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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE Sl<AKKWB
nr. 1 januar 1977
~.
·
·

Juleafs\ytningel)
lå i år så sent som d. 22., og det har
måske gjo·rt det svært tor nogle at få lov
til at sti.kke a.f fra familiens juleræs og
hen i ·va. Men. tradt tionen tr-a havde vi d·er
nåede frem det overordentligt fornøjeligt .•
I !r startade vi med en rask Quiz med i

alt 2o S"9ørgsmll, hy-or man skul.Le kunne
alt, lige fra at vide hvor mange træk det

tager at· sætte m.at med K + 2L m.od K og til

at kunne genkende· et digt u,dfra. nogle få
linier af de't. Jeg har ljkkeligt glemt
hva,d det hed, jeg kan kun buske a..t Hans

gættede på. ·l:i.C.Andersens berømte ( ????)
værk '''~n fisk11• Præmierne gik til 1. Ste•en

Schousboe, 2.Deres udsendte medarbejder,
·3 .John Hansen og Gerner C,a . r lsson!
l:iereft..er serverede Formandleifs søster
gløgg og æblesklv,er; og Barkhuus unde,rhoidt.
o.s på fremragende vis , først· med en herlig
parodi på radioens 110:pford.ring til Dem11

(. Sneslev akkompagnerede pA. fløj~e), sid.en

med en opbyggelig historie om hvordan man
ordner en pige med tandpine. Formandleif
fortal te oeså en lille vittighed, og til

sidst bidrog vort tidligere medlem Gerner
Carlsson til underholdningen med aftenens
eneste deciderede fuldem.andsindlæg.

Nu. blev vi att,er sat foran brikkerne

og slculle vinde forskellige slutspil resp .•

holde dem remis. Alt hvad Deres let omtlgede ;?1,ed.arbejder husker er at han selv besynderligt nok vandt en af' uræmierne.
-,
..I...

1.0le :q,el~ter · · - Flemming Brun
9-1
2. 'forben Snes lev - Uff,e Dahl
1-0
3 .~r-ik'· i\ro!l JSss,en ·- Peter Ran.k
0-1
4"Leif J:ensen
-. Leif·... Sønde:rskov t-½·
5,.. Niela B.endlev
- Otto Niele1·en
1-0
6. Hans Nielsen · . -·· Karsten Andreas eril.-O
7. Steen scncusboe ·.:. . EJ• S,e'lsted
1-Q.,
1

:

1

8.Jacob Gibori

· - :Johs. Rasmussen l-0

Før 4" runde· var sti·llingen i topp:en:
l.VS 15½, 2.Rødovr,e L4½, 3-4.Albartslund og
Glostrup 12, så dette var måske t·o!)apgøret.
Det sta,rt,ede godt: n~ntu~ havde vi ·fie,t, sa t

os til rette (og vi manglede stadig to mand)
før det første parti var færdigt. Hana .-.~·ielaen spiller hvid: l.e·4 g6 2.d4 Lg7 3"Sf3 d6
.rr,- ♦•
'
K-:X.L
-- .pr.tt')
- - 1.., ve,t- •
'r ~ -6-•-- • S- g-5- + opg
4- • -L, o-4,, ;;;.•'"d-,7. ". 9• 5_ .. L,X-_ .L,

Hans er for resten holdets topscorer med 4
points. Nu fik Hans tid til a.t gå ned og

hente lille Miki, som sad og læste til eksamen og helt havde
undgtk vi at tab,~
med tre kvarter 1
vel til en bolle.

glemt h,~ ldkamuen. ilervs·d
uden kp,1nå
-, nå 1. bræi?i l!len
und er sku , blev det a"' lige-

Næste dag var overskriften

(citat al.u t}, Jeg forbi.gir helst min egen
indsats- i tavshed og s,kynder mig så at for-

tælle, at·Leif heller ikke præsterede noget
,særligt,, men dog fik reddet sig over i ·et
slutspil med ulige,farvede løbere .., Imidlertid.
spillede Sneslev, og d,e 4 sidste brætter alle.

meget sikkeit - i hvert fald sikkert nok til
gevinst. Og slutresul tat,et 5½-2½ er der vist

ingen grund til at græde over, nu er stillingen i 1. række, gruppe 2: 1.1/d 21, 2-3 • .itødovre, og Albertslund 17

Oa'V,

Ja, så omsider sluttede sidste års vin. terturnering i alle klasserne, selv om det
kneb gevaldigt i finalegruppe A. :ilet sk·yldtes
måske ogs,å turneringslederens vage ho'Ldnfng
over at give ,sig, s~lv nogle nuller, men omsider fik man da kåret en lille klubmest,er,
der omsid,er ha.r 'Vokset sig stor. Men hjer-,
teligt ti,l lykke me d skabet, Ole • .Du har
virkelig' fortjent sidste års klubmesterskab,
1

du va.r·virkelig stabil gennem hele turneringen.
Slutstillingen i finalegruppe A:

4¼ p,.,
2. T,o rb en Sneslev ;½ p. -

l.Ole Delfter

3.-4.Gibori Jacob
Niels Rendlev
.

.

.

2

p.

2

u.
~

(Som tidligere omtalt i fb blev B-gruppen
.vundet af Poul Sørensen ag 0-gruppen af

Jørgen Holst.)

VEST VOLDTURNERINGEN 1976,.
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Den Å.rlige ve,etvoldturnering blev i, lr· som sæidvlanl1,gt afholdt i Gloatrut Eiblio tek. T·urneringen arrangeres, af klubberne Glostrup, Albertslund, Rødovre,, Brøndby og Vanløse, do g si,detnævnte som en noget passiv medarran&ør. Det hå1

1

ber vi at kunne rette op pA. senere.
Fra. Vanløse delt,og i meeterklas.sen Torben.Sneslev, Hane, Nielsen, den fremadstorme:n.de og håbefu.lde unge man·d, samt Niels Rendlev. I 3.
klas.s:e Kurt And_ersen, o,g Preben Peders,en.
Hans· formåede i mest.erklaesen at læ,gg·e sta1rkt
ud 11.ed. 2 p. i de første 2 runder. Derefter
glippede de s.idste partier noget, og han sl1Jt,-

tede på 4 points.. Dette må dog siges a.t være

flot, da det er et par år siden han sidst ilU •

spillet alvorligt skak•.
Sneslev lagde ligeledes stærkt ud med en f'lot
gevinst over Sperber, som vist i sidste nr. af
FRI:B 0NDEN •. Ellers var han .nog et uheldia i resten af partierne, spill"ede ··noget under sin
1

vanlige· .stand.ard, og :endte. med . ial t 2 pqinta.
Mit ege~ resu.l tat skal i.kke omtales .nærmere.!

