
energiske tabsforsøg, kom partiet ud over remisgrænsen.
Verner Pedersen fik ingen åbningsfordel, men spillede
snedigt og energisk med to gode slutspilsbØnder til
resultat" Sådan et point er jeg aldrig nervøs for.
Sneslevs pa.rti var som nævnt meget .rodet og vist ikke
særlig velspillet af nogen af paz-t.e rrie ,
Knud Wæde spillede med sort dejlig taktisk og knuste
fransklærer Ole Schwenger totalt i et konge.angreb.

-7.Som i gamle dage angreb Arn~ Jacobsen optimistisk, og
som i gamle dage fik han hurtig gevinststilling. Nu
ske.t,e imidlertid noget ganske uventet! Arne satte sin
merofficer over styr og fik et noget uldent hængeparti.

Med en Øl som gulerod lykkedes det ham alligevel at vinde~ Den slags glæder holdlederen.
Harry Andreassen er kommet i storform og har hevet sin
romantiske stil frem til modstanderens tragedie.
Altså: 4 sikre points, resten så.

Mesterr,~ken

1. VS

Th.R.

l.runde:
I

5. RØdS

I_

6.

2" Frh" I
3. ØB I

5

4. JS

3 -

5 -

I

sus

II 2\ +3h
I

7. BSF

+h

8. StS

2~ +3h"

+ h

2

III 2

2.holdet er nok styrkemæssigt uforandret fra sidste år,
selvom I.manden og de sidste brætter er skiftet ud~ Vi
mØdte Valby Skakklub I, der stillede med det samme hold,
som sidste år slog os 5~ -2½. Men ved spille.tidens udlØb stod det 3½ -3~ og et hængeparti til mig, der så
bedre ud, end det havde gjort den sidste del af spilletiden. Jeg fandt i mine analyser en klar gevinstvariant
for modstanderen, men he.ldigvis s.pillede han i sit hemmelige træk ikke det stærkeste, så jeg holdt partiet og

dermed matchpointet:

4

- 4.

De enkelte resultater:
1

1" Le.if Jensien

5. Barkhuus

2. Finn Madsen

6, •

H.

3. Jacob Gibor i

7.

H.

4" Birger Frandsen

8. Engh" Jensen

2.række,

gruppe 2:

1.

ASV

I

7

2.

BSF

II

7

3.

FS

III

4.

VbS

I

1

Kalfner

½

Stj1e.rnquist

0

.runde:

vs

II

4

6. KFUM

I

3½ -

4½ -

7. BbyS

II

1

4

8. BliS

I

1

p

5.

....E.·

-8.3.holclet er næsten identisk med sidst:.e års 4"hold,
et hold, der var en af gruppens stærke, når alle var
mødt frem, men 2. række er nok en stor opgave, allige·vel håber jeg, de vil komme til at lide af vokseværk"
Mødet med Br"S. I, der er medkonkurrent til næste års
perronbilletter var mege.t spændende. Selv om JØrgen
Holst, der spillede med som reserve, tabte, lykkedes
det gutterne at franarre modstanderen 3 p. mod 4 + et
hængeparti, der er klar gevinst til Kurt Andersen.
Han spillede mod en gammel kending Poul-Erik Petersen
(en red.) som langsomt, men sikkert kom i en fordelagtig stilling, men også i tidnød. I denne tidnødkamp
stod dronninger i slag og mange andre sjove ting gik
for sig, men da røgen lett.ede, dukkede Kurts hoved
grinende frem, og man kunne se, at nu havde billedet
vendt sig for alvor, det blev 4 - 4, da Poul-Erik
senere gav sig telefonisk.
De enkelte resultater:

1. Hvalsø Petersen
2. Kurt Andersen
3. Jørgen Holst
4. Eilif Kiilsholm

½
(R)

p.

5 . Bjørn Gemzøe

1 -

6. Henning Larsen 0 -

0 -

·7 " Ole Braband

1 -

1 -

8. L. Wennecke

~

.

1. BbyS

I

I.runde:
6\ p. S. TbyS

2. SK

IV

5

3. BrS

I

4

III

4

2 •·række, 4!Wepe 3:

4.

vs

0 p.

-

-

I

4 p"

6. AS04

II

4 -

7"

II

3 -

I

1\ -

AmS

8" BbyS

(4.holdet: se juniorsiderne 13 og 14)
----------------- 0 ---------------

Poul-Erik Petersen er, ved smiger og løfte om en
enkelt Øl eller tre på Fribondens altid for af medlemmerne indgivne artikler gæg,tfrie redaktion, blevet
overtalt til at kommentere det i dette referat meget
omtalte parti mellem samme og Kurt Andersen, hvilket
hermed fØlge1: på næste side~

Sort: Poul-Erik Petersen.

Hvid: Kurt Andersen.

!S9!19~.:i.09-.¾§k.t_.§E!l 1-~ t_ 9!!!-_1]:.!.Q= 1! ·
" d4"Sf6.
2. ,c 4,g6.
3"Sc3,..,L_g7.
4. e4.1dL~S.Sf3,0-0
6.Le2,e5.

7. d5,Sbd7. 8.0-0

en noget usædvanlig op-

bygning, normalt er her 8.Lg5,h6 9.Lh4,g5 1D.Lg3,Sh5 osv
8. - , h6

Jeg huskede dunkelt noget om, at Boleslavski j,

engang angav 8.-,scs, men jeg bryder mig ikke
om svaret 9"LgS.
9.Le3(?) Denne lille fidus er en af finesserne ved at
undlade ScS(se fx: 8.-,Sc5 9.Lg5,h6. 10.Le3,Sg4
1.1.Lx.cS}. Når nu sort spiller

2..:_,,:,S_g!_kan hvi.d ikke slå på c5 og må spille
10 ..,Ld2,f5.
13.Sd3

11. Sel,Sgf6.

(Sdf6 12.h3)

12.e_xf5,gxf5.

nu har sort den stillingstype, han sigtede efter med 8.-,h6. Sorts plan er klar: Kongen skal
til h7, tårnet til gB, dronningespringeren til
g6 via f8, dronningen til f7 og dronningetårnet
ved lejlighed til f8, hvorefter han har alle

muligheder for kongeangreb.
l3.-J?e8? virker temmelig latterligt, det ,gør jo ikke
noget, at man tager et evt. modspil i betragtning. Heldigvis for sort betyder det her kun
en trækoms.tilling. 13. - , a6 var det rette.
14. SbS, Dd8.
~5. De¼, a6 .!-_ 16. Se~ t,KhJ ,_ Denne stilling kunne lige sa godt være opstaet efter 13. -,a6~
14.Dcl,Kh7 den eneste forskel er, at der i
textvarianten er spillet to træk mere.
17.Sel,.,Tg:8.
18.Sf3,Sf8" Medens hvid øjensynligt flytter
planløst rundt med brikkerne, er sort fuldt beskæftiget med at fuldføre den ovenfor skitserede plan.
·
19.Sh4?,Sxd5.

