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enon
'odt nytår ønsk~s alle i VS.

Jeg håber, det bliver et godt år for VS og for VS'
ere i almindelighed og skakmæssigt i aærdeloshe .... ,

Det er ikke til at remse alle de goa.e rfisul tater
fra i fjor op, og det vil heller ikke blive forsøgt
Men derimod kan man skrive lidt om, hva~ fremtiden vil
bringe (så· må man hå~e, at man sp&r rigtigt), og om
hvilke ideer og tanker, man har.

Pøz-st en oplysning: 11Fribonden" vil udkomme den rør-
s te i hve r måned (undtagen i juli og august), tro den,
hvem der vil. Alt staf, der bliver afleveret til redak
tionen inden den sidste onsdag i en måned vil komme i
det næstfø-lgende nummer.

Hvis man er interesseret i at spille mere skak end , ,
ige et par onsdage i hver måned, er der følg,ende mu
ighedex:

1) Koordiner~~e turneringer (følgende spilles i Kø-
benhavn og omegn)Il. KSU1s EMT (tilmelding kan ikke nås)

II DSU's EMT i på~ken
III Øbro1s forårstnrnering

,,



V) J3rønshøj-mesterskabat !august-september)
V) Hvidovrc-mcs terskabet aug. us t- september)

VI) Balle:rup-turneringen ' august-september)
VII) Vestvold-turneringen oktober-november)
samt f'Ler e , (se indbydelser i "Bkakbl ade t.'")

li1orm~1,nden modtager tilmelding til·1alle turner:i:.ngeJJ
og ordner det fornødnel kom i god tid~L

2) Hurtigturneringer: Turneringer med begræni
betænkningstid, normalt 1 ,_i eller½ time til hele
partiet. Dissr turneringer kan være enkeltmnnds- aller
holdturneringe-r1 ernpperejsG kan arrangeres til 2 (i
ris, hvis man er under 21 )-.pris, spørg kasseren e l l e r
formand en, de haz: b Lunk e t-Lcr for det samme.

3) tlubholdturnG~inicr, VS har 3 hold i KSU's og 1
hold i DSU' 8 d:i visionsturnE·ring. Udfyld venligst ved
lc:.gte spørgeskoma j_ dott0 nummer angÅ.eng·e dds se klub
oldturreringcr. Det vil latti holdledeæe og spilleud

valg meget i deres arbejde,
~) Intern vintertu1·ne:rin{{· VS's er i fuld gurig

1 rækker med ca. lo dcltacore i hver.
5) Korrespondanccsknk (K-skak)~ hvis man har god

tid og kan lide at nusse med oine partier er dej sa
ge:n. MarJ kan SJJi.l le i d an ake og udenlandske turnering-01·
efte1.' behag, se artiklen i skakbladet af Knucl Fis che

· oktobern1Jmme:r:ct 1972, og husk: spil højst 12 parti
GT (svarer til 2 grupper med hver 7 deltagere) af gas-

Er det-to ikke nok t kan man løse c1pgavcr. Jeg ønsker
alle god fornøjelse og håbor, at manie vil deltage i
disse arrangementLlr og vinde, men hva.s ikke, dog alli
gevel f'A nc gLe hyggel iire stunder ammen med andre venner.

LJ.

ce n .

Vinte

r er nu (skulle have været) spillet 4 runder1 men
der mangler manae partiGr. Det henstilles til alle d
mi implicerede, a t d.e afvikler disse så hurtigt som mul.i
Husk at underretta turneringslederen om resultatet.
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Her er stillingerne:
Mc s t ox:,k_ta§...~-.J.

1 : Th. Rosenlund ; ?,.f 3 = 1 oof,
2: Steen Mølgaard 2 af 2 -= 1 oc,t
3 i CGrner Carlsson 1l nf 2 ,::i 757s~
4: Ve r-ne 1: Pedersen 2 af} = 67;b
5: Hi~l □ Rend.Lev 1 af 3 -· 33%
G: Axel Baz-khuu s 1 af 3 7 7. ,J".,= Il lJ,.,. ,, I

7ii Leif Jensen ~ af 2 = 257~,~
8~ Torben Sncslev 1 af 2 .. 29f,""'9: Hai--ry Andce as sen '1 i' - ·I (}~2 a :i ..

Erik von Esson ~1 0 ~ o nf 1 •· 0%
Følgende partier mangler (4o~)i
2. z-undc · Erik von E1H:iGn r_r:)rbcn S1~;:, •: le~'"
5. r-undo : Steen Mølgn.T.'rd " Erik v·: 11 EH ;;ic::·1

L Q i .L Jen~ E' j1 - (: ,3 r .!7 0 :.t ( i , "l R ! P'l
4. 1:unde: E1.•ik von 1~ssen •· Th, Jvoe c n.iund

G1:.~rnOJ.' Carloson- 1ro~i:-be11 3r..c:.::lrjv
!lje?ls .REH1cllG>v ~- L1;;•i~: Jcnccn
Ve.cno r Pedersen!- T1r•.1..·1.y JL.nl:L'C.'".f.l ::)~17
Steen Mø::g:u1rr1 ·- /1.x-:JJ. JJ.o.rkhUlW

1 • }.::las s E;:

1 : Eigl l !'e:ders~n 2 af 2 == ·1 cdj,11
2~ PouJ.--E:r:ik I'ederr:::cn 1 ef 1 1 ,1= oor
3 ,; Schønnemann Christio.nsen2;~af' ;;7 = 64%" r~
..1 : Ib Ped01·sc.:n 111" ::f 2 = 7 n~'

,:., ✓/'
5: Jørgen Helst 2 c,f 3 = G'7tf,.,I ( .

6: Birge1.· Ji1:r:r"ndsen 1~ af .5 = 5oo/~
1~ Henry Stj~rnqui8t .. nf 2 50%j =
8: Jnc c b Gibo.,:i ·, 2 [.. ,,.,

~~ f:• f 2 = v»2 """ ..,
9: Enghe.rd Jensen 1 af' 11, = 25~

1 ("J: Henning Kalfno:r 0 cLf ~- -· o~{
1 1 : OJe ]elfter o af o

Her manglur diss~ p~rtior (40%):
1. runde: Ole Delftor - Birger Frendscn (h~nge~)
? • runde: Heriry Stjo!:'nquist- OLe Dc Lf'Le r

P.-E. Petersen - H. K~lrn~r (h~ng~r)
3. runde: J. • Sch , Chr isto an s en- IIenry St.jornqu:lst

Ole D0:.:.r-t0r - Jacob Gibori
.. • F



Hc nn i ng Kalfni_r~ lb Pedt-Jrsen
P.-B. Pet~rscn - Eieil PedersGn

2. klasse~

1 " Jøreøn N"ielr:::on 2~ nf 3 = 84o/;
2: Lc"j f We:nnickc.:: 2.\. ·:i.f 3 - 84%'!, i,;; - I,

3:; AlE":x Andersen 3 af 4 = 75%
4~ E'inn Madsen 2 uf 3 = 67%
s~ Reida:r Ni.t.::·lrien 2 af 3 "" 67?7~
G: ~rik fikjolrl 1 af 3 = 33%
7" Po r Lo.rOt.; n o af 1 ~ 0 %
~ ~ S·t:i g Han sen o o.f 2 ~ o %
9 ~ Bør-1_;:c! G_yldholm o nf 2 = o %

1 o t Eil ir l, iil sholm o af?= o %

? • l'Unch;: Por La.rucn - ~Tøreon Nielsen
J.i'inn M,'ldt~cn - S'tig Han sen

3. runde~ Leif W~nn~cke - Per Larsen
I

B0±{1·0 Gylc.lhalm - Eilif' Kiilsholm
4. nunde i Sti._:; Ilun se n - Alex Andersen

Huidar Nielsen - Eilif Kiilshalm
Erlk Skjold - Leif Wonnecke
PGr Lnrson - Børge Gyldholm

3. klr,:.ssc~

1 ~ Hans Nicclajsen 1 af 1 :; 1 ooJf
2 : Erik f''l~dscn 2 af 3 - 67%
3~ Kim Lynge 2 af 3:: 67%. I

4i Jan Mikkolsen
1 .. . . ~

· ·::1 f 1 -- Jr:. o'~o,i: •~'' -

5. Gunnar Houen ½ r..f 1 = ~oi/:
6~ Kurt Andersen 1 {~i" ~~ = r. ,I;)0/.1

7 ~ Peter Schou n ~i' 1 -- 0 %
Cliffor·d Skjold o af 2 = ,u %

Hans Pug
Steffen H

laua Froderi~con, FrGns E~ndix
'I,.,~" r and nu ; 1=~-"' ., l)l. 1·1 ~-ti i '..( I ~:-J. i,:,; ' .l _.._ &;1,, t; l.J - \.,, ;;,i I •

:1

• i •



Manglend~ partier (60%):

1. runde: Hans Fuglsang - Steffen Høgskildo
"Ca.Lus II F., - Ku:r:·t Andersen
Hans Nikolaj sen- Frans Bsndåx

2. runde: s. Høgskilde - Frans Bendix
Hans Fu[rlf:lo.ng - Claus F'1"'ederiksen
PeteT Sahou - Hans Nicolaisen

3, runde: Claus Fr~dcriksen - Steffen Høgskilde
Clifford Skjold - Hans Fuglsang
Jan Mikkelsen - Peter Schou
Gunnar Houon - Frans Bendix

4. runde: Clnus Fredd~ikRon- Clifford Skjold
Steffen Høgskilde - :b1:r1-1ns Bendix
Peter Schou - Gunnar Houen
Kire LynJe - Jnn Mikk~lsen
3ans Ftclsang - Erik MadsGn

~DVARSEL ELL~R TRUS8FL:

Hvis 1, runa8 ikke ~r færdigspillet senest a. 1/2 73
og 2. og j. rundu i~kc er ~ærdigsp~JlEt senest d. 1/3 73

4. og 5. runde Lkke \:;r fa::rd.igcpillE.:t senest d .• 1/4 73
"liver der give::t nul til bee61-.: 11artar i de nængldndc
par.·tie r ~ i

Koordinerede turneringer

Hvidovremoste:i:·skL.bet 72.

Hor havde VS 6 mana med, og de;t lykkedes 33,33% at
·å præmie~ Bedste pr~station stod liarry Andreasoon for
idet han 5l p. i 1. klasse og d e rme d mest~rtitlsn. 11i.1·
lykke Ha.rryt ~ (FE håber at kunne bringe noe-1~ :if Hrtrryc:•
glansnumre i februarnummeret) JørgGn Holst >pnåc~9 bli
vende resulhat i klassen.

Også i 2. klasse hHvde vi 2 med, nemlif Henning Kal
fner, der opnådder 5 p. og oprykning, samt Erik Skjold,
der vistnok fik under 3 Po Erød~ene Skjold□ res~ltat i
3. klasse e:r. en hemmelighed.



1l1urncrin1on fandt s t e d på ;Glo~tp,ur1 Ellll.iotok; .hvor der
- g~)11c 3pillE..•furholtl(I1~~.it..ekla::J.s0n l · n r.1LL:=:1kc. ·1·.J ajc , d.n

,1, .. r _,,, ,. f'o.r rnuuge 111.•r,•l ,-,:•,li\ 01:i· ,-,1·1• =1i·1, d0 ·n,~·s,å fJ"nt""' ....., • - ◄ • ~ t 1,,1 '-· "''-.l - ._ ..1 / ~ l~j i:--.... · i.,. 0 ~ ,~ ...., O' i::; • "'

(T'-Iåsk.c er nagl(~ lj d t. u·l;·i 11·:r•edfH? med, z-o su.l tate.i, i e n
det :-'l;yld.:.:'.] vel nok not:ret ilndl:'t.d)
V:3 i 1.n:r~ci'; ,:•,·sultat~

Eli ·te: . ~· 'l'h , l1oucnlu:r1d · 1 1 1 l) 1 1, 1 €,' p.
Me o t1·. ~ Ge1. nc r- Ca:r.::ls son 1 0 1 ½ 1 1 1 5,J. :.)

~,.; ...: ~
·1 • kl~! Kurt J,nc1crsøn 1 0 ·1 ·O· 0 ·1 0 3 p.I

Ti'i nn )i:Ml f:.J c· n o ~f o- 1 t 1 1 4i JJ ,,.t:.,

Jnc ob Gi l"'ori · ~~ 1 o "o -;~ . 1 o 31~ P,tV ,:,f_,

2 ~ kl.~ Urik Skjold ' 1 ·1
0000 1~20 12 p,

3 ~ 1, 7 • Clr;,.v.o 111:.~l dcril;::scr1 0 1 1! C· 1 C 1 fl~. i·1. .
- - ••• ·- - - - ■ 11 - - e,·il - H'!I ii,, - - - - - - - - 911 - - - •·• _, - - ,_. - - - - - - - - - - - - -- ,..

6
- • • -

uc~·-,·10r. Carl8son GpiJ.l;.:d.o en fin tu1·n~r_;_r..e; Q(!: 0J;i11d-
1 de '.,.J j l•, :•·1·•,i ···1, .. ,·1 m"b,·•·'· .; ') 1·Un"'11'.'.'l akvl ·1~"' ,..,t 1"'='"1 -::·,-,.)~_,;;... '- -- t..,'i. .. V.L.LJ ,,_r, • .Lt~• LI ..J.. '-" 'wl.W ,,i:) .... ,J .....u~.;;i, i;,;.,y .J,·~-- :tW,

u t a Lf'r», rls nic d 1·c•1n ~::::.

'

To1·lK:H f-:r1c:-:;l 1N.l tl}):i_1::.c~.dc rnc d mc,get ve.rier•st · s-t:.yr1".:c1,
t ab t o tri I (h"r,11u1.' Co.:.·1flson j 15-16 Lræk ·og hlcv · F1.9:.Jlot.
0d af Ben~ J0rccno0n. Spillot fra,divisionstu~nc~,n~ .

g-0.11 Og' lh·fms]1,;jrm~st1In·c}.i-,ll0t skal holt:t b.entt;JS r1.1C:rn is0n
til Kf!U1c EWr, hv a i, dP-L sk'"tl blive -l.il noget.

·:~1.~,~·l; ~~nclr:;rsuL y:.~rt0, at han kan andet ene; s~llli:i
baLkk e r c1p ved at :.eJl:l B:i:c.·rso~· MøllcI·, ,dor lJlev hel i., kr1i.s·Lt.
man n~iklou:heden er· F.'l-L::i.clic· for s -Lrir· t"i 1; :::-.t han G<-kri
kæmpe m~a op ~pryknina.

EfLer 1½ af 7 og ½D ~f 3 lavede Finn Madsen 4 strM
gcr i JL.rt1Jk. ]liv VGd med (h:i OG det vil l}·l:c- gt. ilde!

Gir,orift a.c1rnt i 1. klnt~r•.,J "t:L□tt.·~ r.t l1i;;r l1v,1~~7• h.::.n
hjen~e mua 3}p oe gLdiG~nt spil. Mu~ cta~TO Grforjng og
størr(. for-brug af b'3t[1J::-1!..-.·:i11[';'3t;.ct ( ,·.::cri <.lr:;}:.:-i. Jyn): r~
,f'.,..,ommarrh mulig,.,

Skjolds ud bytte i ;2" kl:~:.f.:rn0 J'r0m5u.T ;..d tabol::.{m .cg,
fortjener a:~ bli \"O t10J1.Jt, TJut v,·•·:· J_::}~ int,nn rr:'lclc· hans,
turnt'J:ir-.1t, ·

\l.
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At Cl:,:,U;:.! Prr3do:r·i.)u;,:~n "Icur;" fik 3¾· p. i j, .'.r~o~rn':, f~,,1 ..
ter J·,~rr 'J.•l~t' 1'·1•; m\ ]··i.::·1""6 f{• r!e 4~~ p C:.l"\'J" "'}--:-1 +:"i-; ~ .. · if"4.., , . _ lo t J J\,t . · .,_, _ \,. •- ,._ ,._ ~ ,rU' _ f ' . I : la I ■ J - ... I I t lJ - ., -.

, ,rvk..:.: no-t" tJ •• L. tJ"

\r, · ·i~-, i'o•·• -,..-t(··• ~ r-7 ·• decLL ( 1;..l: ·- r.'1.: ,., . • r)..Jf·,_u; · .1.

(~r,r "'"L'''"' ... Lf'( r-o dc ·L1°"''Tll ,,i1··,r,..,,~'? -i7,.,J';. - (. :L,. ·•· o;,..... • .i,J ~ -• ~ ,.,. -~•--· ,. .J.. - ,L, ,; .._.. .li.1 • ~.....,.

voldklur bo i. hj., 111 r:r-_.,dc..

Alt □ki.:'t,.:.!'"': '1.ogl•:. t~·r1.n~,2 or d1d· y:_,r med ~J1111.f(}1:01"
, k·-,1•·· .·, ,, r,· t' h'I · ,·- ,,,. ·.-: t ·· •)+:r·,;• "'\'11· 1 l •l ,J:. · · ·1-· J ... , ••,3 .. \; ,Jt:;;7:; 0 8,.t I. - .I I,... C.,1,;. '\.LI, - " ·--~ ' . 1, .. l:: OZ.! L,t.1.,L~l. 11-.. \
t'l1;,· i-:.'.'·t,..,-c "'7.l''Ct~ l cmme r 7'.;:, ~-'\ orr "C.. .... 1,10v det. ..,.,,.r,•:- !)CJi~1t-...... ._J ._, •• I •.ø •• ...... ,.. , h - .•. ·.,.. •"'' ·• 1.,.1.i,.·• .,, : -.,;) "'~ ""' ,_ ,,J ·• 1.,... .,; .~ ~

1'f1i,L,:ic•1.'i:el·_ .1.·~',J1·• /1,•, /1. clrl•f:,11•1-)l'l'' "i•[i,:...,.•r- .~ ".1:"1 'li'•'.:),~,.,.,.,-;~,..~- ._:;. L,:1i IJ J ~-- \...L "lo-• J. .., r.~•L. ; .. .., • 1...... ~ .L. ._. .. 1 ._ _ i ... :. ,;. :. t. ,_-" L,

1,-1 f ., 1 " '7 • , ,., r-,,1; • ,- . \ •• ' -l ,I- r, I " .t:' ,( •• -, l,' r~ ('·1 C' ' 1 •.• •\1 .. :1 .11.lllt L' ' •.,, ,~- .,_, J,,;. ,, \ (,I.,,_, ' ..... '•'; ., ,_, .·1. '., I) ,. h.1~1••01 ~-
r.., r,n) •

vi '"' ... ~. •: i· ·1··-i• ''.'i'"· -;;-c•1,1• ..,~~, d,1 1.r..., !,~ ... ~,l,

ll..:'1 ~ Vi,:n •:1('~ lUFLl'C• V•H:" b~:

., 1.- 7 '
I ., •.. L. j I'

2 . i~l .. ~

Jir· ·t f J Q r~: 1 .... r:
1'((.~•· ).;r r• t I " I ,., .,,....lI"i. lc, ...... ~ .• t.

l.,-.1 !'l•J
00°1(1

'.' .I, I).-,. - •

C 1.·1 0 •• I
I,.) ' 1"1 . '~ .. 'i

·) ... (' I_) 1 11.. V ., I''...
C.· C \' I LJ ,:; 2
(i ,. ('1 ·1 1 )" '

'J

'I

- - - - "'" - _,., •·• - - -· - - •• - ._ - '" I - - ■•' • ·■ -· I - ,.- ._-:2;~lf t-;1'L,t(:·. · ur~o::; i.! L :J,; :.\•',: •~ .. i' ,..,1•.

]- ., l'"' ,. ( 1 • .,, "1 .... , • 'L .~ nJ. ..::.~j - ~ "- ,.. ... .. •• - t:, \,,., . . "

J • i""'" - •• ·1 "' ,, •-1 ""· ... - 1jl : .•1 "'... I',, rr-,.1·
' l; t..::, .-~ r .L -- J .1::: .\ i; c; r, I. ,J L , ', \. ·~: ,, r

-!",' --

! • .. , . t• .1.,1 •. c,. r.c:.n ..
I•

'L " l~, . • "''Il •■ : ..~·~·- • ...,·i,_ ~L ~ ... ,-~ .... ~ r·.1 .. ,.r: ._.... l1 .,, l",•·~·- •1 .. ~ ,j ,; .. - ~- ·11

r111.l.,. t<, .• 1.,i. l1lC,.,1.,1.. r_" 1,J,. ~,L.. ,..._ 1_ ,, •• I. •. 1 ( ,.J ,.1. \ ,.. ,,,,. ,.'I. ; ·
,.,.,i:.11 1:1.~1 ··:r···,...r. ',,,"l · "i7(' ••:i 1·.;17l' -~ ..,J•,~]•] .. ',';",:.l,L.:.. - ..... '-le.til'"' J'.r .. ,i.,.') 1... ,._ ,.J.. .. - •".' i.,.,-•. P".~;-•• ,.,_.1,,...1 .. ■ '' ._

T7 '] 1 f'·1--,·· }l "\\rrl.:. r·~l'.J'I'' ., .. ,,, ·\·l t· ,.,. - '1 ~ ,·.1r1·~u:r·1· ' . ' r :' J'"''Y'J. r... -'- _ l;,.... .. .t.: ... 1 ...... ., ,..., J.J. .. a.. ""~... -■L- w "'"" L,,.., l[:, \ -~· ••

dJ.J:-ligt. ·!.i' mod..;tanc1CJ:,..:n, ·.d., h..n i]d,~ ·;:.i.!~ w cl ;,.i1 i,.;,d,

~ æ t t c .l ::i r ) oe n l .cil Io ,· r. l- n" ~ o ,?-; d.il'~ · :::r1.v~~ J.' 11 c ·: L ; J~· i l-:b::
; ,. • ( ,J ~ ~c· r b ·1 • , 0 "Y' " · • • · • , " ·l 1 , .... 1 c ~- · · - , ~- -· , · ,· -1• , • r: r: · l. ·po_.L1i, 11.v ·' - l /C;., 1 \J].J L:,· •.:.L (., ~-'•.,J. t,l ,.: ... '·"-} ,., J .I •

h 8-T s a t no to i· ti. l? ·:1 )
Evik S~joJ.~ var ~ot

bc1·me:rkr:: -+·. Han fi.L :-.:i n·•1

KSU_~_S 1<1 ubhold tLI:'..!':~s.:i-:_:i.n_t:::,:
I ove:~nnJJvnr.1.:); hvo·,, ·,1,~. h:l:fr ) hoLrl ned I e r -·Le-:_, nu

'~r"''L17-"t ,1 rund•f'.\'f• 0P''W.;:•·. hr·· ., ...~_•;\,"'·" f,i [ .--~ L',,··1··i••.. r•r1 ',"{~-•r"
i.. Jt - ,....,. "l a..;.;,; .... :~ l,:, J.. 1 ... .1.. ,.Ll U'-"1, ,J - .•. ..... ... J ~~--1..1 .. ~. , -- ·-

111.1,.,1.; ~rh' .:.,a,:-ar 'f"ri:r.:·· 'l..!l;' .. ,.,11~·1;.-·, •")''.'J r~ 11 ~' .•·• •.,,._,:;- .;::, rr;:..;: • -..; ,I,.. ,. .. 1 1 .1- tl .., • ,. . J:"' - 1 , •• .._, ...,1,,, -- -~- I,

- I

e:nrn.:-..-:c l~•f;p·,.:.nKt w L(L'l j 11v1"'11,-
3' p. i de; ~~.d 1;·i:1•. ·,~ ;ru.:!r1.... r



række gr. 1,

4 - 4
3 - 5
4 - 4
5 - 3

NZS I
HvS II
TbyS I
BliS I

1 ~- jth
1 ~- +h
1 8

15½.,_
14-1'
14
9½

oprykning r;r ikke umul tg, men det kr,E-
et par halvstore sejre (fx 6-2) her til
E
CSF III

vtr

2. holdett der spiller i 2.
har opnået disse resultater:

1. rundo: VS - HvS II
2ø runde: ]liS I - VS
3. runde~ VS - Tårn.
4. runde: VS - TbyS I

Stilliggen:
årn I

LVS II
VS II

3. holdet har Rpill~t megdt ustabilt i
3. række e, 41 hvor dets resultater or:

1 ,. rund c ~ EbyS II - YS ·152 - 2~
2. runde: VS - ASo4 III 51" 2J,2 - ·:.:::·
3. rundet J0h I - VS 31.. 41-,.... - -;i-;"- ,:,

4" runde; Øbz:o VI - VS 6 - 2

VSIII
Stillingi:n:

StS VI 23~~
BbyS Il 18s·' . 1Øbro VI 17 2
ASo4 III 1 6,½ +h

Joh I
Post
TSF

14
Il13 +h

9-ts
0:pI·ykning e r ikke mulig med mindre alt

~lasker siB, mon der skull8 hell&r ikke vær
.,_;o.re for nedrykning, så en plo.cerir.g me Ll.e m de
4 første tr sandsynlig.

4. holdet ligger dårligst placeret af vo-
o ø hold. Placeringen skyl dos de t store neder

lag i 2. runde, mon da vi hor lett~ modstan
der~ tilbage, er det ikke utænk0tigt, at hol
dc.,t avenc o re r et par' p l.edse r , men en præmie
ller oprykning ~r utænketigt~ lloldets resul-
tater~

1 . runde: VS - TbyS III
2~ rundet S41 IV - VS
3, runde~ V§ - Øbro VJI
4. rund~: VS - Sol II

I ' I



St:illingen~,
S 41 IV
TbyS I:Il
ØB V_.
BiS II
Sol II
vs.

25~
26 +l:
8 ·11 J"f

17-}+h
1 7 1_,_ -2
1 '3 .

-4 VI

ve s tvoldarrn.ngementc t.~271.
pa Hy .Lc1 agers ko L en

26-2 cri,hurti·gturneri.ng
.v11li.::klubho ld ·

:fhuld
on~aeg d. 21~2 og mandag d .
. ( J times betc.enl.~nd;.ng~tid). f o:
(hvert hold qr .på 11- marid ) ,

Reserver dagane, ~o~ O? og ~or jer, det bliv~;
f~stligt. Mold je~ 0r1ercda ~u (3plllestyrkø unde~-··
ordnet) til f\J17ma"1ct0,1~ ·vs sku.lle ·hc-lst ~til·le· .. med
5 eller 6 hold, det r:1:\ da yære rnu.Li.gt, ikk~·?~ .. (li~-,
mæ.rk den inkvisatorisit~ unde r-none ) ,.