Strålende spil og flQt;te kombination•er, raen•••
•• fo,rkølelse, tidspu~k-tet for. runderne, røgen
i lokalet og atøjen. ~fra S-to.get o& hvad -:man. elle.r e kan finde på; ialt 2 points. Men jeg kom-·
m.er stæ.Tkt ig~n j_ 1. ,klasse.
Den glæd.. elige overraskels·e var Kurt, de·r · fik

5,5 :p. og hermed ble v vin,de;r· ,af ein klas~e •Ol
1

rykked~ .cp i 2. klaei.se. I ~ste nummer håber
jeg at kunne bringe nogle af Kurts partier.
Han spill-ede solidt og godt, , 4 .gevinster, :; remiser· og altså ingen tabspartier.
E'ndelig Preb,en, der for førs,te gang del tog i· en.
koordineret turnering, og fik 2~5 P• Et •gan.ske
godt re.sultat, og Preben bliver utvivl·aomt stærke re ,efte rhånden som rutin,en komxner.
Til slut vil jeg opfordre alle medlemme.rne til
at deltage i nogle flere koordinerede turneringer; så Tanløse kan vise si·t ana l gt uda.d•til"
He rmed vil jeg ønske alle lrlub"bens medliJmme::· et
1
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Parti fra klub·turneringe-n, spillet 8/12-76.

Hvid F. S,ejersen.1 Sort Poul E., Elling, Herlew.
1.) S·f:3 • g6,. ·,· ,18) Df,2 . - Kg7
2) . d4- .._ ~g7 , ·-f· 19 )•. 'Tfl · :_' DeB

3)

eJ

~ st6

c4

...

_-, 20) .h4 •·StB

. Sort· ø.r pakket godt •

4) Ld3? - 0-0 - -•.

5)
6)

7)

d6 . ,.

se:; •·· c5· ...
d5

8) 011!'0

9) · Le2
løberen

C

i-.nd •.HV·id skal have.

,

ål;l~,'et lin.ier. D,r
- Sbd 7,, · ~·. at år .e n tr'iplering
. - . SS:4
~ og to _l øbere para·t
~. Lxc,3?
til et angreb.,. . _
er den
21) Tg3 - Dz:a4 . ·
1

- .:~ ••

••

22) f5 nu er der åbnet for·
begge løbire.

bedste brik i
Sortø,i fo•.:rsvar. ·
lo) bxc3 -· Scl'e5

11 ) Sxe5 - S;x,e.5
1.2.) f 4. -.~ Sd 7 .tilbage .-. ~
· ·,

r •

22), • ., •

._ De2

2.),): ·Lh5 ;.·
.. ~4·· ~rusl.en Lh6+
13) e4 ~/. b6 - · 2))· --:·.. .. ··nxe4
14) Ld2 e=linien åbneeS
Hvid vil spille
24) fxg6 .- lixg6
løberen.._til kongtF.= . 25) Tel ~ ~c4.

fløjen uden at ·

J'

.

'

.

~ ,: ::::

·En~ste muligh~d.
.
På Dm4 følger LXg6.. .
Dc2. "be.svares .. med Lb~1t.,

trekke f4•f.5-, der

ville. .overlade
feltet: e5. . til

nu

Sorte .s.pr.ing·er.

men
"er C,.am~n- . f o~tej.
Der vaz fem 11104 een..
·

14) • • •

26) LX.g6. - Sxg6

.

27) Df5 · ·-~ ',f'h8

··

15)

-

a5 ·

a4: --·--:.

.·

Springeren er ·ude=

·tvungent; ellers Ld:3+

l. ukk.e t . tra at. ko~e ~B) Dxg6+ ...,KfB
igenneDl p,å ~D=t:løJ~·» 2..9 ) :.:LP.6+ • ~Ke8

og Sort . .fik .en ·
· ,.30 )' Tgej .- Th7
hænge-bonde.,..
~-="\
ny·tteløst, me.n e5
15) ~.• ~. - La6
hjælper· tie.ll~:r ikke
16) Tf .3 - fG
.
31) fxe7+-.. op,giyet •.
17) Dfl ,_. ff·7- '.:(. · ··-Mat~ 1 to træk. .
n

.,

I
~!.
I
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j +

Rr~dakt.ionen. mf.ngler• indlæg, f" eks .• partier, r~eu'lt at e r , historie4"1-' skandaler, sladder og ligJ o· -t r..:1 ~ u+ • ":':r-1r_,. , - n-"rd ]- +u 1.·· -~·n.{•11
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!OLDTllUERIIGEN.
2. OC' 3. holdet klare øi,; ikke helt sl godt
som l.'holdet og de ml øe i øjnene, at hvi:s

det ikke går bedr,e i foråret 1977 kan ne,d -

rykning blive en aktual.i tet.
.2. holdet spillede ude mod Valby l, som nok
er rækkens bed,ste hold, og fik 2,, points,,

Knud Wæde vandt og Axel Barkhuua og EN,:he.rd•t ,

Jensen sp1llede remis. Resten Iurt Andersen,
Kurt R.avn, Per Ro·e,enstand, Sejr Houmann oc
Preben :Bøje tarsen tabt,e.
.
·
Stillingen i 2'. række, g~ppe 4 er efter at
der er spillet 4 af 7 run~er denne:
1. Valby
I 2'3
5. Studen;terne V 16
2. AlbertelundII19

,. T'årnby

6.L7n&by-V1rum IV 13

,I 18,5 ?~Vanløse

II 11

4. Øbro
IV 16,5 S.:S 41
Hl it5
Boldet mangler Øbro, Lyngby-Virum o« S 41 .•
:,. holdet vandt "6-2 over H:erlev 2· ·og ko,m

dermed væk fra bundpladserne. Der var eej,re til Ib P·ed.e·rsen, · Jens Vinther, J'ro,de
SeJersen ( se andei,11 stede i dette nr.) Jan
Jørcensen, Jesper Ho·lm og Sven.d P'edersen.

Eilif Kiilsholm og He,n ry Stjernqui.et t:abt,e.
Stillingen 1 :3 . række, gruppe 3 bvor Vanløse mangler at spille mod ~røn.dby II,
Glostrup III og T'åatrup II.

l.Glost,rup

III 21

5.Brøndbyvester I

15,5

2.Hat].'llP
3 •.Brøndby

II 20,56.Vanlø!_e.
III. liJ-~
· II 17,57.Her!ev
II I_
4.Øbro
V 15,58.fArnby
III 10,5
og endelig stillingen i 1. række,&ru.ppe 1,
L-Va,nløse
I 2J
5.Studenterne IV 16
2. Albertalun,dI 17
6.Køb,enhavn
3. Rødovre III 17
7. Gladsaxe
4. G1ostrup II 16,5 B.!''å,etrup

II
II
I

14,5

13, 5
12,5

Vi mangler Studen,terne, Gladsaxe og Glostrup.

.

·VINTbllc',rURNERii[GEN ~1:_.q17•

Nu da vi~erturneringen for sidste sæson er
færdig er det på tide at interessere sig for
den igangværende • · Da 1;11rneringsl ederen var
bortrejst '(hår ban. al1erede opgivet) da redakt.tonen var ea.mlillt er det kuri muligt og
med al mulig :forbehold .at bringe resultaterne fra mest,erklaseen. .
.
l.l'tlnde: Torben, sn~sl~~ --· J'¼@;eXl. ll:oJist l~O
Ole· Delfterr, - ~t,ee.n ~chous'b,oe }knge,
Jacob Gibori ';'• ~r,i-k ton Essen remie
1·1els Rendlev - Le:if Jensen · o-1
2· ~ run ae ; . 3 -.
• '
•
' .
:,.ru.nde'f -Jacob Gibo:r1,· - Tor'ben Sneelev Hænge
Ji,els··Rendll'V - ·steen Schousboe 1-0

4.ru,nde:

Jørgen·~o],.at ... Erik vc;in Essen Hæp.ge
'i

' ~

-

I

•

r

r

Det siges ~t Steen; JaCob og"'Erik hår fordel
i hængepartierne.
, ,.• ..
SA let er det at slå formanden;
Hvids Niels Rendlev

Sort: Leif Jense,n
1.g3,,h5 ægte Hvenekilde stil 2.Lt;2,b4 3.d4-,d5
4.L:f4,Sf6 5.c4,c6 Hvid tro ban står bedet og
_spiller nu på afvikling 6.Sc3,dxc4 7.d5,cxd5

·.a.• Sxd5,Sxd5 9•_~d5,;DXd5 . lO.Lxd5;Sc6 $ørt kan
ikke holde bonden og hyi~ kan ikke slå spi"ingeren l],.LxcJ,eSZ ;i.2.Ld2;hXg3 1:,.;fxg3,e41 pointen 14.e3,M6.,-15 •.Se2,Lg4 -1f•O... Q?I ·se5 17.Lb5+,
K.e7 1a.,sd4,Th5j 19.Tf2,Tah8' 20.Tcl,S:!3+ 21.