20.cxdS
(Sxd5,c6)
~
.

23.Se3,e4"

---

24.f3

24.g4,Dg5 25"f3,Ld4 er vist nok ikke anbefalelsesværdigt for hvid~ Se fx. 1) 26.Kf2,Df4
27.Thl,exf3 28.Lxf3,Kh8(eller Txg4). 2), 26.Db3,
f4
og 3) 26.Dcl,f4.
24 .. -,Ld4"

25"fxe4?? nu er det hvid, der glemmer sorts
modspil, officeren, men·ikke bonden, var til at
redde.

25.

-,DgSl

herefter taber hvid i alle varianter en officer

-10.-

efter urimelig lang betænkningstid.
26. -,f4 gik alligevel ikke.

26. 'T f2 iLxe3.

27.Lxe3,Dxe3. 28.exf5 det giver større praktiske chan-

ser at slå på c7~
28.

-,es.

29.Lh5,~b5(?)

32.Tel,DgS.

(Tg4:)

30.f6,Ld3.

31.Dc3_,c4.,

33.Te7,K_h8.
34.Lf7;S9:6 •. Herefter spiller
sort med vandret faldvinge!

3S..Lxg8,Sxe7. 36.fxe7,Kxg8. 37,Tf3,Dxe7" 38"Tg:3,Kf8??
Hermed har hvid gevinststilling.Efter
38.-,Kh7 ser jeg Lnqeri gode fortsættelser for hvid.
39.Dh8~Kf7.

40.Dh7??? Kurt, der spillede hurtigt for
at udnytte min tidnØd, ser ikke

40.Tg7,Kf6 41.Dxh6. De eft~rhånden mange
tilskuere morede sig kosteligt.

40. -,Ke8????
-

nu var jubelen enorm. Som en extra kuriositet kan det nævnes, at man nu måtte rekonstruere partiet, vingen var
faldet, Kurt havde i sin iver noteret

et træk. for lidt, og jeg havde slet ikke
noteret"

41.T~B

Så kan man kun sidde og ærgre sig~

41. -, Kd7.

42.Dxe7,Kxe7.

43.T~a8, opgivet.

Den trettende er altså alligevel en uheldig dato.
(noter af Poul-Erik Petersen)

-----------------------------------

(fortsat fra side 3)
28.Sa7,
29.TxT,

TxT+

30.Kfl,

Ta2

'Tb2

31.Sc6

Sort må løbe linen\ud. Men nu:
og sorts h-bonde er dØdens pølse (eller
han må give e-bonden).A-bonden er ikke
farlig.

sxs
31 .. - ,
Txa4
32"TxS,
33 .• Tc7+; Kd6
34.Txh7, Tal+
35"Kg2,
36"Ta7,
37" h4,
38. e3

a4
a3
Ta2
Ikk.e Kf3? ,. som koster et tempo efter Tal.

-11.-

(truer med Thl, når h-bonden går videre)
Resten e r for bana.l t til at kommenteres, der f ulgt.e:
38. -~es!
39. h5,Tc2. 40.Txa3,Tc7. 4~.Ta6~,Ke7.
-

h6 ,Kf7 ~

-

4 4 ._Xf3, ~f8 ...... ..J ~.:._24, _;x2+.
.4_6 •. K~5i,.Kg6. 47.Ta7,Th8. 48"d4_,e~d"
49.exd,Txb7?.:..
SO.Tx'r.-tKxT" 51.Kf5,Kg7. 52.Ke6, opgivet.
4 2.

4 3 .h7 "T98.

Jørgen Holst.

--------(fortsat fra side 5)
En ekspertbedørn.rnelse af varianten 15. Lh6, som Bent åbenbart finder spændende, lader sig ikke uden videre frem-

skaffe, for selv om MØlgaard ag jeg er stærke, er vi dog
ikke egentlige eksperter, og man skal ikke lade sig imponere i den grad, at det senere hen kan gi.ve komplekser,
At jeg, på trods af den mangel på inds~gt i turneringsft
spillerens praksis som Bent KØlvigs brev afslører, medtager ham ubeset på l.holdet, endda så højt aom 3"bræt,

skyldes min taktiske fornemmelse (spilleudvalget va.r
stærk modstander af eksperimentet). Jeg mener nemlig, at
navnet Bent KØlvig kan have en demo raLf.serende effekt på
vore modstandere (de fleste vil "s,ikkert forveksle ham
med eksdanmarksmesteren af samme navn) .. nes,u den ved man
jo ikke, om vores Bent KØlvig engang kan blive lige
stærk som sin berømte navnefætter.

sA
Th"R.

/II//III/IIIIII//////IIII//I/IIIII//
Indbydelse til_SafEle Schack~lubbs Jul~turnerin.9-1971"
Som sædvanlig har jeg i år modtaget indbydelse til
Saffle Skakklubbs juleturnering og giver den he rmed vi-

dere til alle klubbens medlemmer, der kunne tænke sig
at holde vinterferie i tiden 27 . -31 .. december samtidig
med at de deltog 1 en skakturnering. Der stilles ingen
krav til styrke hos de deltagende. Betænknirtgstiden er
50 træk på 2~. time, og derefter 20 træk i t.Lmeri , Der
spilles alle i en gruppe efter Monradssystemet over 7
runder.
Spillestedet er Stadshotellet-Royal, Kungsgatan 14,
Såf f le. Man må se l, v sørge for indkvartering, men Stadshotellet-Royal har lovet stærkt reducerede værelsespri-

ser for turneringens deltagere.

Saffle Schackklubbs SFilleprogra~:

27/12

kl. 9,00 afkrydsning og lodtrækning
kl.10,00

- 15,00

I.runde
2.runde

- 10,30

hængepartier

kl.16,30
28/12

kl.