.somre)

VAGN OP l J .nu vågner klubben op og vil. uriuc r=
olde jer hver unden·onodag, den 2e og.~. (onedag)

i hver rnåned·fra kl. 18045 med te0ri9 partier,
pr a k t L k o g m s m , ( m å s k e s o d a v a n d , hvi.e k a s s a r- e z- c n

tadig er i julehumør)o .
Ved I at dor er noget" der hedder· ·t.e~rii'i~er ( i

guld (Au), s ø Lv (Ag) og br oncc . ( en .ol-lar anden· , •
tåbelig lcgorj na,) ~ som' .kan tagos - af alle;·- .de
ikke s& svære. Spørg ~h. RDsonlund oller mig, og.

vil få allo detaljerne fø~sta aften (d•.17~1-73
vil· der· bliv·e -~ or.i~n-:ber:fti.e; om dqo:): ~·- .. ~ .. _;

. ··i,1bonctc1~ -viJCi··s·c.:i-i.ef.e 'bringe ·an kri t~~i:: .a.f" . s y s t ....
me t ,

. I ,
ærb. Leif Jens
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stc.:rsen - Enghard 1Jenzen
D:ronninginc]j_ alc , spillnt d ~ 15·· 11.".. 72 i. V'l"', 3 ~ runde"
_:_i'3 ... ...9_§___?,, ~q_:3 _Sf~-~(I Sf1 jeg bryder æ.ig ikke om o.t spill ...
1imzoi11d:.i.sk, men har dcr:imoc1 i..kko noget :i.mod nu J ,. •·· .Lbll,
Det forokor::,rno:r mig til. t.aLeride , :=tt S1J:-~ine;l3ren ikt·.e ·e;;.:•
buride t , og d o suden bar ma.n e crie r o v~lge't '.;L7.olløm ·d3 .og d4(\
J_ .. - b6~2"k.JlZ" 2..:-.!..J:5~ --~-2...J G·i "'1 ~:1· s o rt on gocl var~a!1.t af
dronningindisk" :r:: hoved,.rGr:i.r.~nton ( efter 1 ~ ,::Li. S.fo 2, cl.i e6
J.Sf'.3 b6 4~gJ Lb7 5oLC2 Lo? 6.o-o ci-o 7,.Si;J d5) regnes
8. cxd5 ikke for rtt v,1~:r:-c h"".'"ids bedst c :.t'o:rts:-.~tt0lf~O. J;Ier e:1'
trækket nærmes·t tvunc;o-L.: u.e:r 'truer G .... d4• me~l s or t ter"
ra::novorvægt, og 6. (..1/;. g:.\:i~ :i!d.:c r ·nåi-- hv:l.d il:ko har rokci--c·b ~
man ser .fx 6,dh? ,·.:r"cJi '7.,""J·.,J.~ Sc:6 8:DXC~· sxr1J: OG rru 0~Dxr:"t.~
Dxd4 Lo jj Sxdh Lxg? ,,,_1 ,. 9 .. :J::.-::1L;. Lxg2 la, Tg-:. ( Lo ., scC L,d7) Lb'i'
m~ sort f'ordel :i. a:l J.o -r;--l.,_",tant.cr.,: 6.r.:C~•~.cl5 e:-::.a; jo
hor Sxd5 J'o r' s t~rko:t·o :· iic(•<n s o r t. si· g:{;·1.··--·å'b~~.lJart ,n
før nævnte varian.t4 ? .:~'! Six~.-1 8,,o-o -:...,;.:.6?? ::n1 b...-•gy..-::ctur d

to stilling ~.-~ r·~·AJ...~- B\::E~;;i:'ei{;·--·ef-t~-;t-ff:-:.· Lc7 r-:n,od han ,
derimdd til:fJ."'edssti::_1:-,11 ..0. 9" Sl.>'5 Lo'Z +'c.ric..,., en bonde 9 men
hvad skal sort spJ.)1~i;t;.'':, ... 7'·_c;:sxcfC-'GJ.dG ~::!:Jxcl6 :1"Lf~
fulgt af 12"Tcl) cx1 ~1.01:i.c .." :::1::i.:E.)0 ·t:.li:r-tl.-:iudr:. oc; c:ftcs-::c j:~
9. - Lb4 r e , n3 c6 Il, ~"'-~::bil c~0

:.':~ 5 l '=! ~ Dd;, 1,rC -'.° e:'.., c_t!,) .lJ u L~~4
T 1 d j ,. • d ' . 1 1 ·1 ' I , d . ' .r ' ' J ~ - I -01DIT C , er en J.lV:J. '0 Si,J. :1-ng f' '1'U, l.@; '!.1; ..t oro-:;~.:•ro.<...:o u }-.e,;__ ;:;,.

Tc8 11" Sxa7 ...1'.c.:?-.,t~....~f?.~.:.-~_].'__2.B.,_2~:.~..=L:~.~-(J )_ c.ot ·v·n.i"' f'rj stc:;.'lde ai
spille 1J.Dcl fora~ 'hol~~ ~-bo~dcn, men Gfter 13~- o-o
r det ikke umiddolbn:i.··L :i.nd1ys~.-ncJG hvu:r.dan hvid f'å::- dc-t
ud ag stilli-ngeri, dell ogentl:i.g b0.der om ( 11.~,. Sxc? S115 ! (?.l"
14. Lxc7 De8 t) ogentlj.g kunne ,:; r.:ig 1.it=::c så godt have spil
let lJ. .. Tcl, mon indskød db to t:c&.::t Pd·?,·d:.: tidc11.o _J.1.- ~?..
14. Sa7__..'.!)l8 1_,;i.!-Sx_e._6__J:~..:Jf.2!-?. (på dronn1ngtræk fw.lger 'Sxe7)
16, Tcx6 'I'x.a2 l 7 ~ Db3 De~8 18 ~ Tf'cl · h~rmcd or partiet i ro----- - -;•,...~-----..,._,....-.~-------~--il-,'io-......--- -"'1!"'·-
.,., 1i t c. t cn. foo1.;di.gt~ sOJ."'t taber 0J1·r:en 1.J •. eller d-•bonC.:.cn. lu,·
_

1:-·.~~-12.~_§.f:__5_ r_r~a~-~Æ:.?., ~-~,c.17 ~~~d~L ;;_~:...: Lr,l§ !J_ )_ d or er ingen· grun
tj_l Rt give sort chF1..1:.cer med 21, .. -Tbl~, 2J-e-• Sc.5 22c-D.xd.5
hc,~."' kunne også spj~lles 22(, ,lJ:~s Dxc6 2J-:-:r:xd5-Dd7(0~rr··21i~

. xo? f SV? 2_?: ! ..~-q_s.._ 23 r)~~;;{;d9 (j)__ D,.~9,2· 25_,, Lxd 5 ! tvinger sort
i 1 2 I·~~- S2..6 24 ~ ~ Tx:ct-!- ( ·?) 21.:i ,. Lxf"7 '11x:f7 26 "Txdli Sb '3 27 •.

Tc8 Tf'8 28 ~ T.x·~~8-if..-..::-f·1f- ·2(;··~ "1'b4 ~·ae--:~1:•id. vo.nrft efter 4-:-'"o".-fræl:: 0_,, . __I!...,-~--..- --...~-~~ _,.,..._ ·~



ID parti fra holdturnoringen~
(Fra 2.holdets kamp mod T~rnby Skakklub)

I

•
EP Sort: E~ Hauerborg. Spillet d. 6/,1 1972: 1

~5 Denne partiopstilling ~liver hermed ~r~gt.for
,i6 første gRng. Den skul le være en service for dern,
!.·,, 6 af vor gl ad e lær-ierkreds, der er totalt ligeg].a- .

·eG de med kommentarerne eller som ønsker at læsd · '
Sf( den bagofber. Alts&: spil partiet igennem ~~rst
g6 og læs noterne bagefter.
Lg7 s~1v0 åbnineln er der ikke så meget at bomrorkc
o-o ·til boitsot fra1 at sort ofte g&r fejl i strate-
Sg4 gien ffiQd erobringen af d4 og spiller springeren
Sh6 til f6 i s-tedc;"L for ti.l e7. Sorts 9. træk må og-
f5 s& væ~e an fejl. Det kan ikke vær~ bedre at få
Sd4 cp~irn·~=en til f7 .via h6 end at lade den stå på
xd4+ rs , hvLd s m•mevrr.::r mc d damen til c1 tilbage til

Sf7 d1 og vid~rt til s? kan h8llur ikke være det
xf~ bbdstc, d~r må kunn~ forsøges noget på kongeflø-

Df6 jcn.
d5 Surts 10. nr 19~~træk er simpelthen for dårlige,
Lxc3 dL.t er tydoligt, a'L han overser hv [d s /lejlige~
d4 lan?~~ d i.ugo nal s store be vyd nf.ng , ME:n s& må nd.rl.
TeB jo b1-tnlf , ccm Mølgac:.rd siger. Resten af :partiet

To? vJs~r, hvor stor en svækkol□e den er for sort.
t'.!xe 5 Da hv Ld s kongeangreb endelig er kommet i gang,
f8 viser dvt siJ, ~t hnn i praksis h~r et tårn m~re,

Tb8 I'o.r d t det v I L tagt; s01 t for lang ticl at aktivi-
Df7 s~re sil dronningotårn.
1d7 Hvid~ 28. træk vil j~L i al beskedenhed till~dc
Jxf5 mig at give ei L, ikke på grund af partifortsæt
Dx<lJ telsen, m8D fordi d~t vil neutralisere GcidnU an
LeB af sorts forsvarsbrikker mid;I.e:rtidi:gt Gft,e;r· .f'x ,
Lg6 28.- Le6 29.Lf3 DeB 30.Lh5 Dd7 31 .Tg1+ KfG, dot
Kh8 huri,igt vinder m:terialc.
hxe;6 P1:l.rtifortsættels0n er naturligvis t førsta ræk}·~
Dxa2 en bommort· fra sorts sidd1 og der er ikke noget
Kg8 forsvar selv efter, at hvid griber sag0n lidt
mat forkGrt an (32,Df6 sætter tvangsvist mat et træ½

urtigere end det skete).

Hvi.dr
1 • e4
2. Se.:.,
3. gj
4.Lg2
5.d3
€6. f4
7.Sf3
8.o-o
9.Ld3

1o.Ld2
11 • h3
1 2 • De 1
7 3 • .JXd~
14.Kh2
1 5. 1..xf,
16,Da.1
17 .De2
1 8. rr ae 1
19.Lxc3
2o.La5
21Lo7
t2.Le5
23.rxc5
2~.Dh5
25. e;4
26.Dhli
27.gxf5
20.Ld5
29.Dxe?
5o.Txf5
31 • Tg1
~ 2. 'l1xg6
3 3 /Pf7
34.Th7+
35.Dg?+



- 12 -

PROGRAl!'I_•,

24-l

Jl-l

7-2

.Juniormød,e kl. 18.45
5. runde i vinterturneringen

6, •. runde i vinterturner'ing.S.n

Halvårlig beretning

Auktion over klubbens boglager)

Lynmesterskabet 1973.

··--•-■ , ·"' -·- ..,.:) .. ,,0a - ·--·- ,----·••--···~.....----~~--·-·-

FRIBONDEN udgives af Vanløse Skakklub

Spillelokaler: Veras All4 28, 2720 Vanløse

Vanløse Menighedshj em ,

Formand: Le~f Jensen, Edward Griegs ~ade lo

2100 København ø.
Kasserer~ Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, 2720

Vanløse, 74 25 77
Giro 78 4 34

Redakt~on: Eiiil Pedersen, Spøttrupvej 4, 272-

Vanløse, 74 Bo 56
Poul-Erik Petersen, Ealtorpvej lo2

2750 Ballerup"

_______ _..,...,___ ._ ,_...,__.,,_.,,__ - ---·
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

'i

}Oo årgang Februar 1973 Nr. 2

Eigil IVIeedo..
Gotfred Ja·cobsen
Arne JacobsGn,
H" Laurbcrg

- Dent Samucls~n
Erik Andersen

Divisionsturneringens 4 o runde: ,rs I - Gl oS I

0 - 1
o - l
0 - 1
i- - ½
l - o

Th~ Rosenlund - Svend-Erik Christensen
Ralf Ploug Hansen -
Verner Pedersen
Steen ~~ølgaord
Torben Sneslev
Leif Jensen
Ha.rry Andreassen
Poul Sørensen

Selv om det nødigt skulle ~~re nødvendigt at operere med
heldmomentet i sk:sk, må det sises, at vi dels hidtil har
manglet held, dels at held snert er nødvendigt for at ryk
ke op Q

Resultatet mo4 Glostrup bringer afstanden til det fø
rende hold op på l{ p .. , ( det første tegn på, at h(Sldet
ogsdi. vil tilsmi:le.-:, .Q_§,, var· a~ de to førende ho.ld spil-
lede 4 - 4) c . . · ' •

I:un ½ p" p.'.:. de A førstJe brætter er evært: at undsky lde, ·
og jeg vil hc Ll.er-e afstå.±'ra for'søget.1Ehkeltresultater-
ne opnåedes (set med min~ Øjne) som følger:

Jeg blev spillet ned .efter en dårliS åbning , som jeg
havde læst skulle give lige spil~ Typisk juniornaivitet.
Rolf vandt en kvalitet, m8n lod sig i tidnød sætte mat.
Verner spillGde et nydeligt bondeoffer og fik sngret og
govinststilling, men lod Giamen s t å i slag o Mølgac:ird stod
bedst, d,1 hen t abte en bonde" Remisen ødelagde hans
100%-sco.1-"G ~ Sne slev vandt efter udmærket forsvarsspil i
tic.nød. Vor f o rmsnd t..::.bte en bcnde , men fik ved hjælp af
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uligefarvede løbere remis; Harry vandt i sikker stil, hen
formår altid at trøste os andreo Den i aller-all6r sidste
øjeblik indkaldte r·eserve, akef'or-menden Poul Sørensen
spillede stærkt det moste af partiet" Desværre gav den
manglende kamptræning sig udsleg i skakblindhed, der
kostede merofficereno RemisG

Inden forårets matcher for8tager vi nok nogle mindre
ændringer på holdeto

Th. Rosenlund.

Vestvoldturneringens eliteklasse.

Turneringens øverste klasse, E.liteklassen, Ve.ir vel knap
s a stærkt besat s om e i d s t e år, hvor Lar-s rv:øller og jeg
delte lopladsGn foran Por AuchenbGrg. Dog vsr der på fo~
hånd grund til at f'r:;gte den nykåredo landsholdspiller
Kai Bj0rring "efter dennes 6 ptsc- l Drønsh~jm8sterskaLet.
Respekten rE:t:Ca::rdiggj·ordc sig selv i 4 o r-unde , hvor jeg
e:t ter alt for omh;y~geliut, dvs o alt for tid_for~jrugende
spiL, lod mig snyde i tidnødcn , Bj errint: af'gav kun ½ p o

( remis i f'ørste runde næs t e n uden kamp) , og da jeg vand.t
de øvrige seks partier, blev jEg nr. 2,ligesofu i Crøns
høj 2 pts" foran nr. 3, denne gang debutanten :..:;rik Poul
sen GSF.

På trods af vore høje scoringen spillede Kai Djerring
og især jeg yderst us1kkerto Djerring stod i et par til
fælde klart til tab Gfter d år-Li ge åbninger, tr.E; n reddede
sig altså hver gange Også jeg havde 2 taLsstillinger (ud
over t.ebspcr-t i.ct ) , og de blev vundet ef't.e.r la t t.er-væklæ nds
pil; Faktisk spillede jeg ikke et eneste pa~ti uden at

lava grove fejl eller overoe ettrækstrusler~ At drt elli-·
ge vel lykkedes mig at f; 6 af 7 viser med al tydelighed,
at "e Li tE "'-k1c;i ssen i den grad er udvandet, at en snarlig
nJ.vneforandring til 11hyggespiller11-k1assen (de fleste af
os hJgger os nemlig gevaldigt under vores bestræbelser
)~ ~t spille ligo8om rigti~G skakspillere) villa være
bedre i pagt med D::..,Us aendhed asøgende politik end bi-
behc J deLsc cJf den nuva r-endø hyklede be t.agne Lse . I øv-
rigt \' .'..des det cf't e rhår.den af enhver hovedkr-edef'orræ nc ,
at en 2p:; Jler· ikke nøclvrndigvis ti Lhør-er- e1ite- €·ller
J.ondsr1.c:ld klassen, blot for ui han er eli t E::·- e11'3r lands-
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ho Ldssp.i L'lcr- ~·DSU ligner med sin gavmilde udde Ling af tit
er julcin~nden,. do r forærer tonsvis af værdiløst legetøj ··
ti 1 usky ldig0 bør-n med den lumpne bagtanke at lokke end-·
nu flere.' mennesker ind i stormagasinet o

'

De sids'te hs kti.eke træk før- tidkontrollen h '

Knud Wæde skrev en~ang en ertiktl em' tidnødnarkomeni
( FE nr , 6' 1969) r. hver-i han rne rø. kom. ind I p~ hvor-I ar 'man
g€, .eft.e r hsns merri.ng , kcmne r 'i tidnød, •·end hvad dc-r
ker på dette ~t~die sf partiet~ Det er·en, ke~d~~ernin~

at·man~e partier ~f~Ørts i t~drtød, tvivlc~e ovdrfor Jcn-
c pås t uno kan konsuJ..LcrE.:' o t' ,Jor af vore Loke Le topspil

lere o Ro'senlund og Kølvig fx hcir-vist prøvet dot et ·par
gangs og vil uden·tviVl·gcrnc ter0ttc orn , hvorledvo ·dc
har vundet teLsstillin~.er qcg 'tc1Lt I gevinststtllingE.~r b . .L
ting er i hvar-t f'e.Ld sikJ--lrt· j pcr-t.i cr , hvor tiillnøden~,
for errtcn døn ene af' spil1l:r·nc eller dem tc~,.;c 9

1
• sJd. 7 Ler: .· ,

afgørende ind ·- d10t Er 13joye:r8 at være ti Lskuer- (ugle)
end øen ene af spillerne o. Fx huskc r 20€., mit pert i i
K!.)Us ho Idtur-ner-Lng sijst\j år mod Kurt (jGg ha·r!otodig
mar-er i.dt om natten) , de tcrlrigE: tilskuere mor0J~ sig
højly~t (måske mere d~m fro Janløs0 end dem fra Lrøns
høj) og det er ~it in~tryk1 at parti~t i læ1gere tid
var et af de t.ilb~gevtndende samtaleemner" Et lignE.n-
de tilfælde i DroS. Is kemp mod Brøndbyerne I i sidste
runde. Her var t ingsnc dog ikke sl tydelige som i det
før omtalte ~artio Det var først p~ vej hjem, men fortal
te mig, at min modstander faktisk kunne have afgjort
partiet meget h~rtigt pJ en for mig lidet flatterende
m2i.de" Ds t var uglerne, de r fer.dt ud af det - mens man
heftigt ane lysere do s ti.Llingen under min modetendcr-o
anct~en6cls8r for at finde et ~rug~art hemmeligt træko
Det gik for sig som ~ølgcr (nu her jeg jo·alligcvel
vækket Læser-ens n::ysgerrighGd,) =
Hvid: Søren Sørcr1s0n, Drøndb;ye:rn8 I
•'ort; roul-~rik Pe tar-sor. ,
KSUs holdturntri1:~ 1971/72, 2. række gr. '.5, bræt 2.
1 of4 ,_ .Sil fiduo. det far som regel modo't ehdercn til e·
brugE et 1)ar sukunder- inden han spiller 2 .Sf'3 d5 3 oE:3 Lg4



4 .Le2 en lidt halvnlep vari am; , '1 o- e6 s åd an aka'I mal) ik.-
1
.'

ke spi lJ u iflg Q Pachmar.n ~ han, pdstår det rigtige er·: ,
4 .- Sbd7 (!) som i'c( porti Larsen - Pctrosjan, Fortotoz 1

1950 i og g,ivc:r l"o~it0a-;·t te Lsen J oSe5 1::-,.e2 6 oDxe2 e6 IT!:; d ~ 'I·,

lt~e spil - disse fjantede Leore~i~ere! 500-0 Sbd7 6.b3
c§_7.Lb2 Ld6 HDd3 Dr7 9.Sbd~-~5! hvid havde r.p i f Let sj-
e tr-xlc meget hurt i gt og 21.Lt:::nbr:ir-L ik:.t~ rigtiÆ~t "L8r_ut run

ops ti lling oc d<=1ns ;nuli6ll0dcr i Lutragtning ~ Derimod ,
vidste jeg p{~ f'o rhånd , hvad man 'kan tillade sig i denne
opstilling. Nu brugte han d0rimo:1 nrn:~·riJ1,'...· ,~0 n i.nutt.e r
til at t:,enncme;å de Lor-skeL'l.i gc var i t.1nte::J~ ~ in~:cn han t1Jg
den sik:r·0 f'cr-t eætt o Lsc lo .Sxci=; Lx0.~ 1·l ., Tixc...2 ~~xr:~ 12 vf':xc,'?
Lxe5 m, d r-omf ctiJ btic1 ~ dz;; l.1lc v otf3~_.'f;T 1~1:(~~..~~J:~l1•'2lllllC_'"'o··(>
U-rt~naen var den 1• ~i juu1 J.

1Ør }:::tq.P' n h-:• ."'CG -:,j_}L1..~:lt IJrønd
bycrrie O rcrniserf J.~_0L1<~c5_D;u?? sti 17·.in~~en 11~~;· m.;, vel b&--
t' ·•nC•'-' ~· .&'. Ldrrt ....- d • r:,· l -~ (ir.'.! u, • ., • ~ .", '.· "r,• or•,,· • • ,• • }'"-l. b . ,;;; ,,om .1 Ll .. ., -·n 1,., -i-·:~:.,'-- o __ 11 u .1r.i .. :i .~ r, ~ J 1 u ..... v 1 .....
Li.r r .. ir, e o.r L ,1.: ·1 ·, , r1· Jd ("''··"·" . , , , J ... ,. 'I-. ,·j ., • 'J. 1[2, rn._n...., o 1.l k.,G.J,..i,J. Ql,u.i ("· l .:.1~,, . .., .. , k_,l ... ,lC: J Cl:n-,
t r-un , men §ørør~ spillor jo på gG1:in,S'"o 1,.~'!:..'.l~~;.), 0-0 15..!. .
Sf3 l)e? l~_ .._§,:t h ar; eo.i 1. .lQJ:·. nor. t.i:5J.iP._:,·, I:., !1'•~·.-;1~, .r~f, e2vinLto
1~ .. -: qx~ l? ~ d.:,,.c _ ,hovch.1 hen · ovo i,~ ... t l.? r~,) "' '-, !) .rc_-11-f E:d .

1

lf.1.c5 Dc5 19"KhJ. Te7 com TJ.1an me:ittr fo:t. .·~qt,.L~ i.od :J-:..: ilcs-r
'c:bt;ø·nGhØ j spi J"]crc- "i u.: cl E;l~l:rH 1 L, C J.1 ( 81).y~~ '~T . J_l 8 \1 llvl(+ tu.r- '
neriri[.cn.s meat scorcnd0 J1t;1r;Jt.Ji-::1b) og J2g ;;·1

~ 1.l Cf)urg"L ;o:~1 ·
jeg "kunne holde skir1<.1~t p;]i næsElnH - dcL i'.1l[lC.Cc ~1cg nok·;
jog knnnc7 fal-:tisk ot/-~1."' sort 2171Brede hor be6'.1to 29('b4 1

<jom s2Jdv0nlig spjll€.2 s~~rcn pr..'l ~.·1grGlJ1 ,::icJ1 det k:ostE:Jde
lligc vc.l eri del tid og spe kule.Li.ener inc:ic~1 han i; pille cl~

~1ondcof'f'_~rot ~. 2o~ DxlJ 21"D\13 ~",rJ5__ ~~.2 o c.4 dctt~;. )Ei~-1 u:l<rl12r
1ng(.'.n om.str').--.d1ghEJdcr v:}.Te iJc·• 1,:;(,d:j"Lu, I!li..,ll · c-c1.d in9E..i E·r .

1

jo· pbl ingen m~de rar~ ?2- Sf4 ~~.DG4 Sc6 '24.Dh4 T20~ .
d . l 1 f" . . 1· l' . ,. t I' t 2 r- 1T 4 IJ.'Onn1 n~cn [!.<:n r1ewJ.'(~ ~, ·:ra . 0:i;cvorL::t a:i. .. t:.rnC:.1 f Q e l ·
Db~ 26_:j'e:,1 rj_ sort c1<"Dl 2112er~,rlr til ~.t spille. hl.11. tic.t 0

Ccgrur.1.dc lo~ ... 1 fo.r text trC;;::;J:t:t ~ ~r .... : • d:.!-_ :... ,_, .igu skak, tft,.~.1r ·,.)7 r,, • r7 ,... ,,.,ryr, 2 · TI,l'.'t': ·c• ("• '· ~'- l :it1 '1•:,, •'., ,.
t::.. 01:,,.g ,,,;,.(.~;! ualJ.,l) CJ_1v.) IT,;(.,,9:r',, o.:.8 :r..~ Llr 1gv1~. ;,:' . ..,., - 2'7 ,, • ,..1 (?~- ,..,,, r.:,' ,., ...1 lJ.. t:. r-rt.- 0·• m1-,4 D·,,..2r - 'r:,pll.L,:, .,- ~,}G, Woi)J,) n:.;.) .::.::.L!.,_l]v ,,.~ r.v".L.i.L • ,I •

JddlæLgur 1:;.0~1 h~1i c!c sti llin{i .1. ulC ni,~r"cJ i [t cf tE:r ~9. 1J1E·
T"",cc- 'J V .... (1 ,.,, ·1 l"'\•. ,., J·· I"· ·r·-1- r ,,)....,,,~ ., ..... ,,.+ u ru·' 11u·.} .L,,_ r til bt'l.,'Cj
I, •. ~ : rC _;.,-;-_.~±1:::..~:.."7·•:..:..I..•...-.;; . l.,.~

1
.'.