Sxf'3,Lxf3. 22.Le2,_L;g3 2J.Lb4+,K:f6 24.Lc3+,Kg6..
25. Lxf3, L.xf2+ 26. Kxf2, exf:,' 27· • Erl'.3? 1 , Txh2 28.
Tgl+, Kf5 29. e4+, ICe6 30.Txg7 ,T8h3+ 31.K,;4??,
Txc3 og hvid opgav efter 31.Kf4,Tf2+ 3_2.Kg4,
Tg3+ vinder·sort også, men 31.'f.r3 trækket
t

.

d

p1n,en u.··•.

.

7 ~'

· P:rogram:

19/1

Vinterturnering 5. runde fo·r 1. og 2. klasse

26/1
-

Vinterturnering 6. runde for 1. og 2. klasse
og 5. runde for mee:terklaes,en.

2/2
9/2
16/2

Hængepartier og Styrkeliste.
llubm.eeter·skab,et i lynskak.
Vinterturn,ering 7. runde for· 1. og 2. klasse
og 6. runde for mesterkla.aaen
-

Undervisning ved Niels Rendlev, a,eref't,er

23/2

hængepartier og styrkeliste..

.

Vinterturn ering 8. runde for .2. ·kla·e ee

2/3

1

hængepartier og styrkeliste
1. holdet ude mod Student erne.
1

2. holdet hjemme mod Øbro
3. holdet ude mod :Brøndby

..
Vinte.rturnering 7. runde ror l!le,sterklassen
8. runde for 1. klasse·
·.·
rg. ru.nde for 2. klasse
Hængepartier o.g styrkeliet e
1. h.o ldet hjemme mqd Glad-saxe og 3 •. holdet
ude mod Gloet·rup

2;;:,

1

30/:3

1

2. ude

:51/3

mod

S 41.
'

--i,_

V.ANLØSE SKAKKLUB:

..

.

Spillest-ed: Vanløse Menigb.edsh·jem.', llekistevej l56
v/Vanlø,se- Kirke.
Form.and
: Niel.s Rendlev, <nerskousve'j ·g,
2500 Valby. Tel:. :50 44 OS .

Kasserer

: Jesper Holm, lbakken 26 st th.,

·2720 Vanlø.ee. Tel: 74 68··99 Giro: 6 47 84 ·33
:Bestyrelse: B 0rge Gy~dholm
1

Axal. Earkhuus
Jens Vinther fe1: 74 00 21
Redaktion: Leif Jensen Tel: 29 59 03
-

.

Erik von Basen Tel; Tr" 7117
Prib onden udgives a.f Vanløse Skakklub
1

Oplag: 60

_

El-Stencils: FDF/FPF Tryk; Florman Duplik

s.
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MEDLEHSIIAD FOi\ VANLØSE SICAKIWJI
nr.2 februar 1977
. A!)Båande ,"tint e.r :fa!tnerinø_a..

Halvdelen af vores vinterturnering :skulle•
nu være. spillet, og der. er mtilighed for at gø-

re en smµ.le status. Stillinsen i de forskellige klaas.er·.er .som. følger;(t&ilet i parentes.
angiver ~ntal ~p.;lllede p.artier og tallet udenfor Pl\re11tes ans~ver a~tal point·e). .
_
_ Mesterkla.søe11::. l .Steen Schousb,oe :, ( 5),
2-3 .L·eir: Jensen og.. Niele ltendlev 2 (~) t 4;
Jaoob Gibori 1½ (3}.,. ·57'"7 .Jørgen Holst·, Torbe~

Sileslev og· Erik von Es.s·'?n 1 (:S), S~Ole Delfter

½ (1).

stor jævn:by:rdig-

Som det ses er der meget

.

hed i ·denne kl_asse, Alle · ·(:Slår alle, og-•ingeri·.

bar sk'il t sig ud,, i top eller .bund , Dette···k·an

skyld.es den kedelige omstændighed, at kunhal1rd,elen af det partier, . der· skulle være afviklet, er afviklet i skrivsna.e:·stund. Derom
senere. Dat er glædeligt., at Steen Schouefboe
har taget føringen i demi.e klasse - han er en
klar forstærkning for· klubben.

.
.
(4), 2.H.

1. klasse: l.Axel Barkhuus 3½
Schøller Jacobsen 3 ( 5), .3. Finn Madsen 2 ( ;) ,
4-5. Frode Sejerseri. og Je~s Vint~ er 2-·(4), 6.
1

Kurt Havn l¼ (5),. 7.H. Stjernqu1st 1 (l)t 8.
Ib· Pedersen 1 (3), 9.Sejr Houmann O (3) •.
H·er er der stor spredn'ing over feltet.
Axel Be.rkhuus har skilt sig ud i toppen. og
Sejr Houmann i bunden, Man bedes her bemærke,
at' Thustru:p Bans en har meldt sig ud .af !{lu.b7

. .
fl.., • ,1 .
1 -en'
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2. klasse: 1-2.trik Larsen og Preben
Pedersen 4 l. 5), ·;,.,Kurt And.ersen 4 t 6J, 4.
Jesper Holm 3½ ,(4J, 5.J·an Jørgens,en 3½ (5),
6. Bjørn Gemzøe 2 { 2) , 7. ~,v ~nd Fede:sen. 2, t 3) ,
8 • B,ørge Gyl dholm 2 (. 5) , 9. ~ te fan Rane en l

t 4), lo •.N.iels Bansen l l5J, 11.Leif
( 6), · 12.Finn Hansen O ( 6) ~

Myw·a.rd 1

··

.

Her er der stort set to grupper, nemlig

en tapgruppe· og en bund.gruppe. Fl,ere

'!-f

de nye

medlemme•r er i denne klasse og har spillet .
ganske imponerende ( spørg bare Gyldho•l m) og
det bliver spændend.e at følge dem fremover. De

udmærker sig også ved at være· fii ttige delt~gere i koordinerede turneringer og ved ,at have
en høj møde·prooent når der spilles vinterturnering t her kunne nogle af de gamle ,etablerede
s~illere lære noget). De· 2 nye Leif ·Nyward og

F1nn Hansen er_ sammen med veteranerne Kurt.· ·
Andersen og ~urt Havn i 1. klasse de enea te,' ·
der har spillet alle partier. Den slags spil-

lere gør en turne.ringsleder glad'.
.. Uenne klas·s,e ha.r .haft.. en del udskiftning,
m.en ~,a.~. nu ( f?rhåbentlig) fundet sin en,delige
form. ~J..d.st tilkomne er Stef'an Hansen, der har·
afløst John Eanaen, ~tefan har tlf •. 71 29 46.