8,30

3.runde

kl.11,30

29/12

kl. 9,00

4.runde

- 14,00

5.runde

kl.16,00
30/12
31/12

Kl. 8,30

hængepartier

- 10,30

kl.11,30

6. runde

kl. H,30

7.runde

Interesserede bedes meddele det til mig snarest, så
vi kan fA planlagt turen og bestilt plads i tide. bf.

-------------------------------

Fribondens nyhedsredaktion er som sædvanlig først med
de sidste nyheder. I øjeblikket er Sovjetmesterskabet
ved at vær e færdigspillet, ved redaktionens slutning
(25/10) var stillingen i toppen med in runde før afslutningen:Savon 12½, Smyslov 12, Karpov 11~ +lh,
Tal ll +lh(samt to manglende partier) ,Balashov,Bronstein
og Polugajevskij hver 10½, Stein 9~ +2h osv.
Her f,ølger et parti fra turneringen med noter af
Viktor Kortschnoj i 1164 11
Nikolajevskij
-

:.

Tal.

Engelsk.
4l.L32,0-0. 5.

aa.as ,

1. c4,g6.

2.Sc3,L.9:7.

3 •. g3,Sf6.

6.Tbl,e5.

7. e4,Sc6.

8.Sge2,Sh5. 9.0-0,f5. 10.exf,gxf.

ll~f4,Se7.

12. d4,e4. 13. d5,c5.forhindrer 14.Sd4, der

sigter mod punktet e6. 14.dxc6,bxc6.
spilles 15.Le3. 15. -,Sf6.

16. h3,c5.

15.Sd4 her burde

17.Sde2,d5.sort

har allerede bemægtiget sig initiativet. l,8 .._~~Q.1Sexd5.
19. Da4, Db6 •

20. g4

et forsøg på forviklinger. Roligere

fortsættelser som 20.Ld2,La6 eller 20.Tdl,Le6 tiltrækker

ikke hvid. 20. -LS~c3.
2 3. Lxe4, ~c:1.4.

2 4. Kh2, g3.

21.Sxc3,fxg4. 22.Sxe4,Sxe4.
25. Kxg2, Kh8. Tal i sit element.

( fortsættes nederst på side 14 )

JUNIORSIDERNE.
------·-! !"i o~~~- -

Juniorholdeti._4.række, gruppe~ .

vs IV - VbS II: 3~
1. Ole De.lfter
2. Reidar Nielsen
3. Per Bøjden
4" E... Pedersen (R)
5 ... Jan Mikkelsen
6. Erik Skjold
7. Sejr Houmann
8. Miki. Kalfner

- 4~
~

-

-~

1
0
0
0
0
1

-

0
1
1
l
l
0

l - 0

Da vi skulle til at spille, var der noget galt med
lyset, halvdelen af lamperne virkede ikke" Men den flinke holdleder lavede ikke vrøvl over den dårlige belysning, der ikke kunne siges at være tilfredsstillende på
trods af, at vi flyttede bordene henunder de lamper,der
endnu virkede. I øvrigt kom lyset igen senere på aftenen
Vi måtte sætte en reserve ind på bræt 4" Vi fik en af
dem, der stAr som reserve til !.holdet, så der skulle
være I point hjemme, men ak! selvom han spillede med en
halv times handicap, gik det ikke.
Jan tabte ret hurtigt, men ikke længe efter kom en af
de glædelige overraskelser, Reidar gik hen og vand~~
M.en nu kom vi ind i den gavmilde del a.f aftenen, Per og
Skjold kom i foræringshj,ørnet, og så megen godhed er
der vist s jæl.derrt; set fra VS IV på h jemmebane , Nu stod
det altså 1 - 3 .. Nu kunne Ole, der på grund af belys- ·
ningen sad inde i TV-stuen ikke længe se nogle gevinstmetoder, og han t.og remis. Da vågnede den gamle kæmpe,
Houroann op til dåd, Sejr det er mit navn, og det skal
det blive: derfor stod det 2½ - 3½. Den lille, rosinen
i ...••• , Miki Kalfner, præsterede et godt parti, og
efter en meget smuk træktvang måtte modstanderen give
sig. -S0m-en a::e de sidst.e gav Eigil sig med følgende salut: "Undskyld, jeg undervurderede dig11•
Er d~t
sportsligt? Og hvad med at lægge den dårlige vane med
at diskutere partier, der spilles, tilside?
Jeg har sjældent set så mange gode stillinger tabe,
jeg synes derfor,. at I li,gesom de to mindste skulle gå
en tur op og ned ad gulvet, når stillingen ser så god
ud, at man tror, der kun er et eneste træk, der duer.
Det kunne jo være, at der var et andet træk, når man
ser på det med friske Øjne.

JUNIORSIDERNE

-----------~11!1

4.række, gruppe 1:

. 3½ p ..

5~ -

4" vs
5. Hell

III

2½

4~ -

6. Tårn

III

2

l. KS

IV

6

2" SkS

II

3. VbS

II

p"

IV

Vi er på fjerdepladsen, vor næste modstander Hellerup
er på femtepladsen, så det er op til jer at holde dem
bag jer, de har kun 2~ points.

,Jørgen Nielsen.

Sgecialarrangemente.::_.
Onsdag den 6/10 kl.19,00 gik det første af en serie
foredrag for juniorerne af stabelen. Arne Jacobsen,
der altid velvilligt har stillet sig til rådighed,når
vi bedte ham om det, lagde ud med at demonstrere et
meget instruktivt slutspil, der sagde de unge og for
den sags skyld også os andre en hel del. Efter en
start, præget af lidt generthed, var juniorerne ivrige med forslag, når Arne spurgte, ja faktisk fandt
man lidt vejledning frem til de fleste ting.
Efter denne slutspilsgennemgang spillede Arne simultan
mod dem, der ville, og det var mange. Klubben gav sodavand til alle fremmødte jun Lo.r'e.r ,
·
Det næste af disse arrangementer er forbi, nAr dette
nr. af FB går i trykken, men det næste igen vil være
onsdag den 24.nov@mber"
hvor Steen Mølgaard vil fremvise noget fra sin godtepose.
Program: se bagsiden, husk juniorholdet hedder VS IV.
Norgesturen: afrejse Hovedbanegården 26/10 kl.22,18
hjemkomst
ti
29/10 kl. 8,55
nærmere herom på j.uniormØderne.
(fortsat fra side 12) På 26.LxaS afgør 26 .. -,TgB
26. b4 ?