1
~ J, c.1 ~ ·~V~ •.· , :'. .I. ;, .i~.;,,._ l, ~• ' , -;; ,:;:r ~~- l

VJ.(1 !IJ,..,;t,1•. 1.l ~-•n 'J•c'll'V l,.l.!1.'~ Ot, :-.n ~.ab.i., u ,.1.11.,.ng. 2Q..o.:.:.;:1--4
t? '~)1. ~)M:5 [''Vid b::ll··:,te ''Il ~o}luGsJJ. 1J1or-:~e tid ,her for
- -·-·-· -- <. ' 1 -,.. ~ .-:- ' . 1 .-, ·'· • ,. , I ,. ,- r-.' • C. ~? ' . c:, ,· ... '"(d.,] .J.!J.,J.:! L.U ebli.L C.l'l' c.b,~p..;,,~Ho _37 .- •J~, .... __,,,_.DG .:.:;fsi~-·-
ff4 ~.~?-:·~~.. :.I'~:~.Sc1,[_:/~~~--: ...! ~I~:·_:·_p,:t do-t;ce -ti~~tJ1rJ:t.. i}~?t1~:. ·'
br-g;i•~:. 1··1,,, 1!1'"11"J(.··· :f. • 'E..1-L' lr ·' ul L•..1~1,-r,, .- OU kOllJr•i(:;·!• it; J-1·1;::'DP ..~ ··..__. 0~ •••L.•J. ...... r._, L, c:,~ LJ ... oO,I ...,il,,.,,_ •' ._, ... ,..J .... ,·• I • • ... it_-• ,_; l i

I I ' J I



Den stærkastt fortsættelse for sort er naturligvis '.35 .
Sxe5 J hvi.Lke t det ogs., var min plan at spille, men jeg
file pludselig skrublcr - hvad sker der på '.36.Sg57 - jeg
h0vdc ikh.e fået øje på ::;6 .. - h5! og vælger alts~ dcn"sik
rG" fortsættcloe. 36oJg5 :Jxc 37.Txf! Txf7 ~8aSxf7 Txf77
due r naturligvis ikl:e , mon nu har hvid remis o _30 oDo7 39 o

;h6 skal sort ht:r spille på gevinst skal dc t væne med
'39 .. - Kg7 4o"Tf7 Jx.f7 41.Sxf'7 Kxf7) men aet sor ikke he:lt
klart ud, og dertil kolillller, at det først og fremmest
gælder om at få lavet nogle træk. 39 e- KhB 40 "Sf7 KK7? ·!,
j~g hovde ljg~ netop haft tid til at slå nogle stregsr
på psrtiformularcn og mente at de fyrre træk: vsr g,jort,
mc~ j~g vor ikl~ aikker - så hell~~o spille viderG.
Hv.id, der tnd ikke 11t.Vdt; bot't tid til at tælle trækk""
nB, s å sig nervøst omkri ng og spillede 41.Dh6?'?? K_g8
hvorE:ftc.r den hvide vinge faldt, og t::.n rGkonstruktion
gcdtg.ior-de, at l.rc.:1<1:~~nc var udf'ørt . Det vor nu; mens
hvid kik~Edc fortoLt p~ stillingen, ~an fandt trækket
4)oDd41 hvor-cf t er: aor-t - mildest toJt - 0r færdig" Nu
opgav hvid i stedet hængcpertieto

Poul-Crik r~Ltrstn~

Hvid: EP
1 ø e4
2. b4

Sort: Lnghsrd Jrns~n.
c5
c6 DEt kan ikko være det rigtige svar p~

gambitten~ Det normale svar er 2~- cxb4
·'3. a'.3 ( det , siges at i:Gr( s har spillE--L d4
med det s amme for at udnytt s sin moj0-
ritet i centrum straks) '.3 o- d5 4 "r.·xd5
Dxd5 osvø Det enb~1ales alle ~nderc of
siciliansk at kikte p& dGt, før de kom
me.::r ud for deto Det E;r n~mm~re at fin
de d~t i 8rt teoribog end vtd brætteto

bxc5
d4
Sf3

Lxc5
Lb6
Sc6 Her har hvid fået E.:n kæmpestilling uden

et give noget for d~n. Htrligt"
6e c3 d5
7 u e5 La5
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Bo Ld2? Nok de t næat.bc dat.e , DG·t er bedre at f'~
løberen ud til a31 bl~a. fordi sort har
fjErnet sin doo fra diagonalen.

Sge7
9 0 3o3 s6
lo. Ld3 Dc7
11. 0-0 Sg6
12 • De:·2 De7
13. Sc2 b5

a}.t4 Lc7
Lxb5+ VS7
Lxa6 Lxa6
Txe6 Txe6
Dxe6 fxe5?

En for hvids ar.gr'cb unødvcnd i g af'Lyt.ni.ng ,
n.cr; den sorte konge kommer ud at spadse-
c 0

Kåok:e ildet; don hurtigste afslutn~•Tlg, rrE n
hurtig nok"

Ku her hvid pludstlig ikke nog&t at rå
be hurro foro Er det kun fejlen i
ræk men kan laste rnig1 eller var det en

g~nbrel ov~rvurduring af stillinLcn?,
D0t sor t.c gcnncmt.r-udefcr søg ··.r nok lidt
forhest0t1 mtn hvad skal han cll~ro fin
de p0, for han kan jo ikke r-ckcr-e .ve L?
Hans 1... gen koun.cntar var : "Scfl 1ød 1'..a mp
ai.gneLe t '1 i og det E.r jo ikke Iøgn ,
Det E:r t,;11 ti.i!Jclig f8jl, son, ikl.cc bur-
de være lavet. rcrsonligt tror j~g~ at
man til ,; n vis grad kar undgå 0t fc:ld2 i
dem ved jævnligt at træn« i lyn, hvor
man hurLibt lærer ot se den slugs kom
binationer og acrmed undgå dtæo

Nok det n~~tbcdstc igen.

Nu åtnlr surt f-lini8n for hvid. Hen er
faktisk en flink fyr, ham Enghardl

Kf6
e4
Sf4
Kxg5
1rfu

r·g6
Dn4
Kf'7

f6

g'l;
.;

gxf'4
Dg2+
f5

15. Sb4

21. Sg5-1
22~ Dc2
23. f3
24. fxc4
25 e E 5

26~
27 0

2tL
29 ,.



Ke77 '??

Opg.

Det ubetinget dårligste træk i stil
linJen.
En forståelig'besluthing. Han skulle
bare have tru~fet den noget før, men
Enghard elsker at spille skak1 så det
skal være ham tilgivet for denne gensø

Eigil~

Meddelelse fra kGsnerercnø

Y..ære medLemn.er ! I har alle modtaget en kuvert nre cl gi
roindbe telingskOrt (gik'er), og en del af jer hard
ogs~ benyttet dem, men klubben kan jo som bekend~ ikk~
få penge nok i kassen, _hvorfor vi beder alle indbetale
endnu lidt (specielt, dem, dar er.dnu ikke har beri,y t te t
sig af dem eller som skylder me get i kon'l.Lngc-nt.) .. Lr:,..:i
nu en bemærkning: hvis nogle få stykker af J~r ønE1kEI'
at melde sig ud - hvad vi inrl~rligt ikk~ håber - bedes
I gøre det senest i begyndelsen af kv ar-t e lc t.s [ffHh.n må
ned, for så slipper klubben bemlig for at betalo ydEr- ·
ligsre ot kvartals kontingent for jer til T:Uo

a f'orh~d tak.
Kiilsholmo

For første gang i megGt la~g tid kan FBs redaktion
med rette annoncere sig som værende aktuel; vi har nE;m
lig undfanget den gcrri al.e ide at lade en af' komt.att en
terne i et er...dnu ikke færdigspillet parti komrcerrt e r'c de
foreløLigt spillede træk~ Det1E må give både spillerne
og uglerne fordele~ spillern€ slipper for de vær~tc. ug
lekommentarer i og uglerne har en chance f'er at møde ligE,
s~ vel forteredt op som spillerne~·

Let drejer _ig om partiet mellem:
Hvid: tiels Rendlev Sort: Th. Rosenlundo
Spillet d. 17-1-73 i klublokalerne (vintErturnerinLen).
lo c4 t5
2" S1'3 ~c6
,., .. Lb5 a6
4" La~ Sf'6
5" o-o b5



60 Lb3

8. c3

16. Lc2'?

Lb7 ! ?

Le.
d6

Sa5

Dette træk studerede jeg for nogle år
siden, og her siden med nogen succes
bragt det jævnligt i anvendelse, spe- ,
cielt i lynpartier. Pudsigt nok havde
Rcndlev også lige kikket på de~.
Et vigtigt alternativ er 7od4, som
Fischer sµilltde i et parti m~ 3io
guer; d0t fortsatte 7-- Sxd4! d.Sxd4!
exd4 9.c3 Sxe4 looTel Ld6 ll.Sd2t Lxh2
l2oKfl! d5 l3aDh5 o-o 14.Dxh2 og hvid
vandto

I lynpartier er trækket b.- Sg4 altid
v~lahbragt, se fx 9.d4 exd loecxd??
Sxd4! ll.Sxd4 Dh4 12.Sf3(?) Dxf2~ 13.
~11 Dgl+! 14.Txgl Sf2+ mat.

Den skarpeste mulighed, ellers regnes
lo. a4 for udmærket.

Gert I skov spillede enga·ng Sbd2 mod ..... , • ·
mig og tabte i 27 træk"

C n Lcngt fulgte vi "teorien" fra e t
parti mellem Kostro og Radulovo Hvid
spilledt her 15~Lc2? og tabte hurtigt
efter åbning af centrum~
Lt stærkt træk1 der gør det umuligt
for oort 0t dække sin bonde på b5: han
m~ derfor angribe skruppelløst.
De andre mulie;heder, Se? Oci Sb8 fører
~ftcr 16.c4f til hurtigtgående angret
for hvido
Men nu spiller hvid lidt inkonsekvent~
Lft0r 16~Sa3 tror jeg, h8n har fordel.

9o d4 1L6
lo" Lg5!?

116
11. Lh~ g5
l?o LgS Dc.7
l~n c:14(~)

0-0-01?
14. axb axb

h5
:Cnc-E:te t ræk , .

Tdg8!? På l7o- gxh {:rJlf:tede J(\€ lo.Sxh4, idet
lb.- Tdg8 19~St5 syn{GR ubehageligt~
Imidlertid er stillin[;CL cftor l9o-Dd7
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:f:i·.s
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1~~2-• ~~• ~1 I

I

Tl~g8

i

• .r

J•.I

"',.) v r 1,::.c • ~J,.

2, I•'·,-:-•).,I o. l,., c;,;,

21. 1:exa5

200 Dxb5

19. Lxhzl ..
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31" Kel
32. So3

h6
xd6!

S.h.c2
I(bl
Dfb+
Sb5
Dh61 !

~ o" Do 3 +

Dg4
Dg2

113
Tl"bL· ( 'r')... , u .
TY" 2 1 !
Sd:3+
SxT
Ka7
Kb6
Dg6

c5

Hvid vandt øj0blikkelig med 2d. Tgl!

Sort 8r naturligvis he Lt færdig og
desudEn i tidnød.
Hvid spiller denne fase af partiet
mcg1;;t dårligt. S:ynd cftE:r dt.t fine
pertioplægø Dh3 eller b4 vandt igen
øjeLlikkGlig"

Lld2 virkede ogs~ godt.
Sort spiller py sin eneste chance
den håbløs0 stilling~
a6 var b,- dre , men iLk(' godt.

Jeg Lrocdc.-, jeg hFiV-.~G snyclt ham" Den
følgende skak havde jeg ikke sot, men
et havde, heller ikke L.julpl. t.

Hængeparti. Hvid står til gl.vins"'ø
Dln hurtig~tG fortsætt&lsc er 41~Sxel
h2 42~b4 Dgl ~3.bxc+ Va5 44oDa3+ ma~o

Tho RosE.nlundo

26" Dxa5 Sd7(7)
27. Sf 5'?

Dg5
2E.L c4 b4
29" Dc3 Sc5(?)

JO. De3??

Redaktionel no~co
I dette års FB nr , 1 bragte o mit glimrende part i f'ra VT

mod Enghard Jenscn1 og ht1r, i dette. nr~ (2), kornm0r nu
Eigils ncdspilning af samme herre~ Dl.a~ i forbindcls~ med,
at dis6€ to parti8r er de eneste, der er bragt fro VTs lo
klasse, vil det her værG pl sin plods at udråbe for al
vt::rd0n~ Det e..r ikte: en redak:tionel hetz, de1 1::.r indl8dt
mod Enghard ! Som de væsentligste unds.kyldninger for at
fromvise vc r-o r'ær-d i.ghe dcr- her vi dE: klassiske: 1) a~ t vil
lo se tomt ud med en blank side midt i det hele og 2) vi

(se bsgsiden)



- 11 -

I tillid til FBs r1::.g8lmæssige udkommen har be:st;yrclsen
nu udarbejdet programrr.et for resten ef sæsonen (dvs. frem
til GF·):

PROGRAMo

07-2

14-2
21-2

26-2
26-2

o4 -3
06-3
o7-'3
14-'.3

18-3
19-3
21-3

28-3
04-4
08-4
09-4
11-4

lb-4
19/23-4
25-4
62-5
09-5
16-5
23-5
30-5

Lyrur.ssterskabet og sidste frist for ef'leveX'ing.
af spørgeskemaer (især for dem, der vil spille
pl hold).
VT 7o rundeo
Ve:stvoldarrengement på Hyldagerskolen (se FIJ
nr. 1) •
Vestvoldarrangement fortsat
VT 80 runde (1. og 3~ klasse)c
VT udsatte partier (specielt fra 4~ runde)a
VS I ude mod FS II~
VS II og IV ude mod NZS I og lIQ
vs III h.jernms mod i:eSF I"
VT 8. runde (M. og 2. klasse)o
VT 9. runde (1. og '.3. k l aae ,) ..
VS I hjemme mod Sus I.
VS III ude mod Posten II.
VS II hjemme mod csr III~
VS IV hjemme mod BiS IIc
VT udsatte partier (specielt 5a runde)o
VT 9. runde (Mo og 2. klasse)o
VS I hjemme (Glostrup bitliotek) mod Helsingøro
VS IV ude mod AS 19o4 VI.
VS II ude mod 1-V S IIo
VS III hjemme mod SToS. VI
VT hænge- og udsatte por-t ie r , styrkeliste"
DSUs LMT i København. .
VT 11" runde ( 1" og 3 o klasse) "
VT hænge-.og udsatte partier, styrkelisteo
VT hænge- og udsatte partier, styrkeli~te.
KSUs delegeretmødco
VT he.ngu- og udsatte partier, styrke liste.
GenGrelf'orsamling.
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får jo ingen indlæg fra læserne (udover visse folk fra
bestyrelsen). At det så i begge tilfælde var Enghard
Jensen, der blev hængt ud, bærer uheldet alene sk,y1den
foro
PoUoVo Undskyld Engherd.

pep o ·

tilling"

Slculle et af medLcmmer-ne pt onsdage. .gå rundt i V.S og
ssvne sin livsledsagerske, frille eli~r måske blot ~t
eller andet kvindeligt individ fra si'n omgane;eLrc.ds, er
der nu mulighed for at f'l savnet udbedret -- og oven i .
købet få penge for dtti! Vi mangler i øjEblikket en dam~)
der vil påtage sig at stå for kaffe- og ølsalg. De enest
betingelser for at f8. stillingen er et mj n imum af regne
kundskaber samt ædruelighedo Henvo B~rkh:.ius.

!'RIDONDLN udgives ef Vanløse Skakklub.
Spill0lokaltr: Veras All' 28, 2720 Vanløse,

Venløs6 Menighedshjem~
ormand: Leif Jensen, Edward Griegs gade lo> 2100 ø.

Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllinge~ej 37, 2720 Van
løse, Tlf. 74 25 77.

Giro 7 84 34
Redaktion:

Eigil Pedersen~ Spøttrupvej 4, 2720 Vanløse,
Tlf" 74 80 56ø

Poul-Erik Petersen, Daltorpvej lo2.3, 2750 ..
Ballerup"



MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
•I
1~1~.~• ..-\

)
_,Nr" 3

en

Marts 1973

on

3oø årgang

_ilkcborgtu1"nnringen 197'.3·.

Dissf; rd.dtj;yske hur-t igt.ur-ncrir.ger- har uorrreLt don ogcn
· ksb , et l'(:;:r dolt.a.s;cr re t f !.. gocc fe;: Y.' ~ 06 c·~ hi.v r-~vagc
·-c spi1J8:'"'0e StalGd(;S også dsi.ne , Af U8 godt 6c) tl•:::.ltar:;ere
VD.L°' der kun ~~(_,,lt Jo m.E..E:·:_c.-rspillE.::rc Jllc:· ~1•.1~2rc. r,i for
:1ttnd ble ....,- 'l~hcrlJj :1.2•11, scm optr:.,dt e un.Lr n~ v:1f~ J" '11• Har1SG!
ve~ an~~- t :.Cer fcvori t , !riE; d S L 0 c n G::-c ·.)oV 0,3 mig sr, lv -~ c· ·'rJ.
J.~·rH3 f arI 'i.[,"°te konkur-rcntor , Ii,';"cn c- ·i t eir P. r. 'rhcr b ,i Øl'i1 Lur
r1't: ·•'•:.i•n..:,:-, rnc.' P·~li f}c,,,r,r]•, en teb t.c ti'] F"·c·,·L ·r,,1··1·1· ~l'l

0

(J·•...,~1·1
,J, ,t. - ~... J j - ., \,J I~ .._ 'l. ;il _ • i..,.: U • U U .a..., , .,, • - • ,.. .J..:. - 4 .. __. • _, 1.:.,:. . ~I

V::..torg, ,lr:: han e\e-olut v i Ll e vinde et re,··ict1lL1.tEriil, var
b.s-:--. 1·,c-Jc, af bi Ll.cdct , JGg s~lv at ar tcdc JJ1CU e.';, u\{.i f]~ gfr,,.d
~',.-.0~1 "1!1 1.1.. · i ·-~1 T ''' · •c• '11 ·, 1 ~rr·,,,,, r.+ ,--. · - •1 .J •"Ib'-.-. '' 7-- -· , ... en.•... Cll ... Ohi:.L .rJCu'tt;.l: ..... pl_. er, t ], __ \,.,L ,_,,,_ ,J'-1;;, •I-- ln .... l1l._
•./t<=c•n Gx·:.iLo\'ø lf(.:i."8ii.t.r m0dte: jeg 1.!. uc-.-;e(b::Jd~· cpill8.ec og

e n d t e, elt,3,~ r--· 6 a f 7 n-ul.i g e o D e t :7an"T...;- g j o ~ - d c J' o u I Lri s
Ni oLsen or; Steen Gr-abov , s~ dt tre fi;'1rst€ plDQJ•:.•r· b l.cv

.f&Jort pl korrc~tion~ ~~oultatet JlGv:
1 ( .I... en rrr'"'1., r-,1··~ 1,,.J ... '..:: C. \..:l" -...11 J .., I/

2o Poul E:ik tiølsen
~- Steen Mølgs0~-

Flough lt. lxnge godt, n,en i do to ;:!idstc· rtn1C::.c1 fj_\
•1 ·~u·1-, L'L 11,91 ·t po"Ln.J,. en c"'1ut·t~-a,, J1'- t \ t,'':"",· 1

·~ ,,n,to~·-·1:H J.). .~ .;;; • v , ... l, 1._~ O . I.. ,, .I. ,_, , ~ i-,Ju--~ l,O o .l... •.
·,•-.,., ,.llt, '~ I. ··te• J) lft·•....., ,.. · · -~ ~ ,:,....., " ·1 :Ir,··,.. -~Jlv~n &n-.i. ,::, f.c,,,, .) .p ,,., " C . ,N.. , ,_.C.U Oe,:.:>c, Ve.... CG Cl.,.!..,,\ l..;.

( cg som minsanten cc;så lcc:~. t1ed hje: 1), fik 3 ptc. ~ ~l'.Til--
c t e:c endnu d~rl.iBcr.e E)nd dr:t ~ ;1d ~r I de: dtn E.J"'1..f:rts- z: · ::le•

han mødte var Thortjørno
Mit E::gc-t spi 1 var, bcrtset fra lL~r Li E:' ~ :110d GraLov i pri..G~

get af god1 BE:,r.t fimpr,ri. F'cl:~ var flinke- til et la1e mig



fumpc rundt C1ed mine: klodser til jeg havd6 sikret mig
0t godt slutspilq I 8idst0 runde fik j8g dog lejlighed
til Et officcrsoffor:
Hvid: En Loka I junior
Sort: Gtcen ~ølgeerd
l.d~ Sf6 2~c1 c6 3~Sc3 d5 ~oc3 c6 5.Sf~ Ld6 6.Ld3 Sbd7
7.0-0 J~c4 boLxc4 o-c 9.Lj €~ locdxc5 Sxc5 11.Sxu5 LxL5
l2oT"b2 Lxh2 1J.Kxh2 Sg/1- 14 .. ?g3 Dc7 15.Kf3 b5 16QLd'.3 Sc.5
l7oKt2 1l1clb lo.l,xh7 ;:"xh7 19,>Dr:2 Kg8 2o.SxL5 Laf. 2loa4
TocJ 22 oJ~cl Sd3 23 .D)(d; cxb0 24, Df5 Ds'.5 25. Kc.? Lxc:4 og
hvid opgav" En hiibe ch 0:Cc1mkke:t·s~zuk.

I\ cGt1_.rskaLet: der havde 26 l1e1Lngorc, blev [::,p:Lllc t
G OJJ* c n 7--runders uronr-edt.ur-nr r.·"i ng , ~►'.!.1r:LK l\~ØLGA/1.:?.D ·c 1,."'
en OVl. ruc. vi sonde vind..,r, .ide c han vc:ndi. elle s i r i": 7
-ar-t l c r- i o ikkt.r' stil I ovc r-r-ackcndc bLov Lc.if Jtr.1.0~.1
nrø ~ fu~d stks g&vinsttr (tab tjl S~~cn), hvorci flere
heldige. Ligca~ ov0rraskan<l~ Llfv Thorbjørn RorcPlunf
kun nr. '.:5-5 aammcn mtd Rolf PLoug ot~· Ib l-cdcr's .... n ~ der
lcvcrcUE.- et virkc.::lie:it positivt rc.sultatø Le bcJst pl2-
c~rEd0 juniorer blev OlE Delftcr og ~icha(l Olsson,
der Lcggo fik 4 ots.

Lcii Jensen



IV1est8rklassc:n;
Tho Rosenlund
Steen Mølgesrd
Leif Jensen
Gerne:r Carlsson
Verner Psder-eeu
Niels Røndlev
I:ril:: von Lsse n
Axel Darkhuus
Torben Sneslev
Harry Andr€:asscn

3. + lh /(
3 -: lh /4
2½ /4
2· + lh /4
2 I I:
l l '52 /
1 /;
1 /?

~ -I 2h /~
) {I,

f I j

l\'lcstc•rski3bat bliver nok 011 sc.g u1c."1 1_--r:: 1.r~1crLj~1r•1~ oe,
. Ste en med Gerne: r som out.s i dcr . I.>~ t1·L 1 ·r .i l.l;e an i 11 t. t
deres indbyrdes partierg

1" klasse:
Eigil Pedersen
Jørgen Holst
Ib Pc der-sen
oi., De 11 tE:.r
Poul-Erik Petersen
Jo Sch~ Christiansen
Gibori Jacob
1nghsrd Jensen
Hen~~ S·tjcrnquist
. k.nning KelfrJ.Lr

Det o r i k 1:~c ti1 at spa. om udfel clc t et d c nnt :iwkl. 0 , i de t
· sCJ~"' de mi d t c r te sp1J.lr·rc hor cfv ik.f c t i'\.ir :.:l k.amne .

2o klass~:
Alex A11d1...rs•.;..~
Te 1· f I i1,.. r· n · ,... , -Li ~. 1-:: L .,,' '-.•J'-.E'
J '. ~1l r-c c. n J\ J. ~ : i. ":.n~

' : ,, ' h i' ,- d ~.., - .
·'- ,.i I l',cl -~ I;.. J

5 /6
' ,, /3c~
...., \. /4'- -~

? . /~

5 /o
3_,'I._ /4I,:

21· /5,.:.

2 /2
2 /3
1-1. /22

1~ /3
l½ /6
1 i /6
0 /5



1-'~ li\·r1; /~
1 /3
0 /2
0 /J

Eilif :~iilsho.lm
1rik Skiold
~,tig Hansen
D. Gy Ldho Irn
Per Lersc

Her har Alex Andc recn bragt sit i $"pidc.Kn og vil have
en fair chance ior at blive der~ Dc.·L ·er sandDynligt, at
P~r Larsen må udgå, dD hen ;lcs,Vi•~.rl(~ Lk kc når at b live
aek , såltdos at hen kan n§ e·~ J:ul.ufør·c· i.J.rn8r·in,g~no

). kloscc:
' ,... å t ~• ,'), . ' t . f • . (, l ';.. r o ( ..) c~ ffi,_ g..._ 1 .. 1-, l\ ~ ,.

"alsk Lilli.. dE af G.i.tuatJ our.n
det vil være Bt giv~

at Lring~ en oversigt.
'_," v

·,1 ..~" ·rlr"11G~r ~:
I i .~ .• J.\ _/J' "

I f\.:bruarnun,mc,rC!t a:C FrilJor1dc11 Lcl-::-lc,g-."l.' r0cii:-ik·tionc11~~
at der ingc.n indlæg konuuer i rc1 j_,;.: ....crnc ~ sti sr n.rt I s/'~
sandt, s; r.u vil jeg l hve rt fald Liic.lri:=Je1:. ~L'"'d 1:n GidE..
ellL·r to, gansl«. viet kun fro 2," rÆ.k1(e, r c n vi ur s a
vandt til ol ec, "stJc,rn0partier·11 fro 1~ rækk-- oe, opc1"·
tor, s~ hvorf, r ik~c~
J~R er .i kl« ."1og(ri s t cr' skokspiller t,11-~.r skr-å ...cnt r cr

den sags skyld I n.cn jeg vil dc . prøve o t komr1.cntC::r0 c t
af mi n-, lJgnc par-Lier· f'r-a virrt.or-tur-ncr-i.nnt.n , sen j,::::g ef
ter rr.in rint,8 e ke kvi dcn eync s E.I' lllr_f;t:t 1nteJ:•ec.sont, og
+j]_ e r. I'cr-ondr in., fra de:. fleste p~)rti(..I', uer vise:s i FD1

vi 1 j( [.. vise et p8r"Li, hvor hvid I Lrods c.1frin6cr og :-.:1n
drc· krumepr-år.g , "kun !I opn.ir- r\'.,n.i s ve d GVi g skck .