Jeg.har i vinterens løb ført lidt statistik over mødeprocenterne ti1- de ordi~ære ,
spilleaftener, og det er ret deprimerende,, -

1. spilleaften var antal;l.et af spillede P~:rtier 53%, 2" aften 4~, 3 \t a,f.ten 53%, 4. aften

66'Ø,, 5. a.ft,en 9cf/ø, 6" ~ften 57'P,.

·

· Er der noget at. sige til, at tu.rnerings- .
lederen er. ved at få grå hår i hovedet. Kære
venner, hvis denne tu.rnering skal være færdig
til gen.era;Lforsam.linge:n ( og det skal den~~~) ·
så må I F •••••• se at komme ud af starthuller-

ne. I må benyrtte alle ledige klubaf-tener til
at spille -manglende partier1 og er det ikke·
nok må I spille ,d,em på andr-e tidspunkter:. .
Nllers udd,eler turneringslederen en nasee
nuller lige· før generalf'oraamlingen, og det
vil skære ham dybt i hjertet at gøre de,·t. Så
b·a re fnr hans s1cyld - spil de partie:....

Mit ~!!l~r-½ensba.r.n mlrt manglende partie·r er
m,eerterklassea: Få trods a.f 5 O•rdinære spille-

aftener og 3 hængepa:rtiaftener er det kun lykkedes dem at afv'ikle h.alv·delen e.f der.es partier. Det er simp,el then for dårligt.
l,. klasse har afviklet 2/3 af deres partier, og det må siges at være i underkanten.

Der.imod har ~ eg haft stor glæde at •f,1. t·
lede 2. klasse. Jte·r er 85% af par'tierne afviklet og der· er hib om, at reøten~k,an Dl at
b1ive det.

Jeg har også haft den kedelige oplevelse

at nogle spiller,e har glemt at melde •afbud.
Det betyder, at deres modrrtandere føler sig

til grin, o;; det er uacceptabelt!_ Husk at

melde afbud hlde til den modstander " til
turn.eringslederen..
.
J·eg qå.ber, at disse skrappe udgydelser

vil få de mere sløve til at oppe sig og at de
m,ere aktive ikke er bleve.t fornærmet. Det•er

jo ikk:e alle, der behø·ver ~t ft21l~ sig truffet.

Jeg gør også opmærkso,m pl., at, dette er skre-

vet den 27 .l. Inden bladet, er udkommet kan der

jo være sket meget,

Venlig hilse-n ,o.g fortsat god kamp

Tu~eringsleder
Jens Vinther. ·

"'

VES!VOLD.
Den årlige hurtighold.turnering spilles i Ar pl
dagene 23 Og· 28 februar .• Alle de praktiske oplysninger sidder .formanden in.de med, men her
er chan:ce,n for at supplere Vanløsee urbebold-

ning. Meld dit ti 1 boa, Ren41øv o~ få to hygge1 i ge slra.J~aftner ud et d~t o Når d.u alligevel
skal '.b"a.ve :ft\t i Mi,~!ls nå huel-r a·u raeldrD dig ,J~i~
,~1-:-• 1·· os' ~,-y,1~ 11~~-r--.
. :1
J:?"'J.~.t:o!.t, scna '° H-L-..
·: eo..ø1. ,__) ~-; -nm-1&3. _ 1L1·'1!('i,-~~

~

,·,.i•

·

-

,

L-:,i ""i!"

-L lU
"'i+·:., .~~.. d~, .u!
m.n. .or,,,
Tr -·b ,,.... ,. , '!,., -·~ ....
..C~ .J.' .t~.0
UJ:..L.;..U::t "I::..·
•It

~--.--- -"t,l,..jl;)
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I
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f,o r 1170 :Bp1J...Lere , men ga..m;i.e m.. _

med. Bel:ysex: heJm1y. Spillet 1940 i Køb

havns1clubturnering. BVid F. Sejersen Sort øx-aatrøm, Bankernes skakklub.
He:r k.øm. a3 1 betragtning,,
hammer bAde: a.p=ringe~ og·

~onning, men Hvid har
~, faet, greb om.apiliet,
at det ikke er -nødvendigt.
Et·t ·er neate tru d.11.kker
alle _Hvide otti9erer·c41
o.) ~,_- c_-1--_ s_o_4
21) tc7· , -!i.i Dg5
2_
·

22)

L_o♦_._.

,_ -

Tf ca

23,) Lb3 - •·• •
Hvid be.holder ~.)c•l1n1en

23)

. 24)

• • • -~ ])d.8
!ZC8 ,~-: _ txc8

:·Påi~·ate.!!:8følger
~- ~4
Dc.7
27),

8

LZ04 - - · .•••

Hvid truer med.

a.).

På

S45 følget', .-LXd5-e%d5',
sc6.a6, Se'7+ med. bøndetab

og gevinst tor Hvid. Sort
vil be:t:ri ,aprintieren vel, t6
2'7 )

28)

•••

•

Lf5

g4l -

•••

ikke e4, der ville· STække
·bonden på d4. Sort har 1gec
kun ei felt til løber:en. ·
pl Lg6 følger h4. Den kan
ikke bremse.s . Hvis hj6, Sxg6
og e6 falder. Går løbceren til o2, tving,e s. springe:ren
efter. a3 til d5 med bon:d etab
som fø(Jl' nævnt - alt-så
1

28)

•••

-

jQ)

[f2

-

29)

a3 •

Lbl.

Sc2
•se

To o~ficerer lokket i
fange.n.ske.b J Truer Ke2, d2
og Lb3 eller d.3. Der går
panik 1 Sort. .
30)

•••. · -

f6
Kf•S

31) txe6+•
Her faldt ~eg ud af sti=
len •.Rigtigt Sc:6. Spær•

JS) f4 ~
.39) Kdl I -

Sb3
•••

ikke KdJ med 6•Cl+ og

trækgentagele,e eller
S=ravage på X.=.fløj,en.•
Truer S•fangst ved Kc2

Sal+,Kc) samt b3 og
Kb2. sort er skræmt.

rer tor kongen. Jeg kunne 39)

•••

~·

Ke6

fortsætte aom før nævnt.
32) Sc4? - La2

41)

Sc7+ - Kd6
Sxb5+-. Kd5

33)

42)

Sc3+ --

Kc4

45)

Kd;

·-

Sb3

46)

e4

--

S,d.4?

Ld.5

-

b·5

34) Sb6 • Lxd·5
hvis sort slår Sb6, slip=
per ha,n·e spr1.nge• ikke ud
35·) S:id5 - Sa·l
Hvid ha r t-o·bøader, der
vinder •. St1111:ngen. skal
1

cementeres o•g terrainet

erobres.

J6)
h4 •
a5?·
s. p:r1ng$i'ens fl·ug. tfelt.

37)

Ke2

·-

Kf7

40)

43)
d5 - K.o5
bedre var So5
44) - Kc2 - Sal+
Nu må So:rt godt skakke på
cl. Koster sp:ringere·ø .