27.Kh2,JJe6~
bedre modstand var mulig med 26 "Dc6 efte.r-

fulgt af 26. -,Tg8. 27.Kh2,Dd8. 28. b4(ikke
28.Dxa8,Dh4)
28. -,Dh4. 29.Tb3,Tb8.
30.Dd6,Tb6.
31.Dc7,Lxh3.
32.Dxh7,Dxh7.
33.Lxh7,Lxfl" 34.Lxg8,Kxg8 med gevinst.
26. - ,J>e6 og hvid opgav.

ADVARS.EL

Ved at Læse i FB om det planla.gte Oslobesøg i skakklubben Stjernen kom jeg i tanke.r om min anmeldelse i Danmarks Radio af den nylig udkomne norske s.kakbog "Spillet
i mi tt li v
som vist er den første sk.akbog skrevet af
11
11
en rigtig forfatter, nemlig Andre Bjerke.
I sin i øvrigt underholdende og interessante erindringsbog fortæller Bjerk,e livligt om bl.a. sin Skak~lubb
Stjerne!! .! Og -nu komme.r det - en stor del af bog,en
omhandler klubbens specialåbning:
11

,

EVANSGAMBIT:

1"

2.Sf3,Sc6.

e4,e5..

3.Lc4,Lc5.

4. b4!?

For godt hundrede år siden var denne muaeumaåbn Lnq lige

sagen, men da Lasker fandt på at lade sort give bonden
tilbage, tabte man interessen. Stjernespillerne har genoplivet den og spiller med stor iver Evansgambitten;
både som sort og hvid. Bl.a. fik e~n af dem ved en simultankamp selveste Kortschnoj med på legen - og vandt!
Så vore unge repræsentanter er altså hermed advaret:
J,eres modstandere må formodes at vide alt, hvad der er

værd at vide om Evansgambit. Så I bØr måske forberede
je r på at styre udenom - eller forberede jer på at tage
tyren ved hornene !
Bent KØlvig"
Her det omtalte simultanparti, hvor russeren må ned
efter et svagt 13.træk:
l. e4,e5.

2.Sf3,Sc6.

3.Lc4,Lc5.

4. b4,Lxb4. 5.c3,La5.

6. d4,d6.

7.Db3,Dd7!

8.0-0,Lh6.

9.DxeS (LbS!), Sa5.

10.Db4,Sxc4.

ll.Dxc4,De6.

12~Dxe6+,Lxe6. 13. Lf4(?)

(exd6!) ,dxeS. 14.Lxe5,Sf6. 15.Tel,0-0-0. 16.Sa3,Td3!

•

17"Sc2: ,Thd8. 18.Sd4,Lc4. 19.Sf5,Se8" 20.S~g7? (Ld4) ,Sxg7
21.Lxg7,Txf3~ 22.gxf3,Tg8. 23.Khl,Txg7.

2{.Tgl,Txgl+.

25.Txgl+,Lf2. 26.Tg8,Kd7.

28.Txh7,a5!

27.Th8,Lxa2.

29. h4,Lel.

30~Th8,Lxc3. 31.Ta8,b6.

33.Tg8,Le5.

34~ h6,f5!

37.Tg2,Ld5.

0 - 1.

.

32. h5,Lg7.

35.h7(?) ,fxe4. 36.Tg5,Lc3.
B.K.

-16 . Program for de kommende seilleaftener:.
3/ll

VS I hjemme mod Frh.I
VS II hjemme mod ASV I
VS III hjemme mod AmS II
4/11 VS IV ude mod HellS III,AurehØj 10,Hellerup.
6-7/11 1,-3.runde i Vestvoldturneringen
10/ll Vinterturneringens 2.runde. (husk at betale.
forinden eller ·når du møder op ---ellers!!!)

15/11

VS III ude mod Tbys I, Amager Landevej 61,
Kastrup - husk at det her er kl.19,30.

17/11

VS I ude mod BSF I, Tux.ensv·e j 2
vs I I ude mod BSF I I I
''
2

(anneks)
(

11
)

VS IV hjemme mod KS IV
20~21/11
Vestvold 4.-5.runde
24/11 Kl.19,00 juniorarrangement
Kl.19,30 hængepartier VT + Styrketurnering
26/11 Kl.22,18 afgang til Norge fra Hovebanegården.
1/12 Vinterturneringens 3.runde
hjemme mod ØB
8/12 VS I
9/12

VS
VS

II
III

hjemme mod BbyS II
hjemme mod BbyS I

VS

IV

ude mod SkS II, Fri t.Ldsh jemmet.,

11-12/12

Torvevej 19, Skovlunde"
Vestvold 6.-7.runde.

------------------

Fribonden udgivet af Vanløse Skakklub"
Spillelokale: RandbØlvej 59, kld.

Formand: Jesper Holm,

Rebæk SØpark 5,
Hvidovre.

vær.201,
Tlf. 75 85 51

Kasserer:Eilif Kiislholm, Jyllingevej 37, Vanløse~

Giro
Turn.

78 433.

Lede re r
Birger Frandsen, Rebæk SØpark 5,

Tlf. 74 25 77
vær. 119.

Hvidovre.
Tlf. 75 84 70
Leif Je.nsen, Edv. Griegs Gade 10, st. th.,
2100

ø.

Fribondens redaktion:

Birger Frandsen (se ovenfor)
Eigil Pedersen,

SpØttrupvej 4, I,

2720 Vanløse.
P. Erik Petersen, Arildsgård 30, II
2700 Brønshøj. Tlf.BE 71 13
Juniorleder: JØrg~n N~elsen, Skibelundvej 5 A,

2 7 2_0 _V"anløse ._

Tlf. 71 80 36
KSU-oa tryk

on en

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Vanløse 1

6 - 2

Frederiksholm l

1" Th. Rosenl und

1 - 0

Poul E. Hansen
Torben Madsen
Jørgen Carstensen
Mogens Nilsson
Bent Petersen
Peter Vestergård
Mogens Bengtsson
Poul Olsen

2"
3.
4.
5.