B8r er par-t i c t: sp:il1c.t d" 24-1-73 i vintt:rLlu1wri1161211
2 o r-ækkc ~
Hvid: Irik Skjold
Sort: LiJif KiilBhol
. .i c ncr-par t.I (0

), 00,1 (::5_?._o~3c3 ScG 3 "T,c4 ;,f6 4 .d'.3 lc5 alminEloligvis ~.1:~j 1-
J '~ G l1r..'Y' 4 o - LbL~ .5 o,§f-2, hc r burde hvi cl hJ V-:; spi llt t 5. Lg~



ot r-aks s- 5·o- h6 6.a3! hvis sort skulle. t i.nd-, på 8t spil
Le Sc5 kunne l;Jh(..l:f E :fcl en p Lads på .a2" 6 a- o-o 7. Ld2 dfi
800-0 Ti;:'4 9~hJ [h51 lo.b~ Lb6 b..drc var måske Lo s - td~
llo8d5 Sd4! hvis llo- Ld4 s~-12~c3. 12.g4? d~t vor ffiin
rrioniug he.r at .~:lå løbcr~n på L6 i men jeg br;ydcr m i g i ki.~L·
om BL sort får o-lini8n til sin T'år1jL;11cdo 1Jcg havde nu
imi dLc rt i d ~ c f t.; r i til...l: s LE: tankrii.ng, f b: t c:11 idG·, ce;
lyet t iI at prøvo min lyi•kc.: tucd c L c:ng.u. b p~ ccr-t.s kongo ,
dcrfrir ti:::ksttra::kl;c.i - dor skal ske ncgct ,. D1..;i.. ~.10.r hermed
..it håb at l')}~·k1:) sort til at sJ 8. på g~ mf.•:l ~,IJI'~ ngvrvn i
den tro DL hv i d slår t i It.egc med h-bcn<.~~-n .. 12 o- B:,~54, nu
stlvfølgtlig ikk;;• 13 "hxgL~ Lxb4 og s01 L f~i~ sprin("_.t:.rs
"Li lLago 1 mc n 13 • S:.u~ ~5 j i..g skulle: h1:: r h_P1 \, ._, spi llD L 13 ,,,S,; .~ .. ·;
Lxd4 14 I• hxg4 Lxs I 15 . ;~xb.5 Lcl ~ (·' J l.~.r 11/ _ •-. r.,;,.::g:+ 15 . :-Jxg~i
Lxal lGoLxh6 ep: hvid står v i s t tE.det, :·1:::11 J1g h avd., som
s a zt ·r"·ap, i 1-I·l l, ,.-lt::, iJU t orr Cl-....,DC'-1"' f'(·l, f'er: '' t1·• .; 'tl· skg ,. l.' ~ -.),;;, 1 - o o ~h-• .._; - ~ ~ · •'•, .... '-'l-' .. ,, .. , . .:: '- .,
sp i Ll« t . Hvis sort nu sLår oprillGC.. rx.n pt '..: ~5 13: .. - 'S-x.(. 5 1
den +r-o at ~jeg cf'tl~r 14 ~Dxh5 har ovr.r-sot 1'1 .- ~~:i_,r;.;· og l0-
Ler1:. n pa d2 fald-..;r kunne j cg få c 1,: ~J!l,Gl't: b i g(~LD p,;i g-
1~ 1..,1· ,....:n '='lt·· "· 13 ,:·x" r-;J 111 r1• 1..,r... '· r~ - .... t'1· 1 (7'., • . j· •-") J - r....,1
,. .L .J. \_j _ ' O i.....i cJ • , --~~~.. • 1 I- I , A L .# ~

1
·., - .,.I -· .~.~~L ...~:....!::__ -2-:~.

DE:r følt,er nu en hc. 1 m:1 ss r_: vari an L1__ -:~ fer cli.::ff d(1l"' gider·.
J. - f l·'' . r • d1· -L . - 'l' , o··] f - I - - -, ' • ·1· • r rr h .- -i..-J :\.UDD-.: go . SC TIU, G ~71.:.)g fl.,,,".,_. _ ul .1 ~ .. f::)_,,,:_, i''··l,g a r. C..0 .. ..JV- ,

d · -- 11 - · t 1,..t . · r l ·1 ;i • l..: · • ..~ r , 1 ·,t ..r:: -.· 1- - · .. ,; -:.• ;, ; .L 1 · 1)f l. L.r~ æn .. mig .LØ g,_nuL.•. ,v]., oCl - .'..). L'.I u}'- - ..!.., r'
lGo- :;gG følger' 17"Sxb6 sxb6 ll-~~DxgG og, fl\,:i,"J ·;,i[hLr~o Pl.
17 .. ~ Sxc4 f0lgcr 13~.Sxc-1 og hvid :;t81 godt.. ·rv.:.s .-art
spi 11\.;r 2" ) 16. - I g6 fø lgor 17 0 '..:c7 Dx' 7 l(..' Q 1 .•~gC . 2.:.-:06 1s; "
Dxg6 Kh8 2o.D).h6 Kg8 21.IgJ mal." re:\ 1.7.- Khb ltLuhG ,wato, ,
På 17 ,, - T~g7 følE5Cl' 18 0 Sf'5 Kf6 19 'Dr",~ g5 z·c ~ Ti1:bC~ Sg6 21"
Dg7 rnEit" De"L Si=r j c også lI!sjg•;.. t gudt ud, IT1l n lr,~is aur·l på
17 oSr.-7 spil1L.r kongen til h7 I.i.,) ttt..r 'Ixg6 intL t,, da f-l:,on
dcn 11u ikke L r bunde. t af lø~· 2rcn i:å c,1 H17is sort spj llcr
3) J .,. c• I. - 7 d Il f 1 lr> ~ ' 1 ·1-· ...,, Kx- 7 19.b,.,- ..:,XC·-1 .L ...... c..,. Ø gE.r· ( .-- ....,XC:·', b, 1xg/ ·.g ,
Tgl D65 2 o.Txg5 hxc5 21 "nxg'.; 06 nw L i to træt~ PLi 19 " -
Kh7 1igL'lc.dE:!G mBt i to træk, ren hvis nort spille.i,• 17,.
Sg6 c.llcr g6 lllrr Lxf2 kan jeg ikb.... s~- rr-c.riu }-or: ft an-
l"cLr.... L igennem o Alts,.... ve:1· .13 ,Sxc 5 lll f\:j1 i 1Ivid skul] 0

havt Epil]ct 13.s~e4. Jeg målte nu håbL p~ dLt t~dCtL.
I par·ti~ t e.pi11LC8 $Ol't ).6 o·· r;clf3 ,jt~•g k..111no nll s1~imt. j'
d~t fjorn~ i hv0rt fald remiOLl~o 17.SxbG hvid skol tru
gc løl... .s: rc11s diagonal nc•cl med th"r~ sorte konge;• hvis sort
n 1 ·• svar:.- I" igen m0d 17 .. - Sx c~ cl lc:r 17 .. - Sxgl kornD,c r dll. t
til 3t si..2-. nogcr1lu11J.c li6o r.h"d r_ t lill zi p1us Lil hvid"



- 6 -

Il.. - øxb6 remisen v ar nu hj c'lTJu<.:, der fulgte 18 g Dxh6 Sxgl
19 • Txgl l~6 2 o . Txg6 Sxp:6 21 , Dx,,g6 Khb 2 2 • Dh6 Yg8 2 3 . Dg6 og
remis ved Evig skak.

E:rik Skiold~

Nedennævn te to par-t i c r er Leggc spillet. i køb ... nhevna
turnerine:0n, men mE.d 21 års mcllemrumQ Det førGtc parti
spilledes i 1. klasse i 19520 Også don gong vor Jag lidt
glemsom, idet jeg nær var udobl ave t fro 1 . runde , men en
åI'Vue(Jn k.luckamme ra't r-i.ngedc mig op, s1 jee.; 1igt ukkur at
nåede frem Lnde n tiC.sfris'Lcns ud Løb , All:i.R;cv01 e t ar-t cde
jeg e cm jeg plejer med et "æg " 1 mon vendt d~irf}t1 (: p&Y'ti
o r- pt; stri bt: og blev -dcr-mc.d "dencl: n:~·stc·r 11

( ild:c a t for
veksle nred danmar-ksme ot.e r ) .. I hin-.. ti dcr vor rr.cstc·rcpil
lert.- e jæ.l.dne "i VS, s~i :J,~ældn~, at når mer ryk}:1".d..: op,
blE. v men amtDlt på for's i ~E.1n ef "Fribond; ri" oe, o .iJn.:":is,d.__. en
vis lok..Jl ·bLi1Ømmc.li3B. N·~ fås. båd1.:. rneot_e.c-- og cJ i ttJspiJ.
_ere i bundter.,,

Do gonr.omsp i Iriång af lant_,t" og s~.;:jg,: pobiLio1JB:)c1rtit.r i
rE.,glLn er 'en kL:dsommel"ig Lc ckæf' t igc Lse for d0 f'Lc s t.e , hor
jeg valgt ot par af' de lettere anr-c trri.ngc r , · ~'-'8 ~f og til
hur' hat t l ... jlighcd ti I at VOl"tt. op rn~.::. ret. førGt:. part·
er som nævnl fra t.ur-nerir.gen i 1952, Oa det 311Gl t lr
KSU-turncrin~en i år.

Hvid: Harry Andreassen Sort: J. P. Svendo
loe4 Sf6 2cc5 Sd5 3øc4 Sb6 4oc5 Sd5 vi har her en vari
ant af Alj0chin-forsvaret1 der meget njældcnt anvendes,
nok fordi den ikke E-r SlHrlig velanskrevet. 1Vi1::;n når n.an
spiJ.J.or sjældne, åLningsvari orrt.er , møde I' 1:· an of't., en u
forbc rb d t modstander og kon toge dot første stik hjem_
5.Sc3 E.6 6~:0g4 Sc6 7,Sf3 b6 eller· 7o-· Sdb4 8.Dc4 Lxc5
g.n';,7:Ø"rJ l.0 ".··~xfl; osv. 8 "cfLr-Gcb4 9. Lp;5 ! f6 lo. Lh4 Sc2
'sort sync e jl(!-~(.: 0~ ane u.r•z)d. Hvis førs·~ loo- 8xc3 11·.
bx c3 Sc2 12 "Ketl Sxel så l 3., (.:<f6 gxf 6 14 ~ Dh5 Ke7 J 5 • Lx:C6
Kxf6 16 oDr~5 Kf7 17 .St')5 Ke8 ld .Db5 Ke7 19 "Df7 mat" ll .Kd2
no turli g~,i s j kki:; 11. Kdl S,_ 3. 11?:_ Sx~l 12 ,, Sxd5 cxd5 13 g

t.xf6 exfG lL;oDh~3 Ke7 15,lictr! i!<:k& l5ol1Af'G'i' Kyf6 1G"1"i,j5
Kf'7 17,; Dxdd Ll16 1~ ,.-_ _1g ~ 1:3 "~. dG lG "Tt:.:l Kd'? 17 "Df'5 Kcf
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D,.::t e r p1"o}:.f:;is at bril"}i5t:. de ')1r.Luc:1e 1·Lo1 -i0'.:!1 i i l Liu,
rr"r i }11:1 t.o g•'')l1C'- or -~...... i:'•'j" I.kr r--, y•,r') 'j .i Yl•)•~-j 'i "·q·bc,,, - - -J ' .J ,..,<- C ,. J. ~ J. \:., ' ('I, i ,,J ~'-· r. "~;;.,; ~ \.- .i.. L. i..... ., • ,

d. ;;· t·1·- - b · ·,t d ·1 . ., ": __.. ~t-~- .. ·r - · · 1•-·,,·,· ·'lOo l Vl, l ua i .8 ( 1_]. l Dr.J] u,:. ''"'· lJl..111 1..- 1 U( .. ,_,'i.l1,1 v,J j

8 J 1 G r 0 d ,. (... r . ni1, L J. ... n 'T"U17 ~h · i i;J:r'l , j n . ,_ ..., ,-, ,;: i. _.::i f t C- - t.:.,.; ~ i ~ ' :.1 .l. V ,... i.. - . ' . ~ . ·' - _, I,,,. ..1, ~. ,,t \ J. I ~ ;i ~~

} 1 d 1 --~ .. c· - , . .~ •. ' 0 ~ li ~, i ' • -, ,·_ '' I -,- I_ ·,• r ~ 'I.,... .... , ....... , • - ' 1 • r1d V C Og opl.J.. -Cl De-;.. .HU , J:tlL.OG~,u ,.1<.. \1., ·• .1 ,· 1.-lU.-..., _ ,_. l, .. --·~-

i. d l 7 '1 ' 'E ' ' . l . , ~ f
8. ·,1··, ~ 1.0 ,-i L.-u·1cI"F·- ·v· 111• .. -,,~T"ri••••'.'-'.r'' -"j. ,·1·-~ r"•)·•,·,~\;_;, '-;.,; __ u, ~ I.,• I,, J 1,..11 1,, .L c_-.._.+.CJ, • .l. ~- \ , i •. • I

--inde 1 se vil blive be svarc t '.:'1 ~h.n"L.) 1 .... l,' ~ C!



Det komrr:Ende forår rummer tloao flg. koordiner0dE1 tur
neringer.?:

DSUs EI\~T (påske tur-neri.ngcn ) i tiden 19 .. - 23. apri L,
Tilm~lJingsfristen er udløbeto

Gladsaxe Skak For(:,ning.s 4o års jublæu.msturnering, der
spilles i d8 4 week-ends i maj og ØDROs 24" forårstur
nering, a~ forsk8llinga klasser spiller på forskellige
hverdage~ Se i øvrigt indbyd€lscrne i Skekbladeto

Tilmelding til de to sidstnævnte turn&ringcn skel ske
scn1.:.Gt lo~ april til f'ormand~no

s: stvoic1ho)..dturneringen:
Her f:i.k VS en onkc.i t præmie, der tilfaldt tre~i0hol~-

dG t, a~r m0d ~n 4-5~ plads i øvrigt blev bedst pl~cer8d8
VS•-hold Q ? .. -ho l.de t b Le v nr. 6 og 1. -ho Ldc t nr o 8 ! Rcf'cr-o t
i næs t., rir"

li'BIJ::CI'~DFN udt;i ve s of VanløsE::. Skakklub.
'-'r~llo1otGlor: VGraFJ Al1t 2o, 2720 Vsnløsc,

Vanløse MGnighcdshjem.
Leif Jcnacn, Edward Uriegs ged8 lo, 2100 ~.
~il 'if K-i ilsh~JJh.~ Jyllingt. v~j '37, 2720 Vf.l:1--·

ØSL, tlf9 74 25 770
CJiro 7 t14 34.

Rodc:iktion:
.J;igi1 Pvclt rnt..n, Spøt trnpvf, j 4 1qllf' 7 I p C: ,..
.I. . • Q I;- I:,., Cl :,i O 0

Poul-Erlk Pl t erscu , DultOl'P'l1·~•,j
'"'.' ,.. .11 c, ~ -.• 1p.;..),=.i J. "

'"2'7 '"1... t:-0

.••,_. ··--··----·- ,... '"'■---- ... ·-· .. -·- -'>'-•-·· ...-~- - ---· ..----------
rsr-t n .. 1· ,.., v k
( •~r ,. .1.. ·~ ...... a
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enon•r1
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

300 årgang

1·SII - VS I : 4½ - 3J,

maj 197-3·
I ,, l -

'
Nr. 4

Torben Knochel
Oo Schøller Larsen
Mogens Knuttson
Allan Laursen
Gunnar Finnlaugsen
3ørge R.13~mussen
Lars HyLdk•.r-cg
Arne Raemuseen

T'h. Rosenlund
Ralf Pl,oug

- Steen N~ølgaerd
Tcrben Sneslev

- Harry Andreassen
Verner Pedersen

- Knud V,æde
- Ole Delfter

o-1
½--!
·1-o

''' '

Eet point mere i denne match og vi havde ført sammen
med FS og Sundbyerneo Cg pointet var ikke, så.l~ngt fra
at være vort: Verner troede, at han havde gjort 4o trækt
da han kun havde gjort '.39 .• 1Stillingen kunne· måske væ-
re holdt remis, men tabtes. 1altså på tid ei Wiæde havde et · ,
dødtrist parti mod Lars Hj Ldkr-og , som dog ved en ·for en.
stærk korrespondancespiller temmelig -pinlig positionel ,
misforståelse alligevel gav Wæde chancen fc,r at vinde
smukt" Wæde så det lige efter at han, .havde gj cr-t et
remistræk, og var ved .at·/ærgre sig ihjel bagefter~. ·Delf
ter, der spi],lede som r-,(åserve for Leif Jensen, gjorde
det godt og fik et forrygende tidnøddrama et k.lar-t vun
det tårnslutspil, som h an dog totalt mi shsnd'Lede {kni
ber det med sølvspringerep ?)

Som kompensation for dette fik Ralf tilbudt remis i
en lidt halvskidt stilling

Harry vandt et nydeligt angrebsparti, Sneslæv tabte
og jeg vandt efter halvdårligt spilo Det var vist sltG
Nej, jeg glemte r.:ølgaard, der satte en bonde i s Ia g ! !
Utroligt, men ganske betegnende for holdets præstatio-



2 -

ner . Vi spiller som en flok utrr.anede hj0mmespillere, hvad
de fleste i øvrigt også er o

VS I - Sundbyerne I : 5 - 3

~h" Ro sen'Lund
Ralf r1oug
Steen Mølgaard
Torben Sneslev
Harry Andreassen
Verner Pedersen
Leif J,ensen
Knud Wmde

- ~/lcrius Banner-up
- Teddy Peder-sen
- Poter Lunding

Lars P" Lar-sen
Cle Sp Poulsen
?reben Th;yDtrup

- Fo Fr.cndsen
.

1-o uk
1-o
l... ½'2-

\-l. ..
1-o
o-l
o-J
J. ... ()

,J

TR:o l

Da :FS og Glostrup OGB& acor-cdo 5 pt:.: .. Bl:.cl vi le-\Tt-? 2t
pt.s . me r-e end FS i ai d.s to l,1.lrl(J~ 011f3 sk :l OVCll i' l:fG,bf: t
møde bundholdet Esper~c-irde) ,. hv i l}.,._ ·l, t-,~,~~·'J værs u.1.111.:1.]_j,1-;t ~.
Vor chance er nu s6 h~,1pot1;.J°tisk, ·:- ~ vi r-:as~:.1:.1708 k.~1:) .uc:;·1

d ~ f ..., . f..,-1 ' , J..,._,., . ,.,. •,r'' h- j· ·1 _. l . , ,....•. ,., ... '·. ;:-,,•. ,-. - 'gyn e en 0..1. n1..1. -.. J.g r._ -=-.nJ.ng _ s ~l . -::n L 1 .•< 1".11.A • •...... .:-, LG .......;,,Q.~1 c.. .,, ._ ••

Spil dog for pokker mindat t.o-ctre lcoor·c.~i11L•r :l1e tur·..H:.,~· ·· ·
ringer suppleret med J.;yn og h\1rt:i.gekbk .. ~ ....1I"L vir.1tcrt'JJ,: 1

nering giver ikk.e meget. · ·,,
Denne mstch Ligne de de forE;.[t1e:ndc til·fo~2vEJksling ... :·,. ··.·

Harry vandt et flot angre. baparvt 1 o 'lc,~:-i!"°'.LCr b Lcv }:'lonikalt.· .. · ..
ger , de hen hcvde et l':varto1... ie:en OJ 11f-\eu~: at sæ~.t-:.:: ori". • .. ,.,
klc;.r gevinst over styr, .i.ndor; hen tautÆ pg. tid" Ralf' og· /
Wæde vandt i god stil, mens mit egeL e t t o.I skyldtes, et •t:.:,
J3annerup ikke kunne finde ud til Vsnl~se helt frt=;i Ama
gerD Mølgaard burde have te-Lt, men snød Lunding,i tid:-
nøden, Sneslevs re~is v~t reel nok o End?lig ~etter :for- -·
mand Jenson en officer 1 slag 8llerede 2 åbningen, tem- ·1 !
ms.Li.g utroligt, trods alt, og de.t er clerfar t.r-o Li.gt, a~ ·.J
der har været :fnrGtyrrend,e ik:keskaklige momenter-. 1• •·

1

: • _/ i''

'
Reft.1rat fra sidste runde ef divisionsturneringen i næs-
t.c nummer o

~I
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KSUs hold t1 '

~

Ti i ' •1 \ \ I ,nor havJe VS, 3 hold. rncy, og de · ~a.- -e~r·r.rlf l'-: at f&
over 5o % • AndcLholdot, oom rntd s .t, ~c l·fll v J}nrJ.. cg rn,,
ske J i dt PE.j ldi gc sejr' pi 7-~ OVGr GlDdt<rxe ( d8 ~"Jt:. lJ r:rlt;
-~ uden l. ?B 4- Lræt) _i~~ ~uhdc fik føling IT€~ :~n:ly
Virum, kunne med er. se Jr ovr: r, dem nappe i. pl3du,. r. og. o;)
ryknin5ln ti i 1 ·• række • K-""en det gj k j kk·c-, v'ort p2. fJe;,j -
ret c tær-kc hold. fik. kun 31 p t s . og vra: endda hLl2·i r idl;·t
Lyrigby-V'i r-um f'or-ær-e de ()S 1 pt. for dcrvud e t u'r.J6u -br}:~
go part, i1.:r, _l1o~JE:ts ander.pLods vor dog ~1Jri5 t.r-u; L.'
Slutstillipgtn i 2.rwkk~ ~r" .2~ .
1 I. b· v· rr '7r.\ i:: Gl · ... --r1·• 1yng y- 1rµm

1
,,;:>1!· 1• ,90~~:.:J>.fl L..:

2 e Vc1nløs1= II 34 _ 6. Hvi.dcvr-e IJ
'2" '11 "'·rr· .. t I .- ';{o i '7 1r" r-nl V J.,/ Q ..,;, H.. • / ,,I 12"' . • cl • I..>,; •

4. Zc1hJc d : ;tol,... ! 27-l- b. Dl.inde I
l

1.h9lp.ct .. r:kr ht.:i~~d(. ·tr8Brt rdg ·rcl.v i nc-d.rj,-J:11in~s1: DI'L
vea st. foræ±~c. poj_nts væk i "4 ~ og 5 - ·runde.· ~ot;. cit e : vor-
igt s ænmcn , dtls vocl i q. r-unde at v i ndr ::·-'.:'. c
t cn" tif!, d1;.·1s ved at sørgs fur· der: størr;tc s~·•n[:a".ion i
K[-U~J hoJJtl,ll'n.ørin:g; 1972/73 ved c::it 1Æ~scjrt1 :::::urlcnt ... r'ne s
6 e hold med' G-.P- ~ og de\; V ar tJn(ldp. i undi, rk~1r1te:n ~ Hc1l(h t
mang.Lcdo L:ire 'li j.t.s ~ : i en and.(1hplBds., mc•n. .li-J.., t1 er oet
går 1.Jp urt;• n~s·~e år. }
:::ilut~ti1].::i ngen ..-i 3. 1r:æµo, gr. 4:
1 c :Jt uderrt crne VJ 37 5. As l
2. Øbro VI r. ~. 29½ 6. råst
3. Drør_1r.lbyerxii TI 29t· 7. Post_.
4-, Voniø'se II~ . 207- 8., (.Tohannc..e ~-'.'.~dE I

i I I

Det hul,d', d°cr al~icl hli ver ø9-e.ia,~t er 4 ~holdet idet ...a-e·t
afgi \ !:.:l' ri,: sc;.rv8r ·t.il _de 1:.inclru· ho:.d ~ di:tt vtu· ikke få poj 11ts

;r Llcv ~nr. t.il på al vi ikke kilnno dt :i lJ 6 fuld"t hulcJ..
:1olde:tc tndc-:11a\s var hædvrlig, nwrt håL ont {1.r. topplacE:ring
vor der jJldri g c dl-Iolde: sluttca~ Ihcd ot vjnda slnE to side:i
,_1,.; ·k.·:m_ipci inea· 5~~ 1-v-.;t :Jirkcrød o~ 6-~-ll_· over- A3o4o
·1 .Lct1ll'1'1·,.-,' .. ~~:,'' .._, · .. 21rU 1.,,.. ,l. J__ 0Cll ~ 1,- ~. f!:~.J.,_-.:; g.r • ,
1. SK 1941 IV 4o:i:· ·' ' ~} .. 8irkcrøcJ JI /

1

2. Tårnty III 37 G". 01,ympi o TI · I
3o Øbro VII 35½ 7o Z8hlts Skole IT
4 o Vanløse rv ~~~j-..., 8" AS 19·o4 VI
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DE.r gørc s opn.ær'kaom på at f'ors]2-Jg, for at kunne k6~:m1
_. til

bthana Li.ng , skal afLe v0rcs ti 1 f' or-nand or .S\..l'k :~·t lo . _c~:-:.g9
.r.-ør gi...n~•ralfor,f;8mlir1t.!.(:;T1S afho Ldt, Luc "

Klubb0ns.årli~efordinære g~n~ralinrsGmling find0r sted
onsdag dQ 3o. mej m~d flg. dagsord0n:

-· valg ai dirigent
2" pr-o't okc Ll.en for sidste gcncr-a If or s aml i.ng oplæ-

ses til cf't0rrctni.i:.g,
3 o f'o rmandcr; aflægge:r ucr1.,tning til godkcrdt.ls ...
4. kassr::reren aflægger dcL J't... vide redt r-agnekac til

..godkende Lee og f ore Læggar budgettet f'or dct kom-
m0nde år

5o indkomne forslag
60 valg
7. cvcrrtuo l t

KJU- onkc Itmands 1973~ I • t

Dcnnt turnering, der d0 sidste år hbr ført en omflak-
kende tilværclst, v ar i år :forlagt t,il 11Urb.:1n-plan1..:r:i

11
p..:-.