Så. kom hesten hJe■ til
foldent men for at dø.
·47:), _.. b4+ .-. ·- opgivei

Den et1l···bar· -je,g 1.kk·e· ,se·t ·:1.:: Vanløse, men
bemærk Hvi de solide -et.-'iiling gei;mem he·le partiet
og de f:å muligheder for Sort-.
,. s.
1

_

..

,

Få årets første on:sda.g aflagde forman-

den, Bi.els Rend.lev, den traditionelle halvlrl1g•e beretn.ing. Ran indledte m..ed at min~

des tiden før sidste generalforsamling og
forklarede, at baggrunden f'o,r sammensætningen af dan nuværende. bestyrelse var, at.
"der skulle: gøres ·n oge·t katastrofalt! 11

(.citat e.1ut).,
Denne b,estyrel.aes første arrangement . var Vanløseturneringen, som var blevet en

succes og var stærkt medvirkende til en .• ..
fremgang l)l 7 i. medlemstallet. !rods de·tte ··
store a.rrangem.ent - og trodø res·tancer pl ·
ca.• 1600 .kr. (so:m bl.a. formanden har del
i) - er kiubb,ens økonomi rimeligt god , og
Rendlev ttdtalt,e håbet om. at det ikke bliver

nødvend.igt e.t forhøje kontingentet på næste
g-en,eralforsamling. Endnu en positiv ting:
Ole De.lfter sørger r·or jævnliS og god omtale i Vanløs.e Fol~_eblad af VS' s aktivi ta-

ter.
Og nu til id.et lidt mindre ·opmun.trendet
Der er kun ringe deltagelse af YSere i ko- ,.
ordinerede turneringer. I KSt11s holdturne:_
ring klarer 1.holdet sig fint, mens 2.holdet ligger skid-ti og ; •. holdet midt i si.n ·

gruppe. Det.~e sidste førte til en mindre
dis.Jcu.ssion~( eft.er be.retningens afs.lutning.)
at· fremmødet til hold.kampene. Der er alt
..
for mange og alt, for sene·-afbud. Det gau.der,dog ikke I.hold.et,

m.en det

er m.åske o;g så

en

af gJ.;Undene til at tiet klarer si,g. så god.t!T
Zndelig var de·r ~r.ob1e~et med åt_ hoide or-

~ . . . .,.

Som formanden udtrykte d(;)t: "De:r lå

aa.::!~i 1..lige bønder ·på g\11vet ef +.ø•

:~.::ød.1-·

s"lutningen.. " Det viste ·sig, aenere, .at han
. 'tro.de, alt. kun mente små ·træbrikker.
,
.Ber.etningen· afslutte.des med at. klubm~steren, ~Ole Delfter, fik o·ve.rrakt vandr•epræmien.
Og mens. vi ventede på kaffen, leverede Gyld-

uol,n og 8aJ1Jct· Pe·tor

i11d1{¼jg 1 kam.pc::...
må have kunne't få det til at
E; ~

.i. westa.ncerrle, s_,Hll
klø selv på. en sten.

.

~

J;:.fter k.a.ffen ble·V •der afholdt en lille
lyn:turnering. Der var tr-e øl i præmie, og de
blev· vundet a.f l •. Bendl.ev, 2.Schøller Jacobsen,
;.,Gibori.

·

Og som rosinen i pølseenden: m:1,dt under
lyn.turne.ringen, lod P;:ebe,n_ Peg.1;r11n sig over-

tale til at blive matøzial,fprval ter. Det ud-

løste
tr,ods tidnød rundt o:mk.ring - 'kraftige
klapsalv·er" U:ndert,egnede 11il gerne opfordre .
medlemmerne_ til ikke at gøre Prebens arbe3de
st.ørre end nødvendigt'.
•
eve
■,!i!i

. Spilleøted.et Valhøj Skole va.r fortraff.eli.1t,. •den.
eneate anke er ;at .bo,r4ene var e·n anelse f'or sml.
.. ,:··.t:rlHlj-e run.de·~ en tble før hæ.ngeparti, 1ik lyoet
ud, ·la-det 1'.øret. kom tilbage ca •. en time· øenere
opstod cler en hv1s ..nervøaite1i, m.en for en vs•er

der er vant t.11 at lamperne fali.er ned, er- det
in&entiia« selvom nogle af' os er bedst tjent ae4
at turneringen forbliv·er mø•rkelagt.
·
De enkelte vs•er result.ater erf
Mest.er l3 Leif Jensen " 0 l ~- 0. ...; 0 •-

i.klaae·e St•een scliouebo- l - O l l O
2.klasse Kurt And•e raen O O 1 0 0 l 1

3-.~1asee N~els Hans.en l 1 - O - 0 O
•
Jan Jørgensen l 11° l l Ol
hvil.kat

eT

2-

4

3

3

6

e·nsbetyden4e med oprykning til Jan,

:nedry.kning til Leif Jensen og atatus_kvo for
resten.
·

· Jan spillede, en. tin turn,ering (. se et af hane
·partier. andet ·steds ) men havde dog ·et kiks i

n:æstaidste rande det kostede

en

pokal, eom der

'dsættes til den beds aeor-ende jtu1ior, Jan vil
.,.1.i-~ ~1,.. v.
.....
~-...
1 .~1
..r 2
,"",
- ~ .u_ °" ~ 1 -+·1
! vkke
.::::i
•1"'. ,:.:,Å,.a.'-A
t)
..1. w::;;:,__.._,
.;,.-· .J~
·_fi._c...,_,
~ _· l°'
...l-.,;
... - "'·
c~

- .r.!.. . ,.,,..,
•"i..-k
+,i Q

'C'I

i.

;:i, ~

1.,.lio.
""

Niels lagde stærkt ud; men midstede pusten. Kurt
reddede æren og retten til at spille i 2, kl aeae

ved at vinde de to sidste partier.
Steen indfriede vil kanp forventninge,rne,, hv:or
det specielt er kunsten at f·orvandle en god

åbning til vundet slutspil det kniber med. Når

der kommer lidt mere erf1;1ring kommer oprykningen .•

Jeg selv opfyldt, heller-: ik'lce ~orve'ntningerne,
og har meldt m~g ind 1 k~u~tiben a:f tidli'ge_·r~ ·VS
mesterspillere ( p., t.. er vi t;re ) , mep to·rnøj-el--

sen fJ°kulle blive stø·rr,e når· j e,g vin.der en l.
klasse, det er el trist a.t tabe.

Clara- l3en,edict

De fleste ved vel at der i dagene 15. til 22.
februar spilles in.t,erhational skak i Danmark,
Hver dag fra kl. 15 til 20 er d.,er mulighed. for
,gan.ake g·ratie at :følgende l~nde: Da~ark~ Jsverige, norge, England, Tyskland Schwelz;· ø.strig
,og - Spanien s·pille mod hinanden.
·
·
Englænderne nå være fa:vorit, m-en både spa,nierne ,og de.n,skerne får nok et ord at skulle· have

s-a.g·t.
_
Det danske hold består af Lars,en~ Hamann, Rath
og Sloth med Jens, Kristiansen som reserve. Fra

de andre lande kommer stormeetre·n•& Ulf'· An'tiere-•
son S, Harts,on GB og Pomar ·E. Der vil v,,æ.r.e.-omkring· 6 internationale ~est~• og 5 :J._a;nd ~~e·ste.
Der er altsl gode mulighe,4er- for at se virkelig

g·od skak.

,\ -

.