St,een i1Ølgaard
Bent KØlvig
Erik von Essen
Verner Pedersen
6. Knud Wæde
7. Arne Jacobsen
8. Harry Andreassen

~

l
1
1
0
\

-

~

-

0
0
0
1

-

~

1 - 0

Denne match, som jeg på forhånd havde il.ldpeget som en
slags finale, blev en fantastisk triwnf for os.
I min
bedrevidende pessimisme havde jeg udlovet en Ø l pr s mand
pr. overskydende point fra uafgjort, en dumhed der koster 24 stkr. (vi er jo 12). Alle fortjener ros eller
trøst, vor eneste taber, Knud Wæde, var nemlig så uheldig at lØbe ind i Peter Vestergårds og hele Frederiksholms special variant, en halvfræk modtagelse af bondeofret i Cha1:_?d -Alj echin-varianten i Fransk.
1

Jeg va~fiorhånd tilfreds med retni.s med de sorte
brikker__....,<"C:n efter en fejl i 8"træk fik jeg initiativet.

ILle dog ikke have været tilstrækkeligt uden en ny
fejl i 28.træk"
MØlgaard hivde tilsyneladende en løber frygteligt ude
at svømme omk r Lnq 30 .træk, men som så ofte er tilfældet,
havde han de hårfine parader i orden, og .efter 40 "træk
enedes man om remis"
KØlvig kom noget overraskende i vanskeligheder i åbningen men klarede sig ud af dem, alt imens Jørgen Carstensen -tænkte -sig-±-'"tianøa-: Her blev han snydt for en
officer, lige inden han overskred i det 28.træk.

-2.Efter I.rundes slappe spil var von Essens gode parti
om end ikke en ove rraake Ls e så i hvert fald glædeligt ..
Han vandt i 22.træk en kvalitet, som blev holdt til
slutspillet" Hængepartiet var oplagt og blev ikke viderespillet.
Verner Pedersen var temmelig længe om at stable noget pl benene, først i Dronningeslutspillet overspillede han sin modstander på lækker vis, sidste træk var
endda et smukt skinoffer.
Endnu engang· et trøstens ord til Knud Wæde" Det er
ikke overraskende, at noqeri taber til Frederiksholm,
men derimod at kun een taber.
Arne Jacobsen havde et hårrejsende tiddrama med Mogens Bengtsson, som ingen af dem havde nerver til
hvorfor man, formentlig i en remisstilling,tog remis.
Et af Frederiksholms sikre kort, Poul Olsen, fik
frygtelige smæk i et kort angrebsparti, der for anden
gang gjorde Harry Andreassen til vor hurtigste vinder.
BSF I

VS I

1. Steen Andersen 0 - l Thorbjørn Rosen und
½
2. Carsten HØi
\ Steen MØlgaard
h Erik von Essen
h
3 ·• Henning Thårup
½ Torben Sneslev
4. Erling Petersen~
~ Knud Wæde
Carsten
Petersen~
5.
\ Harry Andreassen
½
6. Preben Boldt
0 Jørgen Holst
1
7. Tage Andersen
O - 1 Eigil Pedersen
8 • W. Schwerner
Vi fører altså 4 - 3, og hvis hængepartiet holder,
hvad det lover, vinder vi 5 - 3, hvilket vil være udmærket i betragtning af vort reservespækkede hold.
Referat i næste nummer.
Stillingen i Mesterrækken s,e side 3.
2 ... holdet klarer sig i år over al forventning. Mod et
af topholdene ASV I fik vi 3½ p. Finn Madsen fik et
helt point uden kamp, men Barkhuus burde have fået et
helt også, han stod til gevinst men korn i en forrygende tidnØd, som han desværre ikke klarede. Stjernquist
var som sædvanlig god for et halvt point. Overraskende var Engh. Jensens sejr over en gammel kending:
Bjarnild !

-3.I .3.runde mødte vi rækkens stærkeste hold BSF II" Vi
havde på forhånd frygtet et stort nederlag til holdet,
der efter 2 runder havde 14 point, men til alles overraskelse stod det 4 - 3 +h, da klokken blev tolv, næste
torsdag vandt Kalfner sit hængeparti (iøvrigt mod en
gammel VS ... er Plachta), og den sensationelle sejr var
slået fast.
bf
De enkelte resultater:

ASV I

BSF I

ASV I

BSF I

Henning Kalfner 0
Stjernquist
½

1

l

1
1

Birger Frandsen 0
Barkhuus
O

\
O

Engh. Jensen
søren Juul
r

0

Leif Jensen
Finn Madsen

~

Sten Bauers

½

1

½
l

r

Mesterrækken:
16 + lh

s. se . s ,

III

2. Øbro I

15

6. Su.S.

II

3. Frh. I

12~

7. RØd. S. I

9

4. BSP

12½+ lh

8. J.S.

I

6\

II

12-~

1.

vs

I

I

2.række, gru;epe 2·
1. BSF II
17

5.

vs

12

+lh

10~

2. ASV

1

14

6. KFUM

I

11

3. FS

III

14

7. BliS

I

8

4. VbS

I

14

8" BbyS

II

5½

+2h

3.holdet. Ved spill,etids begyndelse mod AmS II herskede en vis optimisme på holdet, idet AmS kun var mødt
med seks mand. Der kom heller ikke flere, og Hvalsø Petersen og jeg selv derfor indkasserede e.t lettjent point
hver, men ellers var der ikke noget at hente. Jørgen
Holst sp.illede sig sikkert til remis, og det samme
gjaldt Wennecke. Kiilsholrn vandt en officer for en bonde
men desværre var denne bonde en fremskudt fribonde, s&

hans egne officerer blev fastlåst for at stoppe den, og
man enedes om remis" I de øvrige partier måtte vi bide
i græsset, så resultatet blev et knebene nederlag -vel
nok lidt skuffende i betragtning af, at vi fik 2 points
forærende.
(f or t sæ t·t
· · e.s )

Det blev vist det, man kalder en fæl øretæve til
VS III, da vi i 3.runde besøgte Tårnbys l"hold. Eneste
vinder pA holdet blev Gemzøe (godt klaret!), og derudover fik Hvalsø og Kiilsholm remis (det kan man snart
regne so minimum uanset hvem de ;Spiller mod) , men så
er resten også tavshed" Med en score på kun 9\ point i
3 runder skal holdet oppe sig en del, hvis vi skal
blive i rækken.
Jesper Holm
VS

III

- Amager Skakforening II

Tårnby Skakklub I -

VS

III

..