A111ogc1 • r:æstc,.n c.n 't i.mus transport hv~cr vej ~.rD1· v i Lkår-on;
for 11E1nløs(;boere, og treng.:: rt lokal(:,fo.rhold €

1<"f.ll ma
vist helt ti Lbago til 11F'olkE..ts Hus-pcriodun11

· for at Ii.n
de" Lckaå i.tettrr.t~ vor ellers nydr..lj g0) m..n a l.t aå kun eg
net til halvt så mange spill~rc~

Køb~nhavnsklass8n vendtes af Ol~ Jekobsan og Cvcnd Ha
msnn på deljng, men der bliver ing~n omkornp, aa spiller
e ikk€; udbn c.kstro prærnic-..r gide:r spille mod hinanden i-

gun ø ;
Eli t8klc,GDC A v.snd tc s ai Kaj .Jjerri'ng med 5 pts. af 7 I

hens trodia lopra i 3 Pu hinondLn følgonQc olitcklsssuro
Elitc.;1<1BS$C D v and t e s □f Gc.:rt Iskov med 6 pts Q af 7".

Jc.g bl6V nr. 2 rncd 5}. ~~~in t.r-c d i o 2cp!'o i træk (i "alt'
har 0jcrring og jeg scoret hver 17,i- pts ~ af· 2.1 og anden
pladGcrnc. e r derfor lidt CJ! gcrligt) o Is,kov slE1gtt& mig
ot c'lt og spillrd~ i de L hc Lc t.agc t meget aikke'rt , mc

:r9r en gnngs skyld spiJ.lcdc oe;~å j i?g i ler~- s~værdigc p3.r•
t1or, 0n s~ulc trøst ovun på d~t ringe spil 1 d0 for~g6-
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var
ende turneringer. Ralf Ploug fik i ci0n·
pts., men fordi to af hans rnodst
spillere betyder det ikke nedr~

I raesterkl~ssen havde vi 4 ee1tagere1 Harry Andreas
sen og Niels Rcndlev i A og Torben Sneslov og Leif Jen
sen i B. Mest scorende var Harry med 4 pts., ikke ir.ipo
n e r-erid e (Farry :file. s Ln.o points i de sidste runc1er mod
svage :folk). Renr1.lev f'ik 1 pt. og marigl.e r' en clol før
han kan kl~re sig i mesterklassen. Snoslev er næppo ti~-

'reas med sine 3 pts., ~en si lrunge forsksllen nolle□ han
top- og bundpr~stationor er a~ stor, vil resultaterne

gge på o~kring J} pts. For Leir Jensen var do 3½ pts.
nær!:test et g·onnGubrud. Han har ikke tidligere o pn åø t;
et blivon~e resultqt. Men spillet var hArrojscn~e, jeg
opfor~rcr Fribon~en til at bringe partiot med Sv. E.
Anrlersen (hvis d~t ikke or brændt). (Det ~r don frie
presses lo~ at blivo nisbrugt, suk (rod)}~

<lasso deltog 4 vnnløsere. I A fik Olo Gelfter
41 pts., Gt fortrinligt resultat i bøtragthing af do
]årlige spil" han i marigo partier le-vorerto. Han spil
lede imidlertid mera voveli~t en<l ~ædvanli~t, og nhr
fø r s t; sikk.,2rherJ0n i d ennø stil indfinder sit: skal han
nok f:?t sine s-l p t s , '

Kurt Ando r-a en fik i E lcun 3 pt s" Ikke 1-:-iegot, men til -
:frods ~ t ill 0nde når r.-ian: betænker de formkrisolir,nendG
resultater han har bap si~ i intsrnc turncrin~er.

Honninp Kalfnor fik kun 2 pts. og ban m~ fcrsøge si~
· påsketurnerinf~en, hvis h.an ikke frivilligt vil on
klasse ned.

Finn Hadsen må cgs!A nccl i 2. kLa s s e med sine 2·} pts.
Han rnå prøve at mobilisere de 0ner.;:•ircsourcar, c:ot -
skal vi sige afs Lappe e' e yr' re rent logisk r"!A r1:-·":kkG ovo r",
vis h~n vil udvikle sig videre, tal~nt hnr h~n været

for lænvc.
Or.-s?. i. 2. klasse havde vi Li dclt~\g0rc, b e raf k Li

n e s t e oprykkort Lc i.f' Wennecke fik i r:rr" B 5 p t s . orr o
s å Le de s 1.klassespiller. Til lykke r:H~r.l c11.1t,
eneste lyspunkt"

Båfe Sch. Christiansen og Jusper
stabilt r(:sultat, som j~i; dog ikke
til at være tilfrods c i.:ed.
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Dot temmeligt nye medlem Alex Andersen f'ik i sin do
but kun 2 pts. i 2. klasse gr. C. Det skal man nu i~co
hæng;c sie=r i, c c t or en r.,enneskerut a t starte m.~(~ et pn.r
~årlige turnorinvor.

En(lolie ·fik ju,nior-Kalfncir ( som flc;ro temnelis du□t
h~r forvcksl~t ~ert Ole Delfter, klubbon har kun 6n
Miki1 cte øvrige hedder Kalfnor) 3 pts. i 3- kl~sse gr.
A. Det kan kun være et s pø r-øamå.L om f'f.t. turnerine-or, fD"

han f&r sine 4½ pts. o~ rykkar op.

Hvin: Th,R.
Sort: Peter Birk lGt0rsen J. runde.

. d4 Sf'6
2. S fJ e6
3. cJ

c5
4. e3 b6

5. LrlJ La6!?

6. o-o Le7
7. e4 LxdJ
8. DxdJ, cxr:15
9. cx<.15 r15?

"Zt a f' mino pF1.t:::-nttræk, solvfalr_:"elig'.
ret uskyldir-t,

Nu ~fvigor sort fra (len mest almin
delige opstilling mod Collesystø~~t
En overraskelse, skønt trækket ik
ko er en føjl, tror jag ffiere pi Lb7

Høn ~ette er en alvorli@' fejl. Surt
sknffcr ganske vist hvic1 en C!ftrlig
løber, men korumor rrygteligt bagu~ .
i ur:vikling OF-° kan ikke b.oLr+o c-J.i-
nien"

10.0;
11.Sbc-2
12.Lxd2
13~Tacl
J.4.Tc2

Se4
Sxd2
o-o
Dd7
a5(?) Tc8 v~r enest~ ch~ncc, men rtercfto

"f.'1<1or hvir~ nrs~ c= Ll n.t en , I ovrir;
er -~1cn 11d,x•ljc:011 l~bc-1r 1H~rnærkøt og

,.n unc1er :-:..llc- or,·stæn!'"1j r:rl: -~r~er by c t o e
a.I' m ..~d Lc.5,



15.Tfcl
6.aJ

17.h3
18.oh2

Sa6
6

Tfb8

- 7 -

Forhi,n(~rer L{75 ello:e Se5, ..
ker still inr~cn.

svrok-

dvi~ sngor nu ~t ~n;ribe knn7cn, d~
han ikke kan v fnc' c p~ sin c-li11ii::·
alono.

2o.LE3
21.exf6
22.s~~
2J.L~h6~

21~.Lf'/-4-
2.'5"LG5
26.TcS

27. Dc1 3+
28 T l" t:• ,&J.,

T::i.7
Kh7(?)

f5!?
Lxf6
Tf8
Se?

,...,G7
},p-8

Sx:f6
opf"fti ve t"

En anelse bo,1re vn.r J-'h8, s or; vi
skal SC"'.

Lx- 14? ? 2 2 . r, ,~ 3 + • D nrf, 1r J h 8
Sort tabte en brn~e DF stAr sno
,;-1it· for.fE::"r-1.:lif.:!'t. Sor11:H::! ti•10r er
~et lot nt spille skak.

Vin~ar an kvqlitet.

Hvid: Stoen Grabow
Sort: Th.R. 7. r-un.o ,

. o4 c6
2. d4 ]5
3. ScJ c1xoh
4. Sxe4 Sf6
5. Sxf'6 gx:f6
6. s r3 L, L1:

7. Le2 Dc7
8. Lu3

6?!
9. Dc~2 Sr'7
lo.hJ Lh5? !
ll.Lf4 Lc16

Så



12.Lx:d6
J.o-o-o

4.Da5
15.LxfJ
16.TdJ,

17.Thrl

18.Kbl
19., TaJ?

2f').Dxa7+
21. Txc1 ~

22. 'I\:31!III - ■ li

24 •.T~l
2S.De7+
26.bJt

27-,Lxn.5
28"Dxf7
29.Dg6
30 q:::-4?

Dxc6
0-0-0(?)

Lxf3
Kb8

Txc-14 !
h"c7
Dx.r.:q
r-x:f 2

Del-i-t

DeS
Kb8

8<~5
cx1.~5
h5
f5

Sort kom~cr neroft,ar ~ små vanskw-
1 ighe,J er, b:ir:1 ro or ,, erfer T~..8"'

J,,t_r bruf,'to l 1.ng tic~ pf.t. at finr~e et
bru~bart forsv~r. Kongcstill~n~en
er truet, rr e n egs~ bon, 1G f7 er _.

···irezcnen.

Ocs~ bc:r en fejl, mon kanp så bcn
nomskueli~. Han bur• A b~ve spille·
19.gJ! □er· lille fordel til hvid.

Truer Ta8

Dx<13 23. cx,1.J TaB 24. Dxn8 Sxo.8 2.5.
Lh5 tabes f0r sort.
Givt?r bonr~en tilba.r.:c:i, men 2J--G·15
vn.r for uklart. F:x 24.c4 Dfl+ 25-
Lrll Sb4t 26.T~4 e5! ncf sort for
(1Gl eller 25 •.Kc2 Df2+ 26. Td2?? S,eJ
27. KciJ Dxri.2+ me,, gøvinst, mori her
26 ~ 1(c 1 . 1 mo, 1 remi s • JJo t interos snn
to 24.c4 Dfl+ 25.hc2 Ta8 26.Db3 gi
vcr h{.:llcr il-:.k0 nor·et •.

Ellers 26.-Sa4 ollor Sc4

Selvfol~cliF h~r sort □8cot store
revinstchancor rncd sit flotte bo"
.:'lecanti~um, man Jo. f.~4? taber •. · n.
'b onc' c.

hx~4
Jl.hx~4 De~
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Eri e s t c c lv~t n c u ! 3 3 • Te l :Cx 1 4 nr håh -
l .rs t.

01:1 jcc 1L"?.;l(,C · v+ r _5 md rru t t o
v 1_ 11 o .j o r p· r, r n c. o v ( r t il 1 o i-~ t .n tru 1-:""
J..on li c n :-t t i'l'.n"'r.:t'1:'='"'C E",it no ·ot.

3 4 . .l\.fl,

35 "lCbl
J 6. I<;.a.-1

! •
JJ.Kbl
JB.¼b2
J9.Ka3
4p.Kh~
41.~a3

I

Dxc2+
cJ+,

~rl3+
D~4~

I

Pcli +
o5+{, 6

~e5+
~vf5

I l ' r
i Y'f." i C7"' ].' i. ( ~ t l.!, :-rk,_1 ti
fi. t r,;ir-zae:r '(~ • .t c nn in.:«
fi.ct1o 7.t .(,2.:I:-_k{'1

,,.,,·
.!\. ..

el C

Kbl hol,' t .LF':'n re.
~Ivi(11 op,~nv ,..: ... 1.;t .. -•,1"~1 ··~·-. ~ .. ?'-"1 r. I • ' - . JI .Ji. ~'" '• ' ., "'

n.inr·i:>ni: I .,,,.. • i

Tru0

D<16+
~14'"
1Jc5_
De)+

Tc5

'.nr:on 197J.

V0s+- ..,ro] -11.r i 11b11vrnu :1.rrn.nr;orc-r hvo rt 0~r tl· turncH'i•it...,·u.,...
n0r:ili,: en 'i•J··cr··:1n;::;rc:·t i ok t ob c r- & n,~v(•"!Jh,.;Jr P, 'it ,.11 I rr-
.i ''J"''"' ·n1J·l11t11'"1,~,,...1·n:·• ,,..1, 1.· ,',1·• ,.,_ ,;·t,... ,, ·1"" ?61 lj~-r~ ... n-11:",1·1·,1··1l,, ,_ , ~ 1 ,,. · - .L ,... I,,.;- ·" . ••· ~ \.. r, 1J i;,:) ~..I • (" .l ..,_ f .. , 1,, , ., 1..J l ~ ..

(7 fl"Cl. H;, ,.,, J.'8: 5 Frn Glnstrup 0r;· Vrt n L ·,r;o, /4- fr--: '.irc:11c~
uy2r.11f:: c,-c •'i.J.L:.. ,""i..E"l urir ' sru:1t ot o nlcoL't f'r-:. Tir •n,'hyvi=s Lc.;1'),
,, o r sp.i.l 1cc! o o n 6- · r-unc' o rs turnG-rinf•q <,f ·1..:.ur s c bv, ·. i i;c~rsy-
s t ,. •1·1 11·•,l··,1.·· 1-, •• -,...,,.,. 1·•·--n,1 ·r,~•v•,.-. 0.1• l1:.,1v ./-.-i,·•c t·\ J 11,.,1,- 1r1:-,r., ~ , • 1.J, \ ._. ... • .. I .. -.... -,._ ... k_. ,, , .... . ..., 1,..o - , J ~ ...... .. - r · '"" .
+:i(:,t.
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J.: 1i[.·l·1•1J·," ,Jn11s1.:11 o.~ i:; -l l ,
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~,r T~i:·;rhJ:.~rt

11 o ..:" t, j, }1} t n <: t U 1

· n, 11 v 1,:1,ul 1.:.·, dcnn6
ic D0lftol"'r L,,,iC W

lfc,nnin

i sto•1

<vist

1, 11 1 ·t ./i.n' 1 t' rf:I
ii ils11 ~liH.

.f

SQ

lif'
.· t s (In ll'' Ll 111 k1, n ri ,·1

t)r.;i n t nr h.l :~v n .. ,,
I-~ t ·l'·i J.: ltU'

V _i }.;_ "rl ,j (~ ikJ..
-.1 iki K·1. l t"n,. ·r. ,

5. hr,J.(

·nrg011 Holf:it.
J . h c, ,1' ~ n t s nm ;

p~•int"
stnti1)t1 .s1;od
Finn Madsen,
tors (••n fc1·.

}4. l1rddr,t fik 6 1·1·'1tcl1pnints,
1 ..- ·v n ,.., . 1 !.4 • i [ t ~ r v""

',r·;::i:"\J.'(', HnJ f' Plnug op· Tn 1"'1J:,i1 ~nr,slr'V Anm·

:
1
·gt:-ho]1:1r •'ol' s p I i I wic -; st( 1r·t I'r r H~1J' :"l.n \c,n

dag· hf\bi:r1,·· v I pA., r:i~n :c•f Lc:r ni, l1·1.v2 t~,l.it j f'or~:1tr'
unr' o til Hat"~ov:t.·L• l t't· d J-1, 0(' c~c1.·1:1,::-:·\ 1!:isto t· f·

vo:-rc~ir;h,,r'1cn. van It ·1c• t:1'n rn~:.st.c- 1-:.r-.upc· r•1r 0-t s Lu f- te• ql'
mod at s1dJJv 11·tfr:;-.J'.11·L 1.1,~,1 G.l•)strup Il 'f" V·n.lri:sG Jil
som ovorrn.skri,1r, r10<~ 'l.t bliv,:, IH.:dsl.D v~:hol1' cif· 'h1•r

1
si

ho l r1 i r: l'n p p c 2 o ~ • t 1 1 1 ·v , 1 , 1
• t . i .;;- 1 t c n \· t1 r iw, I i 1 kJ 11 bb0 n .

H{Gn t.i l ov v11L1.1' (•t ·11' ~Jlostru1, l f'1,1·,tn noi~,)V!'l:-:: l
ostrui, IT. (1Pr l,j·1.li• L.h1~l 'oL v•.:c1 1:1t slf• l~: .. ,,v.r'r" I

51.,1,.;• l'l..iUilJ'•

1~. ~I L \i.,1 .i:-' =
( T h • EO S (. 1 I l. ,.111 r' , ~.', l < · < • .Il r. 0 U. t l' ~ n l 1 H 'i l f' I

I

lC· ll .-r ,
1.'o:rlH~ll 8n.c~-;] 1•\T '•r•' ~ ;"•il' rp:("'l11·J1;1) ri.!: 8 !l!'\lct1-
p•1int.:t~· n;•· l.> ;n1..-:_v i. "t1{;.' llt~ r.1r· l}LPV 111·. 8.

l1. ruHrii~ }..:·1.rn T,.,.rh111, ;'l._rj 11i11. 1,'u_._• snn( rn1:.;11

V:1Jl r t ! !
2 • h n 1 r ~ b 1 t ,v n r • (; D 11 , i P, m 1 t (" 1 ~ p (" l 1. :d" c,; n r ~- l r; ip( ' iv :i -

LH."'l.1c nc ~nid.,-) l,.:uri 7 D.f .L6 i !
1
1' si•'sLo 11

1l;)l11c:t: ni.:•T''lH~l"' G::-..r.U,s•·int l~:,1.·-rv At•-
n. Leil .ftH\s011; Ni.ol~ l.{c,n,1~1(

Arri:u1r;on1-1ntc-"L 1.1.;ro1··i 1
un<1et L1t (~~~ h.n L ~c-r ll,H'l.S

i'or trin 1 lr~t 1 C"·dt't a.f' Hq11 s
lort An·1.c•rst•n~



- 11 -

Stævnet
n~sto &r.

LJ

, ..
; I

:i.r::ir fa

J

J

l ·1 1
0 2-

() 0
I
2
J..,,

-2 1
() I;

l:,
'_........

''J'""' 0 J

:) 1
0
1

J.,·,

0 ;~ (' 0 0 l. (
1 - " 12 .I. ') ~- C ·, ('.

J..1·• l:i J.

1
i ,")

l 1 " l
"l-1 ]" 0 _L ('
,. I ·i •
: ) -,,- .i. r, 1

l
:.:.

L:-1.n,, sbol<klns ~,e1
El l t.ok.l a.. S sen
i••;0 s t-o r'k l.a s s cn

J..Jn~on~:,nr.t1;:,.r:.

Th. Kos
iornor C:1rlsscn
Nic3ls Renrlle

·L~rry hl1l: r eas r-i or
Le if ,J 0 ""ls 0 n

:.ruv.d W•,:;,·1 \'.
r.r . ,. lfn ønninc=- !•~a n1,;11

Gri~Jor:t Jacol;
1<11J"'t ..c'~n11crsc··
<J~1.1s Nik, 1 ·:jsr.:.•i,

Oti' gul ve, a r-ra.ns-omon'tot k-vn ·vil s tc:rt ~~·•:~•t s i ;·, •r::· "'
.::,r'9.b<~ ir'00-llo r·orhr,lcl f'o1:, 59L!. ~-,k~ks;-~:;l lc'.!(r'<} ,1·:~;;,_ :-; 1: ...;: .. •c

• .. , I r I

tid O::'" s t c1: 01"' umuL i,~ t 1 □en f nrh<.' ~ r1 (:~ 1 H v ~1 n. c c r"\ptapl u
'10,•~- Vil jO(? tre a t selve fcn~'l0.1'.1 (c.J ·;,:, ..., 110 S'l'.'1i.'C p~~\(3h()~•
D tr-..-rvncr·) h:"'\r o vo r-Lev a t s:i.c s o.Lv , Ori rcs u l t··tL.,J".r·no .,c:i
(
1c,r r:~ller il:kc r,1qGct a c sit•-o, 11'.? V!\I' voJ vo n t o-vc , s c Lv
om Tl1 Rf'S1,.1J1lund ild~o 0r tilf'rct,s V"'..J"'U.'J t h·':'l!l :1n{ to f'l1:1.s-·
ke r' shqJ,"';L"Y f'rn ~19-i·r~ s.jæl;o (~U.la.~1 1 ,YU.!.s.:-.n ( f _u11 1

r1e), G ..~:rner:s. reswltat• Y'l.r skuff0n 101_ r~cr ..JT l'l.n,· ti· s i -
I , \ ~

rlcn hri..r hrvr scoret J rm.Ll o t i trt 1<, man h".n v:in1·c1'"' "-1''
' ' Ihn.rc r1en nr:astc.. t7H'SL<::1r~,.1l·\$SE.· h a.n 1

1o;i.t~.::G.1.' i;
,,,_t VS ikke misto;'.e r:u--iglo r.c s t.o r-s pf.L Lør e , rA vo I I s i.>

p:e at VF.:::re ovc r-r-a sk e nc;o J jog· V,'lr tc.:tt,:~t pr1. r·1gc cip-c-i.
ron, r.:cn spillec:c l.;:.r.:.11sc]{.vent 1·/\ at fA en r~rdstqncer l~~r
iklcc., korr:: i sir1sto run,'e, r"\et J y·kkcc'.cs ~

•-... -&.,., .••.••

. ' .
,_I.I



12

.æc:.os J..i?obage-venden til turneringsskak blev en
succes h~n v~ndt sin kl3sse or blov mesterspiller
Of~ hvl=l,-1 mere kan man fc,rlap~o 1 ~ t 'han ikke f'ik mere
sky1Ces kun at gorlgorenhGd overfcr en Thiste~mnnA
( rler C°'r s& lrl.nf·t til Thisted)

ibo ri fA.r ¼ point mere for bvør turnering na__
(: el ta.r.rer i , så rle t v-:,,re ikke l;r.;nt-:-e fer hf't.n. r-ykke r

{urt spiller alle-re i en 2 .klqsse Of-r van/.er, ,sik-
kert tilb-i.@:e. hurti~;ct (1111n hja1p til som turnG'ri.n{?S

~rnssi~tont, ,1e1"for C.:o □an€~e nuller, h.;i.r han lært
m~~ct af Glistru~.

I I.n s N:i.l<olejsen r10butere ...10 op- fik li{·aserm !Gn.:--bnr<:~
Jensen 3 p. ae er tilfro~s1

.i:~ l o s frlo111me (!en p P. . s k e , c

1
' e r s k c t e

snm kunne •s~tte sindene i bovæ~else

Ovcnanfnrto a.rtilcel orn påsketurnerinp-en har rec!ak
tinnen tilladt sig nt brinfio i en direkte ronskriv

nf' :fnrrMuv_,ons hi~.nc' skrøvne manuskript. Dette e,...
gj'):t't for at chikanere rJonnG eller ancire pe rs c>
non u,· 1 clukken-' e til r-cc.nktic~ nens og rnod L emrner-
ncl erholrlning, samt for at vise læserne, q,t rP
ing af bl9.(iet l1GstÅr af ancle:t 011.cJ risponering

og apsætnin~ af st
Kort s:1..g·t ,v<:!nner: skriv rio øLe tyr.1eligøro m

tor e L'l.o r' an~æt t,rrafolc,f-'Cr mec1 gotiske: ·ho~st
sp0ci~1.1e til rol'akti0nsarbojc.1ot .•

3'c--tte;. v ær-c sagt i nl @'err1ytlip.hc1~.

H0rm0d
2 ok s r-e d ,

s.v.ærte-tryk.
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

n

"'frihonden har hol i ..:1Jmmerferie ligesom
klubben" Mange har vel opdaget, at klubben
har været lukket i sommerperioden~ og at den
u atter er tilgængelig for me d.Lemme rn e ,

,1 Redaktionen beklager, at præcise meddel-
elser ikke er fremkommet i FB om dette. Den
nyetablerede redaktion (Erik von Essen, Poul
Erik Petersen og Knud Wæde) er imidlertid nu
xommet i arbejdstøjet, og vi håber i fremti-
den at kunne opretholde en reg
valse.

I erkendelse a:t' ~·- at ~-~,.,:i, em ab.La.d e
vigtigt bindemiddel ti e;, .akklub ,·, ·I,'

forsøge at gøre bl~det så godt som ~u
Vi påtænker visse i'orsøgsvisc . .o,.,ys'ka-belser, e k- _ :·
sempel vis vil man fremover fifi'd":l ·,,Qn-"'i~der, som "-
giver udtryk for redakt~onens~~~bing qm skak
mæssige forhold her og hisset.~~Imidl~rtid kan
en redaktion være nok så veLmerrend e og ihærdig
- uden bidrag fra medlemmernes side går det
ikke. D-erfor modtager vi meget gerne indlæg

lle, der har noget på hjerte af skakmæssig
karakter.

red.

Generalforsamlingen

Onsdag d. Jo. maj afholdtes klubbens årlig
me r-aLf'o r samling med de sædvanlige 2o-25 de

t~~ere (incl. bostyrelsen)~ Som sædvanli



Arne Jacobsen valgt til dirigent, et hverv han ud
førte udmærket (efterhånden må han jo også. have en
norm rutine).

a man derefter gik over til oplæsning af pro-
tokollen viste det sig, at man her stod over for
det eneste oplivende moment overhovedet - protokol
len viste sig nemlig iklce at existe.re, hvorfor
sekretæren i stedet oplæste det referat, der var
trykt i FB (læg mærke til at vi denne gang udkommer
under copyright).

edtagelsen af' formandens beretning, regnska
bets godkendelse og genvalget af bestyrelsen skete
om muligt endnu hartigere end sædvanligt, hvorefte
man havde en længere snak (ikke at :forveksle med
diskussion) om FB. Det lykkedes til sidst at lokke
nogle gocltroande-11rennes1<.er til at yde et stykke ar
bejde her ( se andet st ed s i bladet), hvorefter man
kunne ånde lettet op.

ed"

!'rj_bonden har modtaget et Forslag til reglement for
vinterturneringen 1973-74 fra Eigil Pedersen, som

valg·t til turner.ingsleder på generalfors am-
n.

En person er tilmeldt, når denne har betalt tur
neringsindskud til turneringslederen ,eller
__ass,ereren.

Dato:

Dato for de erikeLt,e runder offentliggøres sam
tidig med indbydelsen til turneringen.

R~ler:

Turneringen følger FIDE's regler for skakspillet
med mindre andet er angivet.

Iver spiller skal spille 4o træk de første 2
timer og derefter 2o træk i timen.

r
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Partierne:

Ethvert parti i en runde skal være færdigspillet
inden næstP. rwides begyndelse"

Er dette ikke opfyldt, får begge parter i de
ikke-færd igspilledo par·t Le r "o 11 , med mindre mage
specielle forhold gør .sig gældende, hvilket tul"-
1eringslederen afgør.

Enhver dom afsagt af turneringslederen kan appGl
-eres til turneringskomiteen, hvis dom er inap
pøllabel.

Af'bud:--
Afbud kan kun foretages til turneringslederen og
senest klokken 16:oo samme dag, som partie
skulle have været afviklet.

Det påhviler den afbydende spiller selv at give
sin modstander besked herom i god tid og senest
klokken 16:00 samme dag, som p art Le t skuj_:·.c have
været afviklet"

Undlader en spill.er at melde afbud til sin mod
stander, kan turneringslederen dømme den afbydende
til tab af partiet.