·

Et program koster 10, -kr. og efter turneringe·n
udsendes en turneringebog med alle· partierne,,

besttl den allerede nu. hoe·Leif Jensen
',

BUSK NU OG '?ILMELD DIG TIL VESTV0LDHURT·IHOLDTURNERINa,;EN D:EN 23. OG 28. FEBRUAR
!I.OS NIELS RENDLEV.

_c,

:t.s·.n

.2.LLc.4 Sc6.
M 4LS.n3 .e6. 5A 4:5·?·~
efter 20 min .• betænkni~t 5 ...- §L,6 .6,I;g5

1. 14·

L;_e7 7>,h3 7- -gad Vsi.de hvåid mening·en er me-d
dette· t~æk ,. det virker temmelig overflødigt. Hvi·d skulle vel helle.re· .se at fl .
roke.ret. l, = . a6 a ,.a:,· l,,d7 9.,La:2 D<i7__lct,_fbl
b5· ll.DJi2 hvid vil ·spille 12. b4, men før·s;t
må· springeren på c3 dækkes., - ll,- :ca fo~~:\
hindrer 12.b4.• 12,TJ;Lg;:-o l3,g47 nu bli-

ver hvid vist for. dristig. Havd.e hvid kunnet rokere langt var det s'i:kkert et udmærket træk, men nu kommer hans 1t,onge til ai; ·.
stå alt for udsat•. Hvid OV ervurderer sin
1

stilling og tror han ha,r angr,eb,sohan,cer
mod sorts·lidt p,assive; :m:en-solide e~tilling.
13 , ~ Tfe8_14..._~a:l ·- L4 ,Lts LxL 15. g5 besvares·

stærkt med Se·5. .1!~- !15~ t . de-t_te eølle bonde·træk afgø-r fa.k~i.sk partiet. 'frækket er ... ·

kun m.uligt på grund af hvids manglend.e rokade,.. A.llererde ved lo. træk begyndte jeg så
småt at ov·erveje muligheden, men jeg skulle

jo lig,e have placeret et tårn på e-linjen ·

først. Trækket kom sandsynligvis bag p,å.
hvid, for han brugt,e nu ca. ¼ t. betænk-

ningsti,d o·g han begyndte allerede _at komme
i begyndende tidsnød~ Men lad os se på
hvide muligheder, :r.eks . : ·15. exd dxe 16.
Lxf6 Lxf6+- 17.Kfl Lxc3 18.Dxo3 Df4t 19.Kgl
Lxg4! 2o.hxg4 Dx.g4+ 21"Kfi Dh3+ 22.Tg2 d4
hvid truer jo med mat p:å g/. De r '.forekommer s elvfølgelig en mængde vari~nter, alt
afhængig ,a f i hvilken rækkefølge man vil
bytte af og om man vælgeer at- gå til Kfl
1

eller Kdl, eller om man. vil slå tilbage

med b-bondsn eller dr-cnnf.ngen på c;, men
den. mes t .fo:td,ela_g tige for hvid er sikkert

~"'
,J

denne~ 15"exd dxe 16.Lxf6 Lxf6+

18. Dxc; Df4 19. %3 ! Te; 2o. fxe3
_
Lxd5 Dxh3 o,g så vi,dt jeg kan se vinder sort
en bonde, i ste,de·t for 18. Dxc3 kan hv'id
også .sp,ill e 18. bxc; , æen efter 18. - c4 19.

dxc {hvis l9.d4 må den hvide løber jo siges
at være en falliterklæring) bxe 2o.Dxd5 .
2cd8 stir sort kl.a rt bedst. IA, men trods
den ½· t. betænkningstid un.dervurderer hvid
sandsynligvis allig,evel
· · 15.
h.4: b4
l§ · · .
sp 11· 1 er
~~•Å
;_IFT:2>,ax

14.- 45 fo.r han
•- --- - ..,

l8,]J~q,.,§l:.fi-19~!1,1e7 iu1_ 2ø,_N

for at

førbind·re Dh2, :me:g, er dog næppe det b,,edate

træk alligevel..

2o,- Sd.4\ 21,942

alle

and:re træk end ~l.Tbl mister ~n .kvali, f.
eks. 21.Se3 b; eller 21.e:5 b;, men selv
efter 21. ibl :mister hvid en bonde og får en

båblø.s ,stilling. 21,- _b3 22.:Lb~l Se2 23.hS
S:xal 24,_Dxcl. PØ.'5+ -25-,-Bc3 De5t 26, Kfi h6 g7 t.
_Se4 f5 tB,gxt exf_29,Sg3 ~g.~t. vinder en

ott"icer 30,JC&l Del 31_.,_l)zel~el+ ~2,Xh2
~+_ 'll",ax~ l;ll, og. hv1.d overskred.
··

,.

'

· -

Jan J,ørgensen

Til forårets. holdkampe stiller TS n,.ed følcen-·

de hold:
1. holdet

-

.

1. J·ørgen lalat
2"Axel Barkbuus

1.0le Delfte·r

2.To'.:rben _Sneslev
3.Nie-ls Rendlev
4.Hane Nielsen.

; • Schøller ,Jacobsen'
4.Ib, Pedersen

5.xurt Havn
6.Kurt Andersen
7. F:ro:<le 8,ejersen

5.Erik von Essen ·
6. Steen Schouebo.e
-

-·

-

-

:.

-

7 .,Jacob Gibo·ri
e.Knud Wæde

8. Jena Vi.nther

Holdl,eder:

Leif Jensen
29 59 03
,. hol.'1et
1
·~

Jl il

1.·Eili-f Kiileliolm
2.Henry Stjernqui.at

:,.Jan Jørgensen
,4.. Jesper Holm

5.Stefan Hansen
6,.Erik Bøge, Larsen

· 7. Svend Pedersen .
8.Prebe~ Pedersen
.
~
..
'

HOl'dle,der:
· ,,~,

-,: ,:

Jesper a·o 1m..

7- 7'4:·- 68 99

'

~
.
'

'

Situationen er jo den å:t 1. li.oliet føre med 4

point, og således relativ- sikker på oprykning.
2. ho-l det er i avæ-r ·e. ·n..e.drykninga:vanakeligheder
. og skal have mange points,. 3 •. holdet er nr. 5
med sandsynlighe,d f,or .at ·h~vne .mit i rækken.
Jlød op og få point og ·~ske e=co-ringeprcZJ.ie •
Bedste resul.tat hs.1~. _H~ns lfielsen. på 1. holdat
i det han hc..r maks i.m:tw; b rave

· Program:
.

16/2
.

23/2
. ·
2/3
8/l
91,
10"/3

16/3

Vinterturnering 7. mnde for .1.. og 2. klaes,1
q,g 6. runde tor meøterkl.assen.•
Undervi11ning ved Iiels Rea,dlev, .der&f'ter ·
~ngepartier oa atyrkeli.ste. ·
Vinte.+tumerins :8.l runde fo,r 2. klasse
bamg.e·:p.·artie··· r.o·g. s.ty·r.·k •.· l..1. •. te . ..
-.
1. holdet ude mct~ Studenterne. . . .
2. Jtol,dei; hjemm.e ·mod Øbr,o
3. holdet ude moa ~rønclb7

.

Vlntertu.rnaring. 7. runde fQr mester]f.:lassen

. :·.