1. Jesper Holm
2. E. Hvalsø Petersen
3. Kurt Andersen
4. Frans Bendix
5. E. Kiilsholm
6, Bjørn Gemzøe
7. Ole Braband

7. Jørgen Holst
8. L. Wennecke

3½

:

4~
- 2

6

l
l

0

0
0

0
0

½

~

0

l

~

0

r
r
0

8. Reidar Nielsen

2.række, gruppe 3:
1. BbyS I

18\: + lh

2" TbyS I

12½

3"

AmS

II

4 .• Br. S. I
5. SK

11\ + lh
11~ + lh *
11\ + lh

6. AS04 II

9~

7. Bbyv I

9\
9\

8.

*

IV

vs

III

*
*

betyder at vi har mødt holdet.

I næste runde skal vi
svært:

møde

BbyS I, der får vi det

-5.Så - klap - da - i - og - sig - noget!
Efter at have været medlem af VS i syv år er det surt
at se den udvikling, FRIBONDEN er røget ind i.
Uinteressante 0rg private jalousidueller og mere eller
mindre interessante stiløvelser optager efter undertegnedes mening uhyrlig stor plads i naget, der skulle og
burde være et skakblad.
Tidligere medlem, Gyldholm, har allerede år tilbage
skrevet et par ord om den tiltagende fims af akademisk
tågesnak uden relevans til skak, der har sneget sig ind
i FB, folk der fortalte om alt lige fra græsk mytologi
til kvaler med diverse franske vine (spansk 9,85 Irma)
og så videre.
Men nu er den helt store dille begyndt, nØglerornanernes tid er inde" Bodelsen hænger Rifbjerg, Krarup og
Gress smider skrald efter hinanden, og nu har Stangerup
kastet muld på alt og alle Lnk Lude re e sig selv,
så
hvorfor skulle FB holde sig tilbage?
Bent Kølvig analyserede et parti imellem "en hr.Rosenlund og en hr.MØlgaard
(var det "hr" ondskabsfuldt
ment eller kender B.K. ikke Rosenlund?) og straks kaster kongen af VS sig over den formastelige og i sædvanlig Oscar Wilde stil anno 1971 (hummer i flødeskum)
smækker ham nogen på frakken.
Så nu lader KØlvig uden tvivl kanonen for at fyre
igen, og så kan vi rnenig·e FB ....e re kigge og glo langt
efter den skaklige viden, som Rosenlund - KØlvig vitterlig besidder, og som jeg selv personligt foretrækker ·
serveret tørt og sagligt.
Ros eller ej, Arne Ja,cobsen forstod sig på at skrive
den stil, desværre dypper han ikke pennen så ofte mere.
11

,

Så de herrer KØlvig-Roserilund (.glimrende skakspillere
men tvivlsomme litterater), hvad med lidt skak i s,tedet

for snak?
Det er forbrugervenligt~
L. Wennecke.
- -- --- -=-----

-- -

-

----

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

Stof til FB leveres så vidt det er muligt mask i.nskxevet;
- 50 anslag prwlinie - 40 linier pr. side.

-6 .. -

Vinterturnerin_gen:
Mesterrækken: 2 runder spillet
1. Verner Pedersen

2. H. Andreassen
3. Th.Rosenlund
4.-6 .. KØlvig
MØlgaard

E.P'edersen
2 p. (3k)7. E.v.tssen
l½ p.
8. S. Juul
9. H. Kalfner
l p.

2

p.

1

p.

2

p.

N. Rendlev

2

p"

Stjernquist

l~ p.
1 p.

1 p.
~ p.+m

½ p.+lh
0 p.+lh

10. T. Sneslev Op.

l.række:
1-2 Jørgen Holst

3.

4-6 Barkhuus

En.gh.Jensen l p"
7-9. J. Gibori

J. Nielsen
s.Christiansen

0.

½

p.

~ p ..

½ p.

S. Bauers

0 p.

H.HornbØll

1 p"

1

P·

2

p.

O. Delfter

2

P• 7-10. K. Andersen Op. (-lk)

P .. -E. P.

2

p.

L. Mads,en

4-6 We.nnecke

1

J" Mikkelsen0 p.

1

P• (-lk)
p.

E" Skjold

Op.

2

p.

R"Nielsen

1 p"

2-6 Braband

1

p.

I.Pedersen

1 p"

Houmann

I

p.

7-8 Gemzøe

s.

l

p.
_

J"

F"

Madsen

2.række,.s:ruppel:
1-3 F. Bendix.

Kiilsholm

O p"

2.række, gruppe 2:
1"

Per Bøjden

Jensen

Holm

½ p ..

½

p.

OE-_o~ nedrykningsgrænssr:
Mesterrækken: Blivende resultat:
l.række:

2.række:

50 %

oprykning

75 %

Blivende resultat:

40 %

oprykning

70 %

Blivende resultat:

40 %
bf

l.runde

VT.

Hvid: Thorbjørn Rosenlund
1. d4 - Sf6
2.Sf3 - e6
Et primitivt udviklingstræk der har ind3.Lf4 bragt mig mange hurtige points.
dS Selvfølgelig godt nok, men 3.-,cS. 4. e3,
3"
Db6

4. e3

- Le7

o-o
es

S.Ld3

6.Sbd2 7. c3 - Db6
8.Tbl

fører Øjeblikkeligt til udligning.

- Ld7

Nu ved vi i det mindste, hvor den sorte
konge står.
Nu er trækket helt uden effekt på grund af
hvids naturlige dækningstræk.
Indledningen til en yderst risikabel plan:
Sort vil hindre hvids rokade og derefter
iværksætte et aller andet pl dronningefløjen, roens hvid. får frie hænder på
kongefløjen"
Hvid indstiller sig på at give afka.l d på
rokaderetten.

9.SeS
9.
10.Lc2

Lb5
aS? Alt for langsomt. Sort måtte spille cxd.
Begrundelsen for trækket er evt.10. -,Sc6
ville koste en officer efter 11.dxc fulgt
af b4 og a4.
11. g4 - Sfd7
F'orhindrer 12.. - , f6, idet 13 .Lxh7 sætter
12. gS! mat"

12.

- SxeS

13.LxeS - Sc6?? Sort placerer uanfægtet. sine brikker smuk
på dronningefløjen, mens kongen er ved at
blive mattet. De bedste chancer lå i
13. -,g6 eller Sd7.