Melder en spiller ikke afbud til turneringslederen,
dømmes han umiddelbart til tab af partiet.

Sidste runde:

Turneringens sidste runde skal være afviklet
inden generalf'orsamli.ngen 1974.

Bemærkninger til 11Forslag til r-egLeme.n t for
vinterturneringen 1973-7~----------

Ad.:
Tilmeldelse: Det har hvert år vist sig besværli~t
for ikke at sige umuligt :for ka s s o r-ez cn at f:l i.nå-
krævet tilmeldels,e seebyrct i nogon2-u,nde arrJc.n.-'.:li g
tid" Derfor denne muligvis lid~. str0.nge :. ege).·.



Årsagen til at man skal have mulighed for at betal•
til turn0ringslederen er, at det øom oftest har
vist sig, at denne på dagen for sidste tilmeldings-
·- i:3t må gå rundt og spørge f'oLk, om 11de forresten
Lklce skulle have været med i år11• Han kan således
indkræve pøngene med det samme, hvorved et admini
strationsled spares.

,a.to: Det skal være mulig;t for de enkol te spillere
ut kunne overskue, om det vil være ham muligt at
apille turneringen uden alt for mange (og helst
helt uden) afbud.

Da dat krævos1 at alle partier i en
runde er færdigspillede inden næste påbegyndes,
vil turncringsladelsen sørge for, at der er mindst

0t flere, ledige klubaftener mellem hver

Af'bud: Reglerne kan måske siges at være skrapp .... ,
men jeg mener, at de er rigtige, og jeg vil gerne
håndhæve dem med megen strenghed, :for at kunne
undgå de kedelige tilf'ælde med spillere, de:r kommer,
mon ikke får spillet, o~ det viser sig, at deres
modstander intet har gjort :for at underrette dem om
f'bude t , 1

Dette for.slag til afvikling: af VT-7J.-74 er hermed
forelagt til almindelig diskussion udon først at
være forelagt bestyrelsen til godkendelse. Jeg
sikker på, at det vil være red. af 11Fribonden11 en
stor glæde at modtage saglige indlæg med diskussion
a:f denne artikel. Det er mit håb, at dette i væ
sentlig grad vil bidrage til afvikling af en turne-

'ng, hvor så mange som mu.'ligt vil være enige om,
a -c den ilcl{,e kunne være m ege t bedre både spille.mæs

' gt, sportsligt og administrativt.

Eigil Pedersen, turneringsleder



- 5

Parti fra divisionsturneringens 6. runde.

Hvid: Ole Poulsen, SWldbyerne,
Sort: Harry Andreassen, VS.

1. e4
2. Sc3
J. f'4
4. fxe.5
5. d3

6t gJ
7. Sf'J
8. Sxd.5

11. LeJ
12. Ke2
13. Lg2
14-. Lx:fJ
15. Dxhl
16. Le4
17. Lxa7
18. LxbB

e5
Sf'6
d,5

Sxe4
Dh4+S?

SxgJ
Dh5
Sxhl

Lh4+
Lg4
LxfJ+
Dxe.5
Te8
f'5
fxe4

Et tvivlsomt træk iflg. den nyere
åbningsteori, men det var jeg
lykkeligt uvidende om.

På 8.-,Sa6 eller 8.-,Kd8 følger
9.sf'4,Dh6, lo.Se2, og Sg:3 går
tabt.

Den af' sort valgte variant er
forekommet i et parti mellem de
engelske mestre Milner-Barry og
Penrose, som har foretaget en
dybtgående analyse a:f de vilde
:forviklinger, der opstår ef'ter
lo.-,Le7. Hverken det nævnt
parti eller analysen kendte jeg
noget til, så jeg havde - min
sædvane tro - rodet mig ind i en
temmelig speget affære.

;Eller A. 18.dxe4tDb.5+ 19.KeJ
(19.Kd2,Da5+ eller 19"Kdl,T.fB)
19.-.Lg5+ 2o.Kf2,Tf8+ 21.KgJ,
De5+ 22.KhJ,.De6+ 2J.Kg3,Lh4+
24 .Kxh4, Tf4+ 25 .K....... , Dg4+ ~•. 18.
d4,Dh.5+ 19.Kf1(19.Kd2,Da5+)
19.-T:f8+ 2o .Kgl ,Lf'2+ 21.Kf'l

9. Sxc7+ Kd8
10. Sxa8 Le?



2o ••••
21. KcS
22. Kb5

8. • ••.
19. KxdJ
2o. Kd4

25.Kc5,Le7+ 26.Kb6,Da6 mat.

22.Kd6,Le5T 2J.Kd5,Dc6 mat elle
22 .Kb4, Le7 + 2J. Ka5 {Kb.5) , Dc5 +
24 .Ka4 t Db4 .mat.

2J.Ka5,LcJ+ eller 2J.Ka4,Dc2+
2lt. Ka5 ( 2L~. Kb5 = part ivariant en)
24.-,Dc5+ 25.Ka4,Dc4+ 26.Ka5
(26.KaJ,TeJ mat) 26 .. -,LcJ+ 27.Kb6,
Te6+ o.s.v.

Eller 2o.KcJ,Te3+ 21.Kd4 (21.Kb4,
Le?+ 22.Ka5(Ka4),Da6 mat) 21.-,
Lf6+ 22.Kc5,Le7+ 2J.Kd4,Dd2+
24.Kc4,Db4+ 25.Kd5,Dc5 mat).

(21.Kg21Dg4+ 22.Kfl,Lh4+)
21.-,Le3+ 22.Kel,Tf2 med påfølgende
mat.

LcJ+
Te6+
Da6 mat

Dc3+
DdJ+

Dxb2+

fG+
Dxc.2+

e.xct3++
De2+

"c5

2J. . ..
24. Kb5
25. Ku5

26. Kb6
27. Kxb7

22.
23,.

Medlemmer af redaktionen (HKH: den gamle redac
teur) har den f'ordel fremfor andre, at man uden at
nogen kan forhindre det, kan fylde Fribonden med mere

er mindre interessant stof' med tilknytning til sin
egen person. Med dette for øje må det følgende refe
at fra Påsketurneringen betragtes.

Undertegnede har i albesl<:edenhed igennem en årræk
:(.0 hævdet at høre til blandt spillere af' agtværdig
spillestyrke uden at bevise det i praks~s. Det va
derfor efterhånden blevet lidt ~f en prestigesaga~
rhverve en af de nu ganske vist devaluerede DSU-tit

ler for at stoppe den værst1e hånlatter f'ra omgLve I.«
serne. Facts er imidlertid, at man skal samle 5½
points i en l. klasse, og det kræver trods alt en kon-
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centreret indsats fra først t· Ld s t , De r-udo've.r

J
)

var det nu morsomt at spille en turnering igen og
mærke, hvorledes formen efterhånden blev bedr
som rW1derne skred frem, Ligeledes at møde gaml
skakvenner og mindes de gyldne tider osv. Selv
kan jeg vældig godt lide at følge turneringsref'e
rater, der kommenterer hver runde fortløbende -
det giver en god indleven i begivenhedernes ud
vikling"

Med fare for at trætte læseren bringes derfor
et sådant referat af undertegnedes partier fra
Påsketurneringen.

unde 1:
Hvid: Steffen Lauritzen, Brøndby.

.d4 f5 2•c4· Sf6 J.gJ g6 4,Lg2 Lg7 5.Sf3 o-o 6.o-Q
d6 7.Sc3 Sc6 Tel? ,Sh5!
Hvids B. træk or tjårligt p.g.a. 8.- e5 og uspille
ligt p.g.a. teksttræl~et. Partiet fortsatto med
9.e4 f4 lo,e5 fXiS.J 11.hxgJ Lg4 med afgørende· sort·
fordel. Imidlertid overså jeg i fortsættelsen to
gange klare gevinstvarianter for til s Ld s t e.fte
Pt vanskeligt tårn-slutspil at gå ind i en evig
alcak i en klar gevinststilling. ½ point.

2:
Buster Andersen, Rødovre.

den nervøse start lunede det lidt at få .Lov
til at spille en ny 11Leningrader" til en hurtig
sejr, da hvid unødvendigt svæklcode sin ko.ngestil
ling. l½ points.

Runde 3~
Sort: JMK■ Wester Andersen, Studenterne.
l,e4 c5 2.Sf3 d6 J.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g~
6.f3 Lg? 7.LeJ o-o 8.Dd2 Se~ 9.o-o-o d5?t
Skæve smil og sideblik til tilskuerne viste, at
jeg var rendt ind i en forberedt specialvariant.
Den er i øvrigt velkendt og meget analyseret, og
jeg har før (for flere år siden) spillet mod_tj~~;
med vekslende held. . , ....
lo~Sxc6 bxc_6 11. g4?! Le6(?) · .,
Jeg vidste med ret stor sikkerhed, at ll.g4 ikke
er spillet før, og da trækket ikke forekom mig



helt dårligt, syntes det at være en rimelig måde at
komme ud af forberedelserne på. Det besvares nok
bedst med 11.- Da5 12.g5 Sh5 med svært spil. Parti
et fortsatte:
12,g5 Sd7 1J.exd5 cxd5 14.Ld4 Se5 l5.Le2 Da5 16.h4
Tab8 17.hS Tf'c8 18.a3 Lf5?
Hermed tillader sort en afvikling, som er i hvids
favør p.g.a. merbønderne på damefløjen. Hvids bedste
svar er nu at indlede med h6 med tempogevinst i for
hold til det spillede: 19.f4(?) Sc4 2o.Lxc4 Txc4 21.
Lx 7 Kx 7 22.h6 K:f8 23_. _])xd5 Dxd.5 24 "Txd5 Txf4 2 • Thdl
Ke8 2 ,Sb5 TcJ 27.cJ a 28.Sd
Slut:spillet er nu klart vundet med merbondien på dame
:fløjen. Jeg vandt da også efter yderligere 2o træk,
men nåede at lave et ustraffet gigantbuk, som viste
at sikkerheden ikke er helt god endnu. 2½ points.

Runde 4:
Sort: H. Strauss, Gladsaxe.
Af Leif' Jensen udpeget som en farlig konkurrent, men
kampen var :fak;,Pisk afgjort efter få træk, da sort
11 frivilli.gt 11 a:fgav en centrumsbonde i åbningen:
l.e4 e 2.Sf1 Sf6 3.d4 Sxe4 4.Sxe d .Ld Ld6 6.o-o
o-o .c4 Lxe? 8.dx_e Se?? .cxd Sxd Dxd5 lo.Lxh7)
lo.Dxd3 Sc6 11.De ikke 11.L:f Sort strittede
imod i endnu 25 træk, men uden held. J½ points.

:unde 5:
Sort: Svend Brask, Espergærde.
l.e4 d6 i.d4 Sf6 6 4.f1 L~7 S.Le3 o-o 6.Dd2 c6
7. 0-0-0 Da SKbl 1 .Sd5
Hvids 8. træk ,er en velkendt fælde fra lignende sici
lianske stillinger. Dxd2 taber nu en bonde f.eks. 9■-

Dxd2 lo.Sxe7 Kh.8 ll.Td2 Ld7 12"d.5 c.5 1J.Sc:6 Sxc6 14.
dxc6 Lc6 I5.Txd6. . 9.- Dd8
!..~•Sx:f6 L;x:f6·. ·11.h4 Sd7 12.h,5 Sb6 l.3"Lh6 Te8 lli'..hxg6
fxg6 15.Sh,J Lxh3 16.TxhJ ·e5
Et fortvivlet forsøg på at få modspil, men det koster
materiale.
7. d.5· cxd,5 1-8. Lxb5 Te,2 12,. Lc6 d4

Helt- rigtigt giver sort hellere en kvalitet :frem for
en bonde. :for at :få modspil og standse hvids angreb.
2o • Lxa:8 1 'Dx.a& 2'1.Ddj·,
Hvids ge\rin::ftpla.n :. er at åbne c-linien og lade de tunge
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~

offic'erer trænge ind i sorts stilling den vej. l . 1·r
21.- Dc6 22.Ld2 Tb? 23.Kal Sc4 24.bJ Sa] 2;.·c4('7) ·,\
et er let at være bagklog. Trækket er indled

ning til en forfejlet trækombytning, som g
'3ort en uventet chance. Varianten kunne i de føl..:.
gende træk stadig undgås ved i 25. træk at soil
Tdcl, i 26. træk DxcJ og i 27. træk Lb2,
25.- dxc3 26.Lxcj Tc7 27.Tdcl LgSL! 28.Ld2
llvid troede nu at have officersgevinst, men sort
kan nu o.fre dronningen og holde evig skakt
28.- Dx.cll 29.Lxcl Lxcl Jo.Thl Sc2 og remis.
4. points. - ~ --

1 • I

1 J'
6:

. Lautrop-Larsen, Lyngby-Virum.·
sku f'f'e Ls en i 5. runde skulle jeg nu scor....... 2

points i do 2 sidste partier for at opnå et opryk
n~ngsresultat. Nu gælder det ~en førende spiller,
som er indehaver' af 4½ points. Det gik .imidlertid
som i 4. runde, I en simpel åbningsvariant f'ejlE;i:r
ort og taber en bonde.

l.e4 d6 2.d4 Sf6 3.scJ g6 4.Lc4 Lg7 5.LbJ o-o 6.
Sge2 e5 7.Lg5 Sc6?? 8.dxe5 dxe5 9.Dxd8 Sxdff lo.
Lxf6 Cxf'6 Il. Sd5 Lg5 1. 2: Sxc7 'I'bt3 1J. h4
Sort strittede imod til det J8. træk, men va~

5 points.

,.

vid: Ivan Mikkelsen, Thisted.
Uheldigvis skal jeg møde den eneste spiller på ·42
points, som jeg ikke allerede har mødt. Dette var
første gang, j· eg virkelig forberedte mig på en lb
n ing, idet jeg planlagde så vidt muligt at anvend
n gammel kærlighed: Kan-varianten i siciliansk.

Det gik .som ventet - et stykke af vejen pa:
l.e4 cS 2.Sf3 e6 J~d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.ScJ De?6. g J Lb4(j) .. ~ .. - ~ ~~
Jeg havde forberedt mig på at spille mod en rækk

,karpe fortsættelser og ikke repeteret variantern
efter 6.gJ. Nåi' man ynder at spille Laskers jagt
variant som eort , er det forklarligt, at jeg· vale·t
den følgende ops:tilling. For den fremkomne stil-



- lo -

stiJ..ling minder noget o,m udmærkede sorte Laske----
opl5_:t;;i.llinger •. • .
7.Sde2 Sf6 8.L 2 Sc6? 9.L. 5 d6 ll.Lxf6. .

gxf6" 12.b-o -LxcJ l).Sxc3 J.;e _d5 15 •. DxdS
I denne sti1ling har hvid alt initiativet. Det er
imidlertid ikke· ganske simpelt at løbe de s o r-r c
f'orsvars,rækker over ende. Hvid valgte at spille
ud e l,ukkeride på dame:fløjen og forsøgte ikke at true
de svage ~sorte kongebønder. Denne metode lønned·
sig ikike, og·· i sort stod efter f'lere hvide misfoI
ståel ser også .½"::~art til gcvin s t , da vi blev enigG
om remis i det JB. træk. Dette var for mig ikke
alene nok til oprykning, men også till. pladsen.
Og således reddede jeg min II skakære II for de næst f'
3 år. JC"W.

Gladsaxeturneringen l9'Z.J

Kun godt 60 havde meldt sig til denne turnering,
,og øverste klasse blev mesterklassen, bestående af

1 mesterspillere samt 1 elitespiller. Jeg havde na
turli_gv:i;~ sat næ s an op efter elitetitlen, og anså
Chris Nørgaard samt de to nedrykkere fra påsken Lars
Øyldkrog--og-P. Gallmeyer som de farligste modspille
re. Fa.ren-·· kom dog fra en helt arrd e.n kant; efter at have
vundet de to første runder, f'ik jeg kun remis mod Hans
Dahl :fra Ring.sted, og jeg tabte i fjerde runde til
turneringens overraskelse, debutanten Bjarke Kristen
sen. Bjarke havde så J½ pts. af 4,og alle regnede vis
med, at,han skulle bliv@ elitespiller i denne turne
ring" Det: gik ham dog ilde i de tre næste runder,hvor

:·han kun ,:fik et point. Jeg selv derimod vandt de tre
sidste rundert og j,cg har således igen lov til at kal
de mig elitespiller. Jeg vandt således turneringen med
5½ pts-,og herefter fulgte 3 spillere med hver 4½ pts.:
Bjarke Kristensen, Chris Nørgaard og Gallmeyer"

Fra 1. klasse kom to nye me s te r api.Ld e r-e ~ Claus 0.Lsen
og Kjærsgaard-Andersen, begge Gladsaxe~ Præmiierne var

·forholdsvis pæne, idet indskudene gik ubeskåret til præ
~ier. Desuden var der udsat en del ærespræmierc

Jog er naturligvis t~lfreds med min placering, mon
c me cl mit spil" F o eks. kl ud rede jeg i :flere gode

~ ·:i.rru, 1nt ~-:l!)il, tårnslut spil jeg førhen har vnndet sikkert
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Følgende parti er fra 5. runde.
Ilvi d . Steen Mølgaard, Vanløse.
Sort: Lars Hyldkrog, Frederiksborg.
_;_ .. Sfl_d5 2~ e,3 S_f'6~L b3 Lg4 4. Lb 2 e6 S. c4 c5 6. Le 2
c6 7,o-o Le 8.ScJ o-o 9.cxd5 Sxd5 lo.d4 SxcJ 11.

Lxc3 cxd4 12.Sxd Lxe2 1J.Dx@2- Sxd 14.Lxd Lf6
. 5"Tf'dl Lxd4 16.Txd4 Df6 Hvid har ikke fået meg-et

:..1.f' førstetrækket. Et lille udviklingsfors
er dog at spore. 17.Tadl Tfd8? Dette eT galt.
er 17.- Tac8 og f.eks. 18~Td7 Tfd8. Hvis hvid
på bonderov med 19.Txb? følger 19.- Db2 2o.Txd8 Txd8
21.Del DcJ 22.Dfl h5 med yderst ubehagelig stil
for hvid. 18.Dd3 Txd4 19.Dxd4 Dxd4 2o.Txd4 Tc8 21.gJ
g6 22.Td7 Tb8 Uha, men på 22.- Tc2 følger 2J"a4 b6
24.Txa7 Tb2 25.Tb7 TxbJ 26.a.5 b5 27.a6 TaJ 28.a'7 Kg7
29,Kfl b4 Jo.Ke2 bJ Jl.Kd2 b2 32.Kc2 Ta2 JJ.Kbl og
vid vinder. 2J.Kg2 a6 24.. KfJ KE7 25~Keh l{.f6 26.f:4

h5 27"a4? En grov fejl. Degrundelsen :for trækket var,
an hold,e dronningfløj bønde,rne, og må

orsøge et modangreb mod kongefløftønderne. Jeg ville
derfor vinde et tempo .f'ø r kongen gik ov e r på dron-
ningfløjen. 27 .. - bS? 27.- a51 truende med b5 give
sort helt lige spil. Den chance burde sort ilc.ke he ve
aft. 28.a5 Tc8 29.Kd4 Tc6 Jo.h4 Tcl Jl.Ta? Tdl Sort

kan ikke holde ba6 med Jl .. - Tc6 p.g.a. J2.T'b7, tru
ende Tb6. J2.Kc5 Tcl 'JJ.Kb6 TLl J4.Kxa6. Txb3 J5.Tb7
b4 J6.Tb5! Holder den sorte konge ude fra mine bøn
der et par træk ekstra. 36.- TxeJ J7.Kb7 TxgJ J.8.a_6
aJ J9.a7 b3 4o"a8D Txa8 41.Kxa8 b2 42.Kb7 blD 43.

Txbl Kf'5 Tilsyneladende har sort gode chancer. Hvids
konge skal dog blot så hurtigt som muligt ned roran
de sorte bønder, og ikke forsøge at tage dem bagf
ia.r først kongen står foran bønderne, kan jeg al tid
klippe kuponer bagefter-. 44"Kc6 Kx:f4 45.Kd6 Kg4 46 •
Thl Dette er langt stærkere end Tb4 1 ide.t sort sva
~ 46 .- Kf'5 og holder min konge ude" 46. - gS På Kf'5
følger Tgl. l~7 "hxg5 Kxg.5 48. Ke5 Kg4 49" Ke4 Enhver,
der har taget sølvspringeren ved, at på 49.Kf6 koster
den sorte h-bonde det hvide tårn. 49.- f5 5o.Ke3 Kg5.i1l Det er let at kritisere træk fra en mand,der står
dårligt,men dette er absolut chanceløs~. 5o.- h4 m
værQ trækket. 51.Tgl Kf6 52.T_g2 h4 ,SJ.Tgl e5 54.Tg2
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h3 5 5 "Th.2 Kg2, 5,6" Txh3 Kg4 57. Tf'3 el1 58 ... Tfl Kg,2 59.
Tgl Kf6 6o •. Kf4 l{,e6 61.Tdl Kf6 62"Td6 Ke7 6J.Ta6
{f7 §4"KxfS eJ 65.Te6 Det var synd. Nu var e-hon
den ellers lige ved at løbe i dronning. Sort ophav.

Der blev uddelt to skønhedspræmier" En til Gall
meyer for hans gevinst over Hans Dah11og en i 3"
klasse.

St,een Møls:-aard.

Proe;rammet for september
11&ftt~ da bestyrelsen har
ff~ibondens ~edarbejdere.
~t 11løsblad11 så snart øn

måned er endnu ikke fast
ængere sommerferie end
Vi vil imidlertid udsende

plan f'oreliggeJ...

' 'Fr,ibonden udgives a:f Vanløse Skakklub.

Spillelokaler: Veras Alle 28, 2720 Vanløse

Vanløse Menighedshjem.

Formand: Leif Jensen, Edward Griegs Gade 10

2100 København ø.

Kasserer: Eil.i:f 1Ciilsholm, Jy.llingevej J7
2720 Vanløse, Tlf. 74 25 77
( G.4,ro 7 84 34)

''
nedaktion: E. voh Essen; Mosegårdsvej 651

Gehtofte, Tlf. GE 54 92
P~~~ Petersen, Baltorpvej 1023

I '•
. ···1 . 27.50·::Ballerup

,,
K. v{æde, Gartnerkrogen 22t

J500 Værløse, Tlf. 48 49 25

';

:.. .!. . . .. ' .. ... ,,
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Nordisk Turnering bLev i år afviklet i Grenå-hallen.
Spilleforholdene var stort set ganske gode - dog har
idrætshaller jo altid en særl.ig akustik - og Grenå vi
sig at være en hyggelig lille by, hvor man godt kunne .få
~iden t~l at gå. Een fejl var der dog, det var næsten
alle enige om: spilletiden 16-21 var alt for sent på
dagen; men det bliver vel rettet til næste gang. Turne-
ingen blev ledet af Steen Juul Mortensen og Finn Larsen

og det klarede de fortrinligt.
Turneringen var delt i to grupper, me sterskabsk.Las-

en og almenklassen, der hver spillede 11 runder efter en
tillempet udgave af' det amerikanske schweizersystem, De
blev seedet således: nr. 25 Thorbjørn Rosenlund, nr. 59
~teen Mølgaard, nr. 80 Erik von Essen, nr. loo Le~f Jen
sen. I alt talte gruppen 111 mand, hvoraf 5 dog under
vejs udgik p.g.a. sygdom. Som snart hele verden ved,
vandt Larsen med 9 points; men ak, heller ingen af de
øvrige præmier tilfaldt en VS1er. De nøgne tal er føl
gende:

ThR: ¼ 1 1 i 1 o o o 1 l l. 6 P, nr. 35-4•.5• 2 ~ 2
SM: 1 o 1 o ½ o ½ t l ½ ½• 5½ p, nr. 46-62
EvE: 1 o ½ o ½ l O O ½ ½ ½• 4 P, nr. 9o-97
LJ . ½ ½ ½ ½ 0 o O 1 0 0 o. 3 P, nr • loJ-lo5.
Oktoberleder

Vi - FBs årvågne redaktører - har bemærket en tiltagend
ligegyldighed omkring klubbens aktiviteter. n.et stræk
ker sig lig,e fra vinterturnering og holdturnering til
styrkelisteturnering. Bilde aktører og på det seneste
også arrangørerne udviser en til tagende mangel på intei-,
e s se for dels at deltage i arrangementerne og dels for



at for.ny de e:fterhånden ret så fantasiløse klubafte
ner. De lidet ~nspirerende lokaler er f.x. ingen
undskyldn:lng for .at holdlederne skal fungere som
barnepige f'or deltagerne på klubholdene, eller at FBs
udkommelsesdag egentlig var tænkt som sidste frist
for tilmelding til VT, ,eller at hele programmet for
VT ikke er offentliggjort inden dennes begyndelse
(jf. turneringslederens indlæg~ sidste nr.), eller
at klubbens restancer vidner om, at medlemmerne be
tragter kontingen·t som 11anden løs gæld,,,, eller at
styrkelisteturneringen tilsyneladende kun existerer
i programmet, el.ler at den fine nye ratingliste så
vidt vides kun har været igennem ThR's datamaskine
en enkelt gang, eller Fi-t o.s.v.
Vanløse Skakklub længe leve - HURRAHHHHHHHH.Hlili ••••
-- Tlic)rbjørn" S,pi!leae arr1Tgt =gennem det meste a·-r---, --
turneringen og opnåede med sit resultat at få sit
ratingta1 presset ned under 2200. Af virkelig gode
modstandere mødte han kun een (Leif Øgaard, 6. rd).
Han måtte lide den tort ef'ter at have tabt et bonde
slutspil i 7. rd at få demonstreret af Larsen, hvor
dan han kunne have holdt remis. VS1s bestyrelse bør
nok herefter 9verveje, om det er forsvarligt fortsat
at lade )1,c.µn1.r=1'°s~inere i bronze springeren.

Jee-i1 s~! N" Jtl-,_rede mig nogenlunde hæderligt de
.første fe~ij ,rtµid~f, idet jeg ind imellem mødte rela-
, ....vt go<;lø ~o.,\k. Så kom sammenbruddet; resten var den
rene ynk og kostede mange ratingpoints.