B. :runde for .1.. klaøae

·

g. ran.de for · ·2 •.. klasse
Rmqepartier os atyrkeliå~e · :·. ··
.

p

23/3
30/3

1~ holdet hjellllle DlOd ·Gladsaxe
12de · ao•d Glo.s trap

31/3 · 2. ude mo~ S 41.

12

oc .,. · hol'.det

.

---

..,.........,. _

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SAAKkWB
---

nr. 3 marts 1977

..

~=~

Jfol dtu<r,nerinE§ll.§. 3, run.de,
VS I - Studenter.ne IV:

1. Ole Delfter
2. iorben Sneslev
3 • Ni els .ll,endl ev
4. Hans Niels·en

4 - 4.,

- Gert Werner

·t-0

- Ole Schwenger

½-½ ·
0·-1

- Niels M. Jeneen

1-0

- J. Sc•h wartzlose

5. Brik von· issen - K. B. Schou

-

½-½

6 •. St.een Schousboe - H. Holst,e'in-Ra.thlou ½-½
7. ,Gibori Jacob
- Ib LyTI.?fJS Hansen
0-1
a. Leif Jensen
- Jasper Carlsen
½-½
· F,ør denne runde var vi 4 points foran

nr.

2 i gruppe.n, det er vi ikke mere. Vi _spillede

nu heller ikke lige godt alle sammen. Hane
vandt dog i den sædvanlige, overbevisende
_sti~, og Delft~er ~pille:~e_ ogs.å godt }?g _.. sik,-

kert. Jacob havde hele 2 kugl~p.enne n;ed
laet er vel nogle han har l.ånt. af•. os andr-e i

tidens løb), det hjalp imidlertid ikke meget
efter a.t han-havde sat en klods i slag • .ttendlev kom i s,tærk tidnød og blev mast flad.
Sne-~lev kæmped~ længe fo,r gevins,ten, men
måt-t,e til sidst nøjes m,ed r·emis. Det samme

måtte Steen, der elLers havde spillet godt
og fået ,et klart vundet slutspil. Jeg var
lidt pi hælene_ i lang tid,, og da jeg enq.el.ig
fik chancen, s-A jeg dsn ikke. Reserven Le.if
spillede ret fantasiforladt, alli.gevel var
fJlutstillingen formentlig vundet for ham"
~lu. må vi tage os· lid i sammen til næste zunde,
vor- Gladsaxe gerne s cul.l e have nogle klø.
ev s

1. Jørgen Holet
2. Axei Barkhuus

- Arne ,Jeppson
re~~i~
- Mort,en Mortensen o-1

3" Schøller Jakobsen- Ove B. Hansen

l-o

4. Ib Pedersen

- Marshall Lambo

1-0

5. Kurt Havn

- Henrik Løve:nfeldtl-o

6. Fro,de Sejersen

?. Jens Vinther

e.

Finn Madsen

- Frank Andersen
- Jan G. Jensen
- Helge ·Kring
,,

1-0

remis
rem.i~

en meget kærkommen sejr, der gav kontakt med de
resterende bundhold.
VS III - Brøndby II: 7-1.,- ne.J,. d~s.værre oavendt.
1 ., Eilif Kiilehol• - Torben Osted
o-1
2. H. Stjennquist
- Søren Ikast
Q,- 1
3. Kaj Andersen
- Jan. J'ørgenaen
ø-1
4 •. Jespe,r Holm
- B. Arendschneidero-1
5. Stefan Hansen
- Fr. Bu,chardt
· o-1
6. Erik :Bøge Larsen - Jan Sørense.n
reaie

7. Svend Pedersen

e.

Birger Frand:s,e,n

- E. Grejs Klausen o-1
- Ole Petersen
remis

et katasto.falt nederlag, dercaed et alag bragte
tr:edie holdet i nedryk11.ingevanskelighed·e,r.
-

.

St'illingen i d.e tre række,r før de sidsite to run-

der er,
. 1. Vanløse I

2. AlbertslundvI
3. Rødovre III
4. Student·e:rB.e IV

·

19,,5
5. Glostrup II
22 6. Københavns II 19·
17
2fl,57. Tløtrup I
2'5

20 e. Gladsaxe II
17
i 1 .række, g~ppe 2 har fø.rste holdet et fora:pring
på reelt 3, 5 point da vi har flere matehpoi.nt end
alberts1tind, som møder Købenbavn og !Astrup hvor
v'i ■,ø. der Gladsue og Glostrup,. OprJrkni:ng er sand----, 11,
syn
_g.I de· andre grupper er stillin.gen knap så æu-nter

eA de må vente til næste sid-e.
Skal vi lige I'lindø om t·,opauo:rep-ræ:æiarn.e, og repat~re at Hans Nu har 5 fl:f 5 ~

st illi:1g•en i 2 .~ rækk ~, gru ))pe 4:
1 " Va.l by I
2 ,. Tårnby I

27 , 5 5 • r• b .r'o I V
19 , 5
25,
6. Lyngby-v IV 17

3 .• Albertslund II22, 5 7:. Vanl)?JS! II
4. Studenterne V 20

8. S

41 III

16 15

12

0111 vi skal ud bestemmer vi selv da modstanderne i de sidste runder. hedder S 41 og Lyngbby- Virum.

Stillingen i 3.række,grpppe 3:
-··1. Tåstrup II
·2. - Glostrup II'J..
3. Brøndby II
4. 0bro V

5, •.. Brøndbyv. I 19, 5
?6 .. 6~~· '·Vanl~se, . III 16-L:5
2:,, 5 7. Tårnb,y, III
19, 5 e. Herlev II 12, 5.
2a

=ra:,;

Vi•mangler glostrup og Tåstrup, et hårdt pro. gram. hvor d·er skal spille·a stærkt for at und-

gå nedrykning·.

SKAKKLOFPEN OLYMPIA·~ ø EMT
-~ •.1

I- denne turnering, 11onr·b1ev afholdt i OlJUlpia "ei lokaler

: pi Bisp_elJjerg. Dskke• n.r Yi 2 fra. Vanl.ø aa, der· d.el''tog:
H,iel,. 11,e.ud.l.ey i l. kla.ø.l!hl· og· ·Stef.&11 He.nøe;n i ,,. klaø;se.

Nie·la~. lagde stærkt ud i 1" ft111de

med

en sejr. I resten

at turnering:en spillede ba.n under vanlig standard og
sluttede m,ed 2½ P• lige nok til at ha.n bleT il. klasse.
· Jeg epillade noget ukonoantrerel i flere partier· og endte
med at f'A, 3½ p. men jeg kommer stærkt lgen i DU.

Hvid:Steen Schousboe,Sort:Torben Bneslev
Spillet 1 V.interturneringen,mesterklasse, 7. runde. .
1.e4,c5 2.St3,Sc6 3.d4,o:d4 4.S:d4,Sf6 5.Sc3,d6

6.Lc4,e6 7.o-o,Le7 8.Le3,o-o 9.Lb3,Do7 1o.f4,Ld7
11.De2(?) ,Skarpere er f5,.Efter 11 -,S:d4 12.L,d4,
e1.f5 13.e:f5,Lc6 står hvid nok lidt bedre på grund
af den svage sorte d-bonde ,men so·rt har modspilschan--·

oer. I partifortsæ.ttelsen forsøger sort nu at hevise
at 11 .De2 er tempo tab .11 • - ,_a6 .12. f5, S :·d4 13. L,:d4 ,·b5
En anden mulighed var 1; .-,e :f5 ,men efter 114~86-5?,
S:d5 15.L:d5 har hvid god erstatning for b,onden.