14l.Lxg7???

Lxh7 sætter mat. F.eks. 14. -,Kxh7.
15.Dh5+,Kg8. 16.Lxg7,Kxg7. 11.Dh6+tKg8.
18.g6,fxg. 19.Dxg6+,Kh8. 20.Tgl~ Teksttrækket skyldes jeg overså 16. -,Th8.

14.

- Kxg7
15.DhS - Th6
16.Tgl - Lf8???? Den der gør den sidste fejl taber.
På grund af sorts fikse "søkadetmat11- op17. g6!
stilling er han helt hjælpeløs. På 17.-,
hxg følger selvfølgelig 18. Txg6+.
(fortsættes nederst på side 9)

J U N I O R - N Y T

2 . + 3.runde.

Jg~!Q!'DQ.!d~~-J.:.!~!5§.L_S!~EE?§_). .
VS IV
1. Ole Delfter

5 - 3
l - O

Hellerup III
Friche

2. Reidar Nielsen! - 0
3. Ja.n Mikk,elsen 1 - 0

Hans V. Lund
Tasturo

4. Erik Skjold

Michael Krogh

s.

Miki Kalfner

0 - l

O

1 -

6. Per Rosenstandl - O

Niels Molander
Knud Dyrberg

7. Peter Schou

O - 1

Jacob Wandall

8. Kim Lynge

O - 1

Peter Teisen

.Alle på nær en mød tie i klubben kl .18, 45 og kunne tage
afsted til Hellerup. Da den sidste ikke var dukket op
kl.19,15, kørte jeg i den sidste bil ud og hentede ham,
det er den slags, som forhåbentlig kun er en engangs.foreteelse.
Hellerup kunne ikke stille fuldt hold, så Reidar fik
et gratis point. Alle andre gjorde deres bedste, især
skal man lægge mærke til Miki, der trods sin unge
alder, klarer sig godt i skakkens verden.
-

-

VS

-

-

IV

l"Ole Delfter
2"Per Bøjden
3.Claus Frederiksen
4.Jan Mikkelsen
5.Erik Skjold
6.Miki Kalfner
7"Per Rosenstand
8"Kim Lynge

2+h

5

1 - 0
0 -

1

1 - 0
1

0
h

1 - 0
1 - 0
0 - l

KS IV
svend Krum-MØll,e r
Gudrun Levald
Inger MØller
Agnes Kuhnmuch
M. Sørensen
Chr" Petersen
Inge Olsen
Arne Jacobsen

Claus og Jan var ikke lang tid om at vinde" Kim, der
kun har været i klubben i kort tid, tabt.e, men mon ikke han med lidt mere rutine også be.g ynder at vinde?
Rosenstand og Ole spillede me.get overbevisende og tog
et point hjem hver" Miki var som i de to l.runder også
god for et helt point. Per BØjden havde en god stilling
og kunne have vundet en officer, men i stedet fik fru
Levald godt modspil og vandt. Nu skal Per tage sig
sammen, så han ikke rokerer langt! Skjold kan ikke
rigtig finde melodien i Ir. Hans hængeparti er et enkelt tårnslutspil, men hvor modstanderen desværre har
en springer oven i købet. Der skal vist mirakler til
at redde det?

Foreløbig stilling,
4 • række ,

_grue12e _!

l. VS

IV

13~

p.

3 kampe

2"

IV

12

P·

3

3. Sk "S. II

10\

P·

2

"

4. VbS

10

p.

2

li

5\

P·

2

li

4~

p.

2

KS

II

5" Hell S III
6. Tårn III

SpeS:ia_larra.n.9ement. II"
Onsda,g den 27 /10 gik det andet af en se rf,e foredrag for
Juniorerne igang, de t; var denne gang at bestyrelsesmedlem, der havde stillet sig til rådighed. Sneslev demonstrerede to partier" Han blev så ivrig, at vi overskred
den fastsatte tid" Da Sneslev bagefter skulle spille en
udsat kamp, fik vi Rosenlund til at spille simultan med
os, han lovede flot en sodavand til dem, dez kunne spille remis med ham og to til. dem, der kunne vinde.
Han kom af med en til Reidar og vandt matchen 5½:
..i.~ .

JØ.rgen Nielsen.
JUNIORPROGRAM:
Norgestur 26/11 - 29/11.

(referat i januarnummeret)

1/12

VT

3 "runde

.9/12

VS

IV

15/12

VT

4.runde

22/12

JULEAFSLUTNING ! !

(Th.

ude mod Skovlunde Skakklub, Fritidshjemmet Torvevej 19, Skovlunde.

Rosenlund - Stee.n MØlgaard fortsat fra side 7.)

17.

18.Lxg6.

- fxg

Sort opgav, da han er mat i senest tre
træk. Pudsigt nok havde det korrekte
14.Lxh7 sat mat i 23"træk, altså to mere.
TR

0 .. -

Specialarran_gement III: _l,4/11"
Det var egentlig MØlgaard, der skulle have vist juniorerne noget fra sin godtepose,men desværre blev han forhindret. Straks fik vi en henvendelse fra Erik von Essen
der tilbød sin assistence, Det kom vi aldrig til at fortryde,for han demonstrerede to meget int,eressante partier
(tog stillingerne inde i partiet som udgangspunkt)og
gjorde det godt,jeg tror - vi alle - fik noget ud af det.
Jeg vil her gengive noget af det,der blev sagt.
Parti 1: Aljechin - Capablanca. Aura turneringen 1938.
Hvid: Kg2, Ddl, Thl og al, Le3 og d3, Sf3 og a4
Bønder: aJ; bS, d4,_ e5, f2, g3, ,q2.
Sort: Ke8, Da7, Th8 0.9 a8, Ld7 0.9 e7, Sf7 02 f8
BØnder: a5, b6., d5, e6, fS, g7, h7.
Centrum er lukket. Interessant er det at lægge mærke
til at c- linien,der er åben ikke kan udnyttes af nogen
af parterne. Sort har lige spillet Sf7 og vil til at forberede g5 og Sg6" Men Aljechin har lige lidt i baghånden.
1. Dd2 ~ (nu er gS umuligt ,men sort opgiver ikke tanken.)
h6. 2"h4 Sf8-h7. 3.h5! Tillader sorts galopafdeling at
stalde op pa e4, men til gengæld er Aljechin konge over
g6 og kan presse på diagonalen bl-h7.
3.-.,Ss.,5,._:__i . Sh4, Sg5-e4. 5.Db2,Kf7 Et forsøg på hestetyveri på h4 medfø,rer efter .s . - ,Lxh4. 6" gxh4 at sort selv
taber et sæt hestesko,idet krikken på e4 godt kan opgive
alle videre planer om rejser h l.emad, 6. f3 tilintetgØr
sorts forsvarskontor,der sæde på fS! Nu maser d4 hvide
officere.r ind i stillingen. 6.-,