Også formand Leif startede pænt. De fire første
partier var alle mod folk af e1iteklassestyrke og
blev alle remis. Så gik det galt, og hurtigt for
svandt både· spillelysten og - is.ær - koncentrationen.
Undervejs blev der dog en enkelt gevinst at glæde sig
over. Ganske' vist var bondeslutspi11et fra starten
remis, men denne gang var Caissa på v(\res side.

Den eneste, der vil se tilbage på turneringen med
glæde er Steen. Først vandt han i fin stil over
svenskeren Johnny Ivarsaon, seedet som nr. 4, så mit
te han godt nok ned mod Jens Kristians,en, men i .3. rd
ville Store Karl fra Århus ikke nøjes med remis og
under gevinstt'"o:rsøget blev han/i dame f'anget. Mølle
:fortsatte med det friske spil i de næste partier
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indtil han i 6. rd tabte til nr. llo. SI røg lidt af
gnisten, og de sidste partier var vist mere rolige.
Alt i alt er hans resultat - modstanderne taget i b~
tragtning - dog udmærket, ikke mi.ndst på bagerund af
de øvrige VS-resul ta te r ,

Vintert11rneringen 1972/?J
Mesterrækken:

At Thorbjørn vandt niesterskabet for tredie gang
kan ikke overraske, han spiller en gang bedre, og var
kun i tabsfare mod Sneslev, der overså en mat i
parti, hvor begge parter overså en del. Også Rendiev
(der nu spiller holdkampe for VS) havde Thorbjørn i
vanskeligheder, hvordan er vist i et tidligere nummer
af FB. Steen Mølgaard besatte 2. pladsen med hele 2
points me re end nr. 3, hvilke't vLs e r , at klubbens
mesterrække styrkemæssigt er delt i 2 grupper. Den
sidste gruppe indeholdt de syv resterende spillere,
af hvem ingen drømte om at blive topplaceret; men
spillede for at undgå nedrykning, Det·te blev en yders
lige affære, som nedenstående tabel viser:

S P B :Qoints
1 1 l 7

X t 1 1 1 1 1 1 61
- 2

½ X ~ o l ½ 1 1 4½
0 0 ½ X 1 1 ½ 0 1 4
0 0 1 0 X O 1 l 1 4
~ 0 0 0 l X l 1 0 3½
o ½.½to O x ½ l J
o o o 1 o o ~ X l 2·
0 0 0 0 0 1 0 0 X 1
udtrådt af' turneringen.

1. Thorbjørn Rosenlund
2. Steen Mølgaard
3. Leif' Jensen
4. Erik von Essen
5. Harry Andreassen
6. Niels Rendlev
7, Torben Sneslev
8. Verner Pedersen
9. Axel Barkhuus
lo. Gerner Carlsson

Blivende resultat var 4 points.



D P P H G P J S C K :eoints

1. Ole Delfter x l 1 o 1 l 1 1 l 1 8

2" Eigil Pedersen o x 1 1 1 1 1 l l l 8
3. Poul-Erik Petersen o o X 1 ½ 1 1 1 l l 6½
4. Jørgen Holst l o o x i 1 1 l ½ l 6
5. JacE?b Gibori O o ½ ½ X ½ t l l 1 5
6. Ib Pedersen o o o. 0.

1f· X 1. l 1 O 31
j 1 1 1 2!

7" Enghard'Jensen o o o o ~ o X y y
' ' '

8. H~:n~;Y ~tjernquist 0 0 0 0 0 0 ~ X 1 1 2i
0 0 0 l O O t O X 1

&,

9. J •t Sph'.
1
.; Christiansen 2... ..,

lo. He~p,ing'}~alfner 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X

11. Birger Frandsen udtrådt af turneringen.
~ ~. ~ I t

Kampen obJ I bprykn:inge.n til me sterrækk.en blev meget
pændende,'idet det til det sidste var uklart, om både

Ole Delf'ter og Poul-Erik Petersen sltullc med op, man
det lykkedes Ole at vinde et tabt slutspil fra Poul
Erik, og dermed var det afgjort. Eigil har jo før
prøvet at spille i mesterrækken, denne gang håber vi,
det ikke bliver en elevatortur. Er vore op- og n,ed
ryk.ningsregler for hå.rde? Det ser ud til det, idet
kun 3 har blivende resultat, og antallet kunne med
lidt held være reduceret t.il l.

2. klasse:
AWKSHNMG points

1. Alex Andersen X ~ ½ 1 l l ½ 1 5½
2. Leif Wennecke ½ X 1 o 1 l ½ 1 .L
J I Eilif Kiilsholm ½ 0 X ½ ½ 0 1 1 J.l!..
4" Erik Skjold o 1 .1. x 1 o o*l 3

• 1 J ~ I

0 0 ½ 0 X l 1 1.5. Stig Hansen J ..
6. Jørgen Nielsen o o l l o x ½ o 2

7. Finn Madsen 1.. 1 o o*o -1 x 1 i.2
2 2 2 - .

8. B" Gyldholm 0 0 0 0 0 1 0 X 1

At Al ex Andersen,, der i Øbro' s forårsturnering
fik 4½ i j. klasse og oprykning til 2. klasse, skulle
vinde, er en overraskelse; idet Finn Madsen og Leif'
Wennecke måtte være storfavoritter, men den er helt
gal med Finn1s spil, hvorfor??
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J. kl.asse:

Denne klasse udmærkede sig ved, at kun .5 af' 12
tilmeldte spillere fuldførte turneringent det må
vist være en slags rekord.

M N LAS :12oints
• Erik Madsen X 1 0 1 1 J

2. Hans Nikolejsen o X l 1 1 J
J. Kim Lynge loxi-1 21
4. Kurt Andersen 0 0 ½ X 1 1½
5. Clifford Skjold 0 0 0 0 X 0

Her må Kurt Andersens indsats vel siges at vær
idt af en skuffelse.

Generelt kan det siges om turneringen, at den
var præget af alt for meget sløseri - både fra tur
neringslederen og f'ra spillere, der ikke meldte
af'bud, nogle blev bare væk :fra alle kampene og med
delelser gennem FB (der som vanligt var lidt sent på
den) kom for sent.

Det er mit håb, at dels den nye turneringsleder"
der er en hård negl, samt spillerne vil få den kom
mende VT til at glide således, at turneringen vi
blive en fornøjelse for både deltagerne oc turnerings-
ederen"

Til sidst et tillykke til dem, der har fået eller
skal have præmier og et trøstens ord til nedrykkerne.

Leif Jensen

I mangel af indlev,erede partier fra medlemmerne
skal vi endnu en gang se en r,edaktørs glorværdige ind
sats ved brættet, endda med egne kommentarer. Følgen
de er fra 6. rd i VT, spillet 4 "4. 73.
Hvid: Harry Andreassen. Sort: Er~k von Essen

l.e4 c5 2.Sf 4.Sxd4 a6 .Le2 Sf6 6.Scj
Dc7 7.Q-o Se 8.Le3 Lb Så langt er det kendt teori.
Almindeligt er nu 9.sxc6 øller bondeof'ret 9.sa4 m,ed
kik på b6c Harry vil gerne ofre, men helst f'or at få
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spil P,å kong,e:fløjen. '9.f'4?~ LxcJ lo.bxc3 Sxe4
ll.Ld3 Sf6 .Jeg har jo alle dage været en tøse
dreng.'' 12.Sxc6 Dxc6?~ 12.- bxc6 er nok objektivt
bedre, men jeg havde :fore1sket mig i en plant hvor
jeg ikke blot.skulle sidde og forsvare mig selv og
min me r-bonde"," 13.Ld4 b,5 14.f'S_l;Q,7 15.De2 o-o'i1
Det kritiske punkt. Der truede så småt 16" .fxe f'ulgt
af l7.Lxf6 gxf6 18.Txf6. Nu besvares 16 .• f'xe med :fxe
og Tf8 dækker f6. Men 16.Lxf6 giver hvia et kraf
tigt angreb, man kan se på ting som 16 .... gxf6 17.
Tf4 Kh8 18. f'xe Tg8 19. Le4 DxcJ 2o. Taf'l Lxe4 21.Dx,e4
fxe.,. 1.6. Tael 7 exft Heref'ter har hvid næppe til
strækkelig kompensation for sin bøns. Han skulle
nok stadig forsøge Lxf6, det,han spiller, taber
s trak~....., . 14 "Txf5?? Tfe 8 18. Te5 Tvunget : 18" Drv
Txel+ 19,.D~~.l Dxg2 mat eller 18.Le5 d6 eller 18 •
Le3 Txe!3,◄ ,.1;18.- d6! Ikkie 1·8.- Txe.5 19,.Lxe5 Te8
2o.Dd2-,,_g6 .~l.LgJ. 19.TeJ Stadig tvang: l9.Te7
Txe7 elleifi',l9.Txe8+ Tx.e8. 19.- Tce) 2o.Lxe3 Te8
Truer Txe:J. 21.Dd2 Forståeligt, det dækker jo cJ.
På ,2)..,.Df'J~ .el.ler Dfl f'år sort to merbønder og god
s.tJiLlliig~ ;~•~len 21. -Sg4 truer på ny officersge
vin~_[t,. ;"i-~Iv;~d må dække Le) med damen, d.v.s. parere

.~a:t.ti3:n på ~2" På 22.Kfl vinder sort med Sxh2+ 23.
Kg1 Sg4 24.Kfl SxeJ 25.TxeJ Dxg2+ o.s.v. Derfor
22.Lf"l Tx.eJ(t) 23.TxeJ Des·. Hvid opgav.

Turneringen blev i år afholdt i Odsherredshallen
Vig,., .qg ,trods det store del tagerantal, over loo,

var del'\i.:fi.qe spilleforhold for alle klasser. End
videre, yar der tilfredsstillende kantinef'orhold, så
de ydre rammer var i orden.

Vanløse havde 4 spillere med. Finn Madsen og
Kurt Andersen deltog i 2. klasse. Kurt fik 2~ P•
(af'. 5 mulige), hvilket kan gå an. Finn fik 4 p. og
fik således præmie. Fi.nn er tilsyneladende fuld
stændig_ ligegladt om han vinder elJ.er taber, og W'lder
de betingelser må resultatet være goclt. Hvis han
blot ville ærgre sig, når points unødigt gik tabt,
kunne han let gøre sig gældende i toppen af 1. klasse.
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Mesterklassen bestod af 24 spillere, heraf J
landsholdsspillere, og her deltog Leif Jensen og
Steen Mølgaard. Leif fik absolut fiasko, idet
han scorede Op. Jeg selv startede med J sejre og
lå så alene i spidsen; men så tabte jeg til Eric
Brøndum og Niels Lauritzen på panLkf'e j L i li
stillinger og med forholdsvis god tid. 4 spill~
re: Øst Hansen, Bent Hansen, Eric Brøndum og
Niels Lauritzen endte i spidsen hver på 4 p. Ved
korrektion blev de placeret i den nævnte række
følge.

Jeg kan anbe:fale alle vanløsefolk at del.tage
i disse hurtigturneringer. Dels kan de give meget,
rent skakmæssigt, og dels er de hyggelige at del
tage i, især når forholdene er så gode, som de vu
her.

Steen Mølgaard

Indbydelse til vinterturneringen 19?3/24

Alle VS1ere indbydes til at deltage i den
årlige vinterturnering, der vil blive afholdt i
mester-, 1., 2. og 3. klasse. Man kan tilmelde

.sig hos turneringslederen Ei@;'il Pedersen eller
formanden, men .senest d. J"10.1973.

P.S" Læs Eigils indlæg i FB nr. 5 inden du
tilmelder digl

Pro,&ram for VS 19ZJi74:

"'I
1-

7. okt ,
8, - 12. okt.

17. akt.
24. okt.
28. okt •
29 " 9 • - 2 • 10 •

VS I ude mod Hillerød.
VanII-IV i KSUs holdturnering,
1. runde.
VT 1. runde.
VT, hængepartier, styrkeliste.
VS I hjemme mod Helsingør.
VS II-IV, 2. runde i KSUs
holdturnering
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28.
2.
J.-7.

2.
19.
26"
31.
2.

nov.
dec.
dec"

dec.
dec.
dec.
dec.
jan.

VT 2. runde.
VT hængepartier samt styrkeliste.
VS I ude mod Øbro II.
VS II-IV J. runde i KSUs hold tur
nering.
VT J. runde.
VS I hjemme mod GSF.
VS II-IV 4. runde i KSUs holdtur-
nering"
VT 4. runde.
Juleafslutning.
Aflyst.
Godt nytår.
Godt nytår fortsat.

I I • I

7. nov,
14. nov. 1

18. nov.
19.-23. nov.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.

Spillelokaler~ Veras Alle 28, 2720 Vanløse

Vanløse Menighedshjem.

Formand: Leif ,Jensen, Edward Griegs Gade 10

2100 København Ø

Kasserer: Eilif K~ilsholm, Jyll~ngevej 37
27 20 Vanløse, Tlf'. 74 25 77
(Giro 7 84 J4)

Redaktion; E" von Essen, Mosegårdsvej 65

2820 Gentofte, Tlf. GE 5492

P.E. Petersen, Baltorpvej 1023

27.50 Ballerup
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Holdturneringen

er startet igen, og ligesom sidste år har VS
fire hold med og ligesom sidste år i henholdsvis
3. div. og 2., ). og 4. række under KSU. 1. runde
er spillet, alt i alt uden den helt store succes
for de vanløseske farver.

Hillerød 1 - VS 1

- Steen Mølgaard
Gerner Carlsson

- Knud Wæde
- Harry Andreassen
- Erik von Essen
- Torben Sneslev
- Niels Rendlev
- Leif Jensen

3. division, gr. 1:

Axel Roos
Marcovic Bozidar
Poul Kleiminger
Bent Jacobsen
Eenny Stender
Preben Nielsen
Richard Roes
Jørgon Gad

3½ - 4½

Til vores første kamp mod Hillerød I, stillede
vi i stærkeste opstilling og havde derfor gode
forhåbninger til kampen. Vi vandt den da også,
men kun med beskedne 4½-3½. Den første, der blev
færdig, var debutanten Rendlev. En grov overseelse
kostede en officer og modstanaeren ville desværre
ikke gå på nogen af Rendlevs fiduser. 0-1. Så
vandt Harri, som sædvanlig i særdeles overbevisende
stil (se nedenfor), og det styrkede moralen. 1-1.
Og efter ca. 2~ times spil vandt Gerner - på tids
overskridelse! Han havde selv kun brugt½ time på
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at spille Boz idar ned. 2-1. von Essen 'Spillede "e t
lige parti,og man enedes om remis, så snart alle
tænder var trukket ud. 2½-1~. Kort efter måtte
også Wæde affinde sig med remis. Han havde ellers
fået goc!~ fat i Kleiminger, men til sidst blev dron
ningen lukket inde og truet fre::m og tilbage mellem
g5 og h6 af en sort løber. · 3-2 ..• Leif havde efter
22 træk allerede vundet en kvalitet, nu vandt han en
til og bragte os på 4-2. Desværre måtte ~ølgaard
ned mod Axel Roos. Han stod længe trykket og til
sidst fik Roos lov til at ofre afgørende på hans
kongestilling. 4-3" Sneslev havde tidligt fået en
dårl~g stilling og f'ik eft-erhånden også dårlig tid;
men i forrygende ti-d.nød og med en bonde for lidt
holdt han balanc..e.n.....og._§.fte.r de 4o træk tegnede L•

slutspillet - trods minusbonden - til remis" Det
blev da også resultatet, dog ikke før kl. 18,30.
Sneslev måtte først i et par timer vise, at han
kunne holde remis med K, Tog h-bonde mod K, Tog
g- og h-bonde.

red

Hvid: Bent Jacobsen. Sort: Harry Andreassen.

l.d4 Sf6 2.c4 e6 3,Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5
LxS+ ?.bxL e5 8.d6 Sc6 9.f3 b6 lo.e4 La6 11"LxS DxL
12.Da4 $a5 13.Tdl Tc8 14.Sh3 Tc6 15.Sf2 Txd6 16.Td5
TxT 17.exT Df4 18.Se4 f5 19.Sd6+ Ke7 2o.Sb5 LxS
21.DxL Del+ 22.Kf2 f4 23"g4 De3+ 24.Kg2 e4 25.fxe
f3+ 26.Kg3 f2+ Hvid opgav.

2. række, gr.. -

Peter Durfeld
Bendt Rasmussen
J.e sper Sehultz
Ivan Hede

... Zahles Skole 1 - VS II

- Cle Delfter
Jørgen Holst

- Gibori Jacob
Arne Jacobsen



Steen Rosenkilde
Carsten Petersen
Asbjørn Larsen
Erik Andersen

Søren Juul Sørensen 1-0
- Poul Sørensen 0-1
- Axel Barkhuus ½-i

1-0 uk

Det var med store forventninger 2. holdet
stillede op i kampen mod Nathalie Zahles Skole,
fx. vandt vi sidste år 5 ~--2 ~. Alle ( undtagen en)
fandt spillestedet~ hvad der i sig selv er utro
ligt: først ind i gården, op til 1. sal, rundt i
diverse gange hvor kun enkelte døre er ulåst; men
kampen kom i gang planmæssigt. Delfter spillede
mod Durfeld, som var til møde samtidig en etage
nedenunder, efter en snes træk blev man enige om
remis. Jørgen Holst spillede også en hurtig
remis, han var meget forkølet og ville hjem til
nogle varme tod.dyer. Så gik det hurtigt: Jacob
Gibori blev overspillet og tabte, Arne Jacobsen
"glemte" en binding og tabte, og på 8. bræt
tabte vi uden kamp. Hvorfor spilleren ikke kom
vides ikkej men jeg bør lige erindre om, at man
skal melde afbud, hvis man er ude af stand til at
spille en holdkamp. Endelig et par lyspunkter:
Barkhuus tog remis i en lidt bedre stilling, og
Poul Sørensen fik lov at sætte mat, hvor alt håb
syntes ude. Søren Juul kæmpede længe, og en over
gang havde havde han visse remischancer, men mod
standeren ville det anderledes.

3. række, gr. 4: VS III - Gentofte II

Henry Stjern.quist
Ib Pedersen
Henning Kalfner
Jesper Holm
Enghard Jensen
Gunnar Christiansen
H, Schøller Jacobsen
Finn Madsen

- Tom Skovgaard
- Pet8r Munck Mortensen
- Kim Telling
- :Lars Persson

Finn Rosenthal
- Niels Koefoed
- Henrik Vestermark
- Tim Bjerre

0-1
1-½
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
½-½
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3" holdet leverede d,enne rundes bedste ind
sats, nemlig ved kun at tabe 5-3 til et på papiret
klart overlegent Gentofte-hold, og resultatet kunne
G•entofte være tilfreds med. På 1. bræt kæmpede
Stjernquist godt mod Tom Skovgaard og burde have
holdt remis. Ib Pedersen fik sin remis på 2. bræt,
mens Kalfner blev nedspillet på 3. Jesper Holm
var ikke heldig og måtte ned trods god stilling,
og Enghard Jensen fik ingen muligheder for udltg
ning efter en svag åbning. På 6. og 7. bræt vandt
Gunnar Christiansen og Schøller Jacobsen uden
større besvær, mens Finn Madsen på 8. bræt godt
kunne have spillet videre, men han var tilfreds med
remis.

4. række, gr. 2: VS IV - Posten II

Kurt Havn
Steen Hansen
Eilif Kiilsholm
Hvalsø-Peders,en
Arne Nørregaard
Jens Puggard
Peter Carlsson
Niels Hansen

- Erik Mou
Jørgen Nielsen
Steen Gustavsen
Mogens Seidler

- B3rge B. Hansen
- Jørgen Pedersen
- Arne Andersen

4. holdet spillede en meget lige kamp mod
po~ten, hvor sejren lige så godt kunne være gået
til os. Konc,entrationen på de nederste brætter
kunne godt være lidt bedre, men det kommer for
håbentlig.

Klubaktiviteter

Det varede i år meget længe, før der for alvor
kom gang i skakken efter sommerferien" I den
første måned nøjedes de få fremmødte med lidt
hyggesnak og. -skak, før man trak sig tilbage til
B-lokalerne for der at dyrke et ædlere spil.

LJ
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Men d. 26.9. tog Rosenhunden et frisk initia
tiv og fik arrangeret en gang "solitaire-skak11

,

altså en af de :p.g.a. Eigil·· Pedersen (fra Århus!)
efterhånden temmelig berygt·ede selv-tests" Næsten
alle fremmødte deltog i spøgen, hvor man ved at
finde de rigtige træk i et spændende angrebs- og
kombinationsparti kunne tjene op til 81 po irrt e ,
Så højt var der vist ingen9 der nåede, betænknings
tiden var i.flg" sagens natur beskeden, så for det
meste måtte man afstå fra nøjagtig varia.ntbereg...
ning og trække på sin intuition. Og næste gang må
vi vist have eksamensvagter på, for der hviskedes
livligt og højlydt - dog ofte de forkerte træk.

Igen d, 3.lo. blev der taget et godt initia
tiv. Fremmødet var pænt,og !!lan fik hurtigt arran
geret en lille hurtigturnering: 5 runder Monrad, et
kvarter pr. mand pr. part i ,' 18 meldte sig til
turneringen og alle gik frisk til sagen - ingen
partier endte remis. Det ~lev favoritternes dag,
skønt de ikke sjældent stod til tab undervejs. I
toppen finder vi: 1. Thorbjørn 5 p., 2. Mølberg
4 p., 3. Delfter 4 p., derefter en større klat
på 3 p.

~ngående vinte.Fturneringen
Når dette bliver offeRtliggjort, er der spil

let en runde af vinterturneringen, og det er mit
håb, at alt er gået, som det skulie, dvs~ sports
ligt, hvis ikke, har jeg forhåbentlig skredet hur
tigt og hårdt til værks. Bemærk venligst d.et
lille ord 11hårdtn. Forklaringen er følgende:

Sportsli~heden er mig et kardinalpunkt, på
hvilket j;eg "i~ke vil tolerere den mindste slingren
i valsen. Finder jeg en person skyldig i usports
lig optræden, vil jeg eøge at dømme denne formas
telige så hårdt, som det er mig muligt. Dette er
indiskutabelt"



Dett,e håber jeg, at læseren ikke vil optage som
,et ønske fra min sid0 om at dyrke roin magtstilling,
thi det ville være forkert (håber jeg!).

Yderligere vil jeg gerne anmode alle spillerne
om endnu en gang at gennemlæse dette og mit indlæg i
FB for september 1973 (nr. 5), p. 2, 3 og 4. Yder
ligere vil jeg gerne takke Leif Jensen (vores alle
sammens formand og tidligere turneringsleder for VT)
for den bistand, han indtil nu og - forhåbentlig -
videre vil yde mig9 samt for hans gode ønsker for
mit arbejde med turneringen - tak!

1

Eigil.Pedersen - alias "den hårde negl".

Til Fribondens læserbrevkasse

I referatet af vinterturneringen 1972/73 (FE
nr. 6) læser jeg med en vis undren følgende passus:
"klubbens me rst errække er styrkemæssigt delt i 2
grupper", hvormed hentydes til, at Thorbjørn Rosen
lund og Steen Mølgaard danner en slags særklasse.
Nuvel, det skal indrømmes, at de nævnte herrer ikke
er helt ringe spilie~e, ja jeg vil endda strække mig
så vidt som at sige, at de lejlighedsv~.!=" s-piller
ganske udmærket. Men samtidig må det tilføjes, at
de i ikke ringe grad har været begilllstig~t af held.
F.eks. stod Thorbjørnen klart til tab mod. Nille
(Niels RendJ.ev), som, efter strålende spil fumlede i
det og kun opnåede en sølle remis (ærefrygt for høje
ratingtal?). Ligeledes havde Sne slev - som nævnt i
referatet - mesteren i saksen, men overså i sin om
tågede (?) tilstand en simpel matsætning. Med hen
syn til Møl:O.e( Steen Mølgaard) ved jeg at' erfaring,
at han med sin velbekendte ræveagtige snuhed ofte
formår at sno sig helskindet ud af dårlige stil-
linger.

Alt de~te ikke være sagt for at forkleine vore
to topspillære s skaklige indsats; jeg vil blot
fremhæve, at:; vi andre skam også godt kan flytte

,,
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rundt pi noget træ, ja nogen af os laver endda helt
pæne ting, så derfor forekommer det mig lidt mal
placeret, når det i nævnte referat om de 7 nederst
placerede i M-rækken hævdes, at ingen af dem drømte
om at blive topplaoaret, men kun spillede på at und
gå nedrylming 1 !!)~ - For mit eget vedkommende kan
jeg i alt fald sigb, at jeg i 30 år har drømt om at
blive klubmester. Drømmen er ganske vist endnu ikke
gået i opfyldelse - men vent bare!

HA

.~os. huytigturnering 1973
Øbro er en meget aktiv klub. I mange år har de

afholdt en forårsturnering, og nu vil de yderligere
afholde en hurtigturnering hvert år. I år blev tur
neringen afholdt samme lørdag-søndag., som København
spillede bykamp, og derfor var der ikke mange af de
helt stærke med. Der var dog 5 landsholdsspillere
og en række elitespillere med9 og vinder bl0v Finn
Petersen med 8 p. af 9 mulige. Favorit var vel Øst
Hansen, men han startede sensationelt med to nederlag.