14.a3,fa-e8 Sort opgiver den sædvanlige plan med
modspil på D-fløjen,og fo,r bereder i stedet et· modstød i centrum aom bygger på den hvide dronnings uheldige placering.15•.g4!?· Hvid nægter at gøre indrømmelser i stil med 115.:f:e6.Den sorte spzLnge.r skal
_drives væk fra .K-fløj~en og dækningen af feltet d5.
1 5. -, e: f5 ,.16. e .:.f'5 ,Lc6 ! Et s,tærkt mellemtræk som ero brer feltet e4 ,og fratager den hvi.de dronning fe-ltern.e
g2 og f3. ·17 .• g5,Sd7?? En forfærdelig fejl.Den logiske
fo_rtsættelse :pA so,rts plan ville vææe 17 .-~,Ld8! og
hvi.d er .i bekneb for et godt sted til dronningen,.De
eneste mulighed.er eynee at være Dd3 og Dd 1 , fordi eort
bl .• a. truer med 18.-,Se4"Hvids 11.træk var altså tempota.b. 18.Dh5 ( !: } Ganske ligetil .Herefter er truslen

g6 afgørende.Sort forsøger sig med 18.-,Kh8.19.L:f7,
Se5 2o"Lg6!! og sort opgav s da mat ikke kan forhindres"
fx 2o •. - , S: g6 21 "f: g6, h6 22 "Dh ;.1 ma.t ..

4

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag rd. 25. maj 1977 i klublokalerne.
Da,gsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Pro,tokol.
3. Pormandens beretning.
4. Kaase.reren fremlæg,g,er regnskab og budget.

5. Indkomne for.slag.

6. Valg ,af

a •. f.orma.nd

b. kasserer
o.; bestyrelsesmedlemmer
d. revisor
e. s·uppleanter.

7. Bve·ntuel t.
ad 5.: Forslag skal være bestyrelsen i hænde
in.de.n d. 11. maj"

I

Har du husket at betrale kontingent og indskud ??
Elles akyn.d dig hen til kassereren.

Kandidatturneringen:
Efter succesen i Clare- Benediokt turneringen,
skuffede Bent La.rsen i matchen mod PorTi.cb, idet

han (:Bent Larseh) tabte 6,5-3,5• Hermed brast håbet om en dansk verdensmester i skak ,
Larsen var bagud hele tiden, men skabte nyt håb

ved at røducere til 4-3, denne anstre~gelse var
-- .b en
· · b·..., -:r-+u +" o r h.· ara .
"flt · ·

1.

,.

.J,.

5

blev afgjort d. 9" 2 Der del tog 17 mand,
som_blev placeret i 3 forgrupper, så disse
skulle vær.e nogenlunde ~ige ,stærke. Fra hver
torgruppe :gik nr. l og 2 til !-finalen, h-vor·'
del:" kempedes om mesterskabet, nr. 3 og 4 til
B-final,en og nr. 5 og 6 til C-finalen~ De't
!!

blev en spændende turnering, og i alle finalegrupper var jævnbyrdigheden stor. ~ ørs't i
sidste runde afgjorde HanfÆI Jii_els§n mesterskabets placering ved a.t besejre un-"d.ertegnede.
fil lykke Hans·, de,t var vist ikke en gang
helt ufortjent at det blev dig der løb med
1

sølvtøj et~

Resultaterne: Fg_rgru;oue 1.: l. Erik von
Essen 4, 2. Hans Niel ien ·3, - ; • Ole .Delfter 2,

4.Jens Vinther l, 5.Jan Jørgensen 0" Gi:, 2:

l.,steen Schousboe 5, 2"Leif Jensen 4, ';.Tor-

ben Sneslev ; , 4•-6, Svend Pedersen, Bjørn

Gemzøe og Finn .Mad.sen l, G;r,_ ~J l.Jacob Gibo,ri 5, 2""!3 •. Niels Rendlev og ltrik Larsen 3¼,
4.Stefan Ha.nsen.·2, 5;·Sehø1l:er Jacobsen 1; 6.

o.
.liualegru.12;0:e A; 1. Rane '.Niels en 4, 2.
Jaoob Gibori ,t, 3.1!:rik von Essen 3" 4.~iels
Rendlev 2, 5.Leif Jensen l¼., 6 ..,;;,teen Schousbos 1. ,Gr. B: l.Torben Sneslev 4, 2-3.Ple
Frode ~ejersen

Delfter og Je-ns Vinther 3,, 4-5.Erik Larsen
og Stefan Hansen 2, 6.Svend ?edersen l=' .Gr,,1,
.Q: l.,Finn Mads.en 3, 2-4.Bjør-n Gemzø,e, Schøller Jacobsen. og .i'rode Sejersen 2, 5.Jan Jør-

gensen 1.

Et slutspil som deltagerne 1 pås.ke turneringen

bør øve sig på.

Fordringen er at hvid: •t'.n.ekke·r og vinder.
Alle må selv"følge1i,g ,godt prøve, men hvi.a der
opgives kommer løsningen i næste nr.

.,. ,
i

Manglende, parti.er, hængepartier, styrke-

liste.
13 .4: Vinterturnering" 1" klass,e: 9. runde.

2" klasse: la. runde ,
'Manglende p. ,, hænge-o., styrkeliste.

VS I ude mod Glostrup II.

hlcemme mod Lyngby-Virum iv.
vs III hjemm,e mod Tåstrup II"

VS II

Vinterturnering. 2. klasse: 11. runde.
Mangle:nde !) , , bæ,ngep., styrkeli.ste.
Alle vinterturnering~J>~rtie•r J3ka.].
.a fsluttest~·~
??? .Bestyrelsen ha.r en overraskelse.
Ordinær ge:'neralforsamling .•

~,:

"' I' ~-

V.~NLØSE SKAKKLUE:

Spille·s ted: Vanløse Menighedshj,em, j1e,kistevej 156
v/ Vanl,øse Kirke"
-

: Niels Rerldlev, Overskousvej 9,
2500 Valby.
Tel: 30 44 08
: Jesper Holm, Abak.ken 26 st th. ,
2720 Vanlø,se
Tel: 74 ·68 9'9
"Giro: 6 47 84 33

Børge Gyldholm,

Axel Barkhu·u.s ·

Jens Vinther
Bedaktion:

Leif Jensen
~rik von Essen
.

r

iT el: 29,, 59 03
Tel: Tr 71 17

Hribonden udgive'S af Vanløse Skakklub ..
0'Plag: 60
El-S,tencils: FDF/FPF

Tryk: Flo:rman Duplik

SKAKUNDERVI.SIING? .
I i;ngen af de. 4 klubbel hvor -~e~. i tidens
løb har spille·t har· det været atllindeligt at man

}lavde u;ndervisning for de: 1ntqresserede klubmed-

lemmer ,og det synes jeg egentlig er un.derligt.
Hvorfdr skulle vi ikke hjælpe hi.nand.en med. at._ udvikle spillestyrken?
· Jeg vil gerne foresl,l 2 ting: Skriv mere udf,ø.rlige komttJ.enta-rer til partiern:e i Fri bonden .Man

skal vær~ meg_et rutJnere:t for at få noget