Se4-g5. 7" g4,fxg4.8.Lg6+:

Kongen kan hermed jages ned på 8.række til evig indespærring af tårnet pi h8~
B~-, kg8. 9.f4~ Sg5-f3? Taber hurtigere end '9. ~, Sf7, idet hypperen nu går tabt af mangel på
retrætemuligheder.
10.Lxh7+r Txh7. ll.Sg6, LdB. 12.Tacl
(for første gang skal der ses på c-linien, Aljechin snupper
den Liqe for alle tilfældes skyld!) l2 .. -,Le8. 13.Kg3
(lidt til posen) ,Df7 14. Kxg4,Sh4@ 15,.Sxh4,Dh5+ •.
l6.~g3,Df7" 17.Sh4,f3, h5 Her overskred Capablanca,men
stillingen er hØblØs.
_
Ved trykningen af sidste nummer af Fb var der i partiet
R.Andersen ·- Poul-Erik Petersen faldet følgende
træk ud: 20.-,Dxh4. 21. Sdl Dd8 22 .. Dc2 Ld7.
23. Se3 e4

24.

f3.

·-11. Pa.rti 2:

(bringes uden kommentarer)

Aljechin - Lasker. Zilrich 1934.
l.d4 d5 2. c4 e6. 3. sc3 Sf6 •. 4.

L2

6.Tacl
c6. 7. Ld3 dxc4. 8. Lxc4 Sf6
~

-

Sd7. 5. e3 o-io ,

dS.

9. Lxe7 Dxe7.

_-

es.--12.o-o
exd4. 13. Sf5 Dd8.
---------------Lxf5_. _ 1_6. Sxf5 Db6? _j_g6 ! )

lo.Se4 Sd5 f6. 11. Se4 g3
-

-

14. Sxd4 S,e.5 ._ 15" Lb3
17.Dd6

ses

d?,.,:_18 .. 'T'f dl Tad8. 19._D,23_~6" 2.Q..:._Q~S Kh8.

21.SfS d6 KtJ7. 22. _~4
25.Dxg6,

opgi~et.

s98. 23. Ta3 fL~4._ .SfS+

Kh8.

Dette er v~stnok Laskers eneste

tabsparti til Alj1 echin.
bf ..

Mindre opstød til almindelig-orientering
Dette emne har

- - - - - - - - yi haft fat i mange
- - - - - - - - -

gange fØr:

ORDEN I SP ILLELOKALE:T.

Med folk som Birger,Sneslev,Jesper, Kiilsholm, Jørgen
Nielsen, .Finn Madsen, Gemzøe og Ka.lfner plus et; par af
juniorerne som hæderlige undtagelser,gider den store
masse af medlemmerne normalt ikke røre en lillefinger
for at hjælpe seriøst til med oprydningen efter en
spilleaften - ja, der e r endog dem, der glade og fro
vandrer fra det ene bræt til det andet og efterlader
et hav af brikker i skønneste forvirring, Det er mildt
sagt ikke opløftende at gå i gang med at rydde sådan
en slagmark,men forholdene kan vel ikke være anderledes----------------------???.

Dels af almindelig mangel på tid i forbindelse med,
at jeg bor et sted ret langt fra klubben, dels af
overnævnte års.ager gider jeg ikke mere"
Pladsen som m a t~e ri al efor v a 1 ter er
hermed ledig fra nytar (forøvrigt hellefe end gerne
før!)
Henvendelse bedes rettet til bestyrelsen: en natteravn
med udpræget humoristisk sans vil blive foretrukket"
den gamle redacteur.

-12.Program for de ko~ende _sp_illeafteper·

8/12
9/12

11-12/12
15/12
. ·2
22/1

vs
vs
vs
vs

hjemme mod Øbro I
hjemme mod BbyS II
III hjemme mod BbyS I
I
II

IV

ude

mocl-SJ~. s. II, Fri tidshjemmet.
'I'orvevej 19, Skovlunde

Vestvold EMT.6.-7.runde
Vinterturneri_&l_se~ 4..!runde
J. u l·ea flt
.. ( s t a.r,·t. kl
19,· ,. 3··0)
s u ning
.
I

..''I' 1111,'

.

I I It

-0- Glædelig Jul og godt Nytår -0-

1972:

12/1

Halvårlig beretning.

15/1

KSU EMT

16/1

KSU EMT

19/1

1.runde

kl.15,00

{!)
Manglende+ hængepartier VT, styrkeliste,
juniorarrangement kl.19,00 !!

22-23/l KSU EMT'

2.-3.runde kl.

9,00

4 .. -5. runde

Vi]i:!~erturneringens S.runde
Lynmesterskabet 72. Juniorarrangement.
Eventuelle ændringer vil blive slået op på opslagstavlen.
26/1
2/2

=====~-----------------.. . :.. . .:.~==~==~-----------·- ---------Fribonden udgives af Vanløse Skakklub"

Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
Formand: Jesper Holm, Rebæk SØpark 5, vær.201,
Tlf. 75 85 51
Hvidovre.
Kasserer:Eilif .Kiilsholm, Jyllingevej 37, Vanløse.
Tlf. 74 2.5 77
Giro 78 433.
Turn.ledere:
Birger Fr,andsen,Rebæk søpark 5, vær.119,
Hvidovre.
Tlf. 75 84 70
Leif Jensen, Edv. Griegs Gade 10, st.th.,
2100 ø"
Fribondens redaktion:
Birger Frandsen
(se ovenfor)
Eigil Pedersen, Spøttrupvej 4, I.,

2720 Vanløse.
P. Erik Petersen,Arrildsgird 30, II,
2700 Brønshøj. Tlf. BE 71 13

Juniorleder:Jørgen Nielsen, Skibelundvej 5 A,
2720 Vanløse
Tlf. 71 80 36
KSU-oa-tryk