Fra Vanløse deltog kun 3. Kurt AndGrsen fik 3 p.
Hans spil var op og ned, men han havde dog d~n til
fredsstillelse at have Øst Hansen på krogen. Delfter
lå længe. godt blandt de useedede og havde 5 paf 8"
Jeg spillede mod ham i sidste runde og burde måske have
været rar mod ham, men jeg kan ikke fordrage ikke at
vinde over juniorer" Delfter sluttede således med 5
af 99 men han har dog ikke grund til at være utilfredsii
idet han spillede med adskillige gode folk. Jeg selv
fik 5½ p efter ret svingende spil. Følgende parti er
Lkkø mit bedste fra turneringen, men det illustrerer
godt chancerne i italiensk firspringerspil.
Hvid: Christoffer Crone. Sart: Steen Mølgaard.
l.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Sc6 4.Lc4 Lc5 5.d3 d6 6.Lg5
h6 7.Lh4 g5 8.Lg3 Lg4 9.Sa4 De? lo.c3 a6 11.SxL dxc
12.Db3 0-0-0 13.o-o-o Sa5 14.Do2 SxL 15.dxc LxS 16.
gxf Sh5 17.h4 Sf4 18.LxS gxf 19.a3 Thg8 2o.b4 cxb 21.
cxb TxT 22.DxT Tci8 23.Db3 Td4 24.c5 Kb8 25.h5 Kc8 26.
Tgl Kb8 27.Tg7 Td7 28.Th? Df8 29.Dc3 DgG 30.Txh6 Dgl+ 31"
Kc2 Ddl+ 32.Kb2 Td2+ Hvid opgav •

Steen Mølgaard



Program for november: • ,.,~ ~ J

7. nov. VT
14. nov. VT
18. nov. vs
2o. nov. vs
21. nov. vs

og
28. nov. VT
2.• dec. vs
5. dec. vs

og
6. dec • vs

12. dec. VT

2. runde.
hængepartier og styrkeliste.
I ude mod Øbro II.
II ude mod Hvidovre II.
III hjemme mod Tåstrup I,
VS IV hjemme mod Brønshøj Skakklub IID
3" runde.
I hjemme mod Gladsaxe I.
II hjemme moa Herlev I,
VS III ude mod Glostrup IV.
IV ude mod Amager VI.
4. rtmde.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spil~1elokaler: Veras Alle, 2720 Vanløse

Vanløse Menighedshjem.
Formand: Leif Jensen, Eevard Griegs Gade 10
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2720 Vanløse, Tlf. 74 25 77
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0ivia.iansturneringen 1973/74.

VS I - Helsingør I

5:3VS I

- Gunnar PetersenB. Leif Jensen

,3_!_ runde.

l. Steen Mølgaatd - Ole Larsen □-1
2. Gerner Carlsson - Ib Jensen 1-o
3. Knud Wæde - E. Seerup o-1
4 li' Hax-ry Andreassen ·- Leth Svendsen l-o
s. Erik von Ess,en - Poul \IJ" Jørgensen ½-½
6. Tarben sneal.ev .... Ove J,ensen 1-o
7. Niels Rendlev - Niels Bohse ½-½

l. Ole Wium - Ste,en Mølgaard c-1
2. Kjeld PeterstrJn - Gerner Carlse,cn o-1
~'•{•Benny Ad,elhøj - Harry Andreassen 1-o
4. Henrik"Larsen - Erik von Essen ½-½
5. Bent Nielsen - Torben Sneslev ½-½
6. Erik A.. Andersen - Niels R1@ndlev 1-o
7" Uffø 0~·uad - Leif Jensen ,o-1
8. N. Schnegelsberg - Ole Delfter o-1

VS I - Gladsaxe I 4 - 4

ruJ
1. Steen fflølgaard - Ole Buch
2. Gerner Carlsson - Erik Poulsen
3. Knud Wæde - Egon Knudsen
4, Harry Andreassen - Bent Jørgensen

o-
1-o
a-1
1-o



5, Erik von Essen
6. Torben Sneslev
7. Niels Rendlev
B. Leif Jensen

- Kjærsgaard ~ntlErsen
Kaj Sørensen

- Helg1e Hau

o-1
0 ...1
1-o
1-o

På fcrh~nd var Helsingør tippet som nr. Bi gruppen, så vi gik
optimistisk til sagen, men midtvejs henne så det bestemt ikke
godt ud på bræt l, 3, 5, 6 og 7 mens de tre øvrige var uafklare-

·de. Pi den baggrund var alle lykkelige for resultatet. Kampen
mod Øbro viste hurtigt en beskeden overvægt til vores side og
efter tre timers spil var det ikke svært at gætte udfaldet på
brætterne 1, 2, 5, ~&; og 7. De 5 - 3 må. siges at give et rime
ligt billede af kampen. Gladsaxe manglede to af deres ordinære
spillers og de medbragte reserverhørtsikke til klubbens bad
ste. Det skal vi visE·være glade for, det bragte 01 i spidsen
2 - o. Lad as se p~ de enkelte spilleres indsats:

Mølgaard spillede virkelig godt og sikk~rt med Ols Wium, der
blev helt knust9 de to andre Oler var imidlertid hårde ved ham.
Mølle har bidraget med 1 af de første 4, men han har naturligT
vis også fået alle cle hårde drenge oppl!!l på 1" bræt. Gerner har·
vundet alle 4, så ikke et cndt·□rd om ham. Ui husker især hans
h,rde og seje kamp i en remispræget stilling mod Helsingør.
Wæde har kun fået½ af 3; i 2. runde blev han simpelthen over- ..
spillet og i 4. fik han et dårligt slutspil 0g måtte ned eft~r
8,o træk" Harry spillf:?'de som sædvanlig frisk og de fleste ,gangs
med fint resultat. ~jns 3 af 4 kan der ikke klages over. Jeg
selv ha~ de tre sidste gang~ stået til tab efter meget dårligt
~bningsspil. De te af gangene fik jeg reddet mig en remis. Hv~r
ken mit spil eller de I½ af 4 er noget at råbe hurra for.
Sneslev skal roses fer sin gode fight i en meget dårlig stilling
mod Hslsingørt men det varer nok noget før vi glemmer hvordan
han overskred mod Gladsaxe efter et par ,og tr,edive træk i en
god og rolig stilling, Han troede han havd@ endnu en time til
bage~ F'øj ! Sc,ore: 2 af 44 Rendlev skuffede igen 110d Øbro, men
reddede lidt af æren ved at slå den ene af Gladsaxes reserver.
Alt i alt er hans l½ af 4 dog en skuffelse, der er naget at ind
hente i foråret~ Holdlederen Leif har foregået os and~e med jt
godt exempel. 4 er det blevet til, i alle de tr~ sidste har
Leif heft et godt øje til modstanderees konge. Også Delftsr,
vores reserve, har scoret 100% cg hær oven i købet haft emeonens
mest nervepirrende parti. Landsholdæspillere og elitespillere
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flokkedes omkring partiet og fandt den sne variant galere end den
anden. Delftsr tænkte ·tr!i kvarter over træk 41 og 42, men så hav
de han også set det meste. Partiet følger forhåbentlig i næste num-

mer.

stillingen efter de
l. Glostrup
2. Vanløse
3. Gladsaxe
4. Lyngby-Virum
s. Amager
6, 0bro
7. Helsingør
8. Hillerød

fire runder:
19½
18½
18
15½
15
14½
14
13

eve

KSUs heldturnering 1973/74.

Ole Delftet
-Jørgen Holst
Jacob Gibori
Arna Jacobsen
Søren Juul Sørensen
Poul Sørensen
Axel Barkhuus
Gunnar Christiansen
H. Schøller Jacobsen
Erik Madsen
Frans Bendix
fi,nn Madsen
Eill Pedersen

1,.:
BSf III' HvS II Herlev I-1 l

:r l
0 o
0 0

t 1
½ l l
1 ½ 1

0

1 l
½
l

½
0- -6 .. 4 5

Stillin9en:
1" Lyngby ... Virum
2, Vanløse II
3. Herlev I
4. Måløv I

III 19 5. Hvidovre Il 1st
17½ 6. Rødovr□ III 14½
15½ 7" Zahle I 12½ (1 kamp mindre)
16 8. BSf III et (1 kamp mindre)



Henry Stjernquist
Ib Pedersen
Hennin,g Kal fner
Kurt Andersen
Jesper Holm
Eigil Pedsraen:;
Enghard Jensen
Gunnar Christiansen
Finn Madsen
J. Sch. Christiansen
[. Urwald
miki Kalfnlilr

Jernbanen Tåstrue_ Glostrue
0 C 1
0 I 1
1 1 C

l IJi 1
0

0

l 0

l 1
. 1- l~~__ _,

1'
.,. . ·-----·•···•:·•~---~... Cl

,. , • ■

i;---5 3

Stillingen!
l.Gentofts II 26 +h
2. Tåstrup I 21½
3. Vanl0sti3 lII 1t5½
4. Jernbanen II 15

(1 kamp mindre)

5" Tårnby III
6. Frederiksberg V
7. Gloetrup I\I
8. Rødovre V

11½
11 +h
9
a½ (1 kamp mindre)

·+<urt Havn

/
StenHansen
• Hvalsø Pet,ærsen
Arne Nørregaard
Jens Puggard
Peter Carl5.ison
En,ghard Jensen
Niels H" Hansen
ffliki Kalfner

/.Eilif Kiilsholm

AS 19o4 Brønshøj skk" Ama.51er-1 l 1
t
1 '· ½ 1
Cl \ ½ t
l Cl ro
1 □ 1

l
1 0 l

□
l l
6½ - 6f2



stillingen:
l. Posten II 22
2" Brønshøj Skk. II 19½
3, Vanløse IV 18½
4. Herlev IV 17½
Brønshøj oQ Brøndbyerne

s. Amager VI
6. Brøndby III
7. Tingbjerg I
B. AS 19o4

har spillet 1 kamp

12
11
lo½
g

mindre,

Leif Jensen"

Vinterturneringe~n;

Mesterklassen:
1. Torben Sneslev
2~.Steen Melgaard
3. Niels Rendlev
4. Erik von Es~Gn
5. Knud Wæde
6, Søren Juul Sørsnsen
? • L,ei f :Jensen
B. Harry Andreassen

Det kan heraf bl.a. ses at kun 3 partier mangler at blive spillet.
De 2 af disse vil blive spillet onsdag d. 5-12 og der resterer
derefter kun 1 parti nemlig H. Andreassen - K. Wæde som vil blive
spillet så hurtigt som muligt. Areagsn til Wædes manglende parti
er er sygdom, hvilket jeg har godkendt.

Om s"tillingain i almindelighed kan det siges et Torben Sneslsv
synes et spille temmelig sikkert, en stil, der formodentlig vil
bringe ham mellem de 3 bedste. Personligt trcr jeg, efter at Harry
og Leif ar snublet i starten, at kampen □rn mastørskabst kommer til
at stå mellem Mølgaard og Wæde med Sneslev og Rendlev som farlige
outsidere. Jeg glemte ikke at nævne Erik von Essen. Jeg trcrj at
han ikks vil kunne sti distancen, bl.a. grundet hans tydelige skak-
træthed.

l. klasse:
1. Axel Barkhuus
2. Gunnar Christiansen
3. Jørgen Holst



4. Poul-Erik Petersen
5. J1acob Gibori
6. Ib Peder-5en
7. H. Schøller Jacobsen
8. E. Hvalsø Petersen

Her resterer ligsledes 3 partier~ hvor Jacob i dette tilfæl
de mangler 2 som følg~ af sit fravær grundet krigen i Msllem
østeni og Gunnar Christiansen l efter afbud. Her forventes par
tierne spillst inden næste runde.

Om stillingen: Barkhuus spiller sin vane tro godt nok til
1. klasse, men~!'!_~ppe-·~;g,od-t~Jl:Ok til mesterklassen. Vores !'lye mand,
Gunnar Christianseff~.::.g&Q··•~j; også ganske godt, og jeg· tror at
det bliver mellem da:.t:D':;,flt,B:Vnte at oprykningskampen kommer til
et finde sted •.,Qutside.t:.~·~..Jacob og Ib PedEirsen.

2" klasse:
Her er spillet så få partier, at en stillingsoversigt vil

være meningsløs. Hsr ar dsn st□rs Erik, som ingen partier har
spillet o~ heller ikke meldte afbuci til 3. runde. En del syg
dom bærer st~rstsdelan af skylden for at resten af partierne
ikke er S'pillst.

3. klasse:
1" Keld .Jørgensen • ;z--::r~·;7>.:-3 /3
2. Arne Nørregaard ,,;•,> ~:~-;•"~.•2 /2
3. Victor Christensen·: ,-:::"',,...!2 /3
4. Jens Puggard 1½ /3
5. Niesls H. Hansen l /2
6. Stig B. Hansen 1 /2
7. Frans Bendix l /1
8. Peter J. Carlss,cm ½ /3
9. Jan Mikk,elssn o /2

le. Ernst Urwald o /3

Her manglet kun 3 partier; Frans Bendix mangler 2 og Niels H,
Hansen l. Disse er lovet færdigspillet inden 2 uger.

Det er 3 af vore nye medlemmer, der har lagt sig i spidsen
og det kan blive sjovt at se om de kan stå distancen. Alle 3.
har de vist god forståelse for spillet. Måske skulle man frem
hæve K~ld Jørgensens parti mod Ernst Urwald fra 1. runde, hvor
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man var vidna til at en spiller blsv mast ud af brættet, fordi han
glemte at besæti:e centralfelterne- .1 ~bningen.

Eigil Psdsrsen
Turneringsleder.

,ttvidovraturneringsn 1973.

Den efterhånden traditionelle Hvijoursturnering foregik i år på
Dansborgskol~n - et geogtafisk set velegnet sted nær ved S-station,
men bortset herfra lad arrangementet noget tilbage at ønske, idet
pladsforholdene var så trange, at man knapt nok kunne røre sig uden
at vælte et eller andet. Som følge af klage fra DSUs formand, Ole
Schøller Larsent der selv daltcg i turneringen, blev pladsforhold
ene bedre, men kun for mestsrklassans vedkommsndG. og pudsigt nok
kun en enkelt dEg, hvorefter man igen sed som sild i en tønde -
forst~ det hvem der kanl

Fra VS delto~ i mesterklassen Gerner Carlsson og undsrtegn~doi
i 1. klasse Henning Kalfner, ole Dslfter ag Jørgen Holst, og i
2. klasse Finn madsen.

Hvidovremester blElV Lennart Sperber rmed s½ points. Sammo point
t@l fik Gerner Carlsson. Han deltog i øvrigt i en sidaløbonde ko
ordineret turnering~ hvor han opnåede o½ (!)points.Denne dobbelt
triumf viser klBrtp at Gerner h0r~r hjemme i eliteklassen, og at
hans nedtur i mesterklassen blot har været et enkeltståends ulyk
kestilfælde.

ffiit egGt rssultat,4 points, er knapt s~ strålende. Efter at hauo
vundet 1. parti, satt~ jeg i 2. runde en officer i slag, men da
jeg tidligero her holdt den slags remis~ fortsatte jeg ufortr0dent
til spilletiden~ udløb, hvor jeg opgavj da hængeparti med officGr
mindre for0kom mig lidt f6r morsomt. I 4. runde fik jsg lejli~hed
til at møde den nu detroniserede Huidcvrsmeste~, Lars Hyldkrog. I

· en kompliceret stilling lykkedes det mig at findestvist nok ikks
helt ugsnialt træk" Da jeg herefter rejste rnig f1or at gå en tur 9

kom en af tilskuerne til partiet ilende for at gratulere mig med
mit - ecm han udtrykte tjet - prag 1tfulde træk" I sin begejstring
knugede han min højre hånd så voldsomtj at jeg måtte spille resten
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af partiet med venstra h&nd. Jeg havde ~om sædvanlig ingen re
mispartier og ingen hængeparti,er, hvilket vel skyldes min til
bøjelighgd til va-banque-spil, der ret hurtigt fører til ente~
knald ellar fald.

Ole Oelfter ydede - i betragtning af sin sndnu ikke særllQ
stcn:e turnsringserfaring - en· pæn indsats ( 4 pointe ) • Efter
dst ,kendskab" jeg gennem en række lette partier har fået til
hans spil, kan det siges uden forbeholdj at han hører til
klubbens meget lovende unge spillere, og hans oprykning til
mesterklassen er sikkert kun et tidsspørgsmål.

Henning Kalfnsrs 3 points var vel ikke mere, end man kunne
vente i betragtning af, at han efter egst uda:.E~.n tog tsmmell.g
let på det, idet han ikke fuldt ud udnyttede sin 'betænkning,s
tid og jaskede sig igennem flers partier~ En sådan indstilling
har jsg -svært ved at sætte mig ind i, da jeg synes, at man
i et turnsringsparti bør give alt, hvad man har i sig, s~v
om dat måske ikke altid er ret meget.

Jørgen Holst betegner selv sin indsats i turneringen som en
fiasko, og det må man vel give ham ret i, da hans score (2½
points) er et nedrykningsresultati men da det var en af de så
kaldte mellemturneringer~ slipper han for tiltale. Jørgen har
- bortset fra kvinder og spiritus - en $tor lidenskab, nemlig
Sokolsky's ~bning (l.b4), og han kunne i dGnns turnering fej-
ra en slags "firkantet" jubilæum, idet han nåede at spille sit
4o. seriøse Bokolsky-parti. Mange anser denne åbning for en ra
ritet, der ikke kan ta9,es helt alvorligt. Ikke desto mindre er
åbningen (med eller uden trækomstilling) anvendt adskillige gan
ge af så store navne som Schlechter, Tartakawer, Nimzowitch, Al
jechin og R0ti. Sidstnævnte uendt med denne åbning et meget flot
parti mod selveste C.apablanca ( New York 1924),. og i nyere tid
er åbningen flittigt cg med succes anvendt af den russiske stor
mester Sokolsky, der i øvrigt har skrevet sn interessant mono
grafi om emnet. Nedenfor bringer vi fra Hvidovretu~neringen et
af Jørgens Sok□lsky-~rodukter med hans egne kommentarer.

For et par år siden spill~de Finn Madsen og undertignede et
styrkelisteparti, der var meget Jævnbyrdigt og endte med remis.
Jeg kendte ikke dengang hans ~tyrkemæssige plac~ring og bedømta
ham på grundlag af oun. parti som 1. klasses-spiller. I hvidovre
turneringen delte~ Finn i 2. klasse med sn score på 4 points.
Jeg tror, at også han hører til vore unge lc~ende spillere, og
~ed lidt flittigere turnsrin~sspil vil det sikkert ikke vare



længe, før han stiger i graderne.

Harry Andreassen.

Hvid: Jgrgsn Holst Sort: Bent And~~asen, Hvidovre.

I.b4 e5 2.Lb2 d6 3,c4 Sd? 4.a4 Simpelt hen for at kunne forulem
pe en evt. Sb6 4.- ~f_6 6.e3 b6(?) Giver næsten altid sva1ge punk
ter, hvis hvid blot får det mindste fat på dronningsfløj,s.n. §..:.Sf3
lb7 7.Se3 d5 8.bS dxc 9.Lxc Lc5 lo.Db3 o-o 11.o-c. LxS? Det set
fristende ud. Men sort kanXnå at,mobiliserG til et ordentligt kon
geangreb. 12.gxL De? 13.Tfdl TadB 14,S02 e4(1.l Hvid må holde ho
vedet koldt. Både fxe og f4 giver sart chancer~ Altså ignorerer
vi e4 i første omgang. Men i virkeligheden er det elskværdigt af
sort at åbne for Lb2. 15.Sg3 exf 16.Dc3 Lb4 17.La3 Sg4 Jsg kunne
ærlig talt ikke ovarskuo komplikationerne sfter 1B.Dxg7 og spille
de det sikre~ 1§.Lfl Dh4 Nu er d:sr øretæver i lU'ften l9.Dxg7+ K~O
2o.Sf5+ K98 21.ExO Lxl 22.TxL ses 23.Sxf3 Sce4 Man har f□rlængst
set, hvor svæ'kkst sorts dronningf;!fl~j er 24.Tcl Td7 25.Lh3 f5
26 ".Sd4 Sgxf2 27. Lxf5 TxS'?? 28" Lefi+ KhC~ 29. exT Tf6 3a. d5 ses 31~• d4
Sxl 32.dxS2 opgivat.

x) ikke Noter af Jørgen Holst.

..
j
...

Partier fra Randers, Freds_riksberg a,g Vest-Vo,ld •

I forbindelse med ref~ratat af sidste års Brønshøj~mestsrskab
bragte FB mit perti mod Henrik Sørensen, der specielt var inter
essant p.g.a. åbningen og den ukb~rekte slutk□mbination.

Den variant i kongeindisk firbbndespil jeg anvendte har jeg
siden gjort til special~lb~n~(ud~n at kende dan t0ori, der på
stås at sxistere om varianten)A De to følgende partier er i
virkeligheden kun sst, nemlig de~ første mod J~ns Kristiansen,
det andet ar blot en bivariant heraf.

Hvid: Th.R. Sort: Jens Kristiansen
Spillet i Frsderiksber~~ intarnaiionalt ratede turnering.
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l.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.~4 d6 5.f4 o-ci 6.Sf3 c5 7.d5 e6
6.dxe?! Larsen f.eks. anser dette for dårligt og sikkert er
det at hvid eftGr fxe ikke uden viders vå~ angrebschancGr.
B.- Lxa6.(,7j 9.Ld3 Sc6 lo.f5 Ld7 11.0-0 Sg4 12:sdS Sd4 Sc: 1e5??
13.SxS SxS 14.f6[ 13.Khl! Et vanskeligt træk dør kostede en
times betænkningstid. Poinien ar at der efter 13.- Sxf3 14.
Df3 ikke er skak på d4, f.eks. 14.- Se5 15.□g3 f6 med godt
spil for hvid. 13,- gxfS(?} 14.exf Lxf5 15.LxfS Sxf5 16.SaS
5fh6 Sgh6 17"0h5 Dd?(?) Txf5! 17"0c2 f5 18.h:3! Sil5 19"5e6
Dh4 2o.Sxf8 TxfB 21.Lxh6 Lxh6 22.Txf5 Dxc4 23.TxfB+ LxfB 24.--Sf6+ Slutspillet efter dronningafbytning burde ogs& vinde.
24.- Kg7 25.DfS La? 26.Tfl Dd3 27.SsB+ KgB KhB?? 28.DfB+
2ij.Oe6+ KhB 29.TfS Obl+ 3o.Kh2 De4 En fiks vending jeg helt
havde ouarset, hvilket sammen msd begyndende tidnød gjorde
mig nervøs. Det er jo ofte på dette tidspunkt jeg p.g.a.
nervsr spolerer partierne og det gør mig nervøs at tænke p~.
31.DcB(?l Dh6! sætter øjeblikkelig mat, f.eks. 31.- Dg4(!)
32.TfB+ Lxf8 33.DxfB OgB 3~.Df6+. 31.- Dc5 32.Sc7+ Sxd6+
vindsr selvfølgelig også. 32.- Kg? 33.Se6+ Kg6 34.Sf4+ Kg7
35"Sh5+ Kq6 36.De6+ S,,96 '37.De3+ opgi1Jet. :oer er mat i næste
træk.

l□ dage sanere spill@des 1. runde i Laurids RasITTussens
mindeturnering i Randers.

Hvid: Th.R. Sort: Steen Juul Mortensen.

Som foregåsnds parti til
13. - _§xf2= 14. Dxf3 Se5 1~. 0g3 Lc6??'? Jens Kristiscssn og jeg
havde kun regnet med 15.- f6 fordi 16"f5 Lxo6 17.fxg vinder
en offic:Qr derfor: ap_givet.

Dat følgende parti er meget velegnet til analyse p.g.a.
dets herlige mmngde af ofre, matter og efdækkerskakker.
Spillet d. 15~11-73 i Vest-Voldturneringen.

I

Hvid: Erik Poulsen soft: Erik Poulsen
(aomme læsere vil antag~lig tro, at det h9r drejer sig om en
fejl i renskrivningen, men det er faktisk skrevet korrekt af
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efter Thorbjørns håndskrevne { enhver~ der har s0t nævnte herres
håndskrift ved, at den ikke er helt nem at læs□) manuskri~t. Det
ta kan udemærket opfattes som en advarsel folk, der påtænker at
indlevere stof til FB: maskinskrevne manuskriptør - 4o linier
pr. side, 55 anslag pr •. linie, tak ! )
l.e4 96 2.d4 Lg7 3.c3 d6 4.f4 Sf6 5.eS Sd5 6.Lc4 Sb6 7.Le2t dxe
8.fxe o-a 9.Sf3 c5 lo.o-o cxd 11.oxd Se6 l2.Sc3 Lg4 13.Le3 SdS
14.Sxd5 DxdS 15.h3 Lf5?! 16.Dsl TadB l?.b3 Le4 l8.Sg5!! Sxd4?!
19.Lc4 Dxe5 2o.Dh4? h6 21.Sxf7 Ss2+1 22.Khl Txf7? 23.Txf? Ld5
24.Lxd5 TxdS 25.TXg? Dxg7 26.Tsl Sd4 27.Lxh6 Df6 Resten spilles
i stærk tidnød. 28.Ds4 TfS 29.Le3 Sc6 3o.□c4+ ~h7 31.Lgl Tf4
32.De2 eS 33.Tdl Of5 34.0d2 Sd4 35.Lxd4 sxd 36.0□2 Df6 37.Dc4
Kh6 38,0d3 □a6 39.Tel DoS 4o.Dd2 Dd6??? Idet sort trak faldt
hvids vinge, men det tyder jo kun p~ præcis timing. Dg efter
g3 taber sort jo et tårn.

Vderligare et parti fra Vest-Vold, 5. runde.

Hvid: Th.R" Sort: Ib Andersen.
L

l.d4 5f5 2.Sf3 d5 3.Lg5 Lf5?! 4.c4 dxc 5.Sc37! c6 6.Se57 b5
7.f3 Sd5 8,e4 Sxc3 9.bxc Le6 lo.f4 g6 ll.Lh4 Lg7 126Ls2 f6 13.
Sf3 Sd7 14.o-o Sb6 15.Dc2 Lf7 16.Tael o-o 17.g4(+=) Od7 18.f5
e6? 19.eS (+-} Sd5 2o.sxf Lxf6 21.LXf6 Sxf6 22.Sa5 OeB 23.Lf3
TcB 24.Dg2! Sd5 25.LxdS cxd 26"DhJ Tc7 27.Dh6 gxf 28.gxf exf
29.Khl! Le6(?) 3o.Tgl+ Kh8 31.5g6+ opgivet.

Thorbjørn Rosenlund.

~~-----------~---~-~~--~-~---
I
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Onsdag d. 19. december er formanden i julehumør og indbyder til
juleafslutning1 ( ! ) msd glogg og. æ_bleskiver i klut·lokelerne ! !
I sin uforbedrelige optimisme f6rventer bestyrelsenats~ lige
så mange deltagere som ved generalforsamlingerne, holder dette
stik er der altsA gode chancer for at se vennsr og bekendte,
man allersforlængst troede lå. under mulde - altså gutters -

I
vi ses onsdag d. 1,9. ds'Cember 1973 på Veras Allå. IKKE?
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o2. januar
o9. januar
16- januar
23. januar
36. Jariuar

•.

•I

12 -

JULEAf'SLUTNING m/ GLOGG OG ÆBLESKIVER t !. !: l !! !· f\

Klubben her lukket.
Vinb3rturn~ringene s" runde - kun f'or 3,. kl"
Hængepartier fra vinterturneringen
ynrnesterskab

Halvårlig beretning

l
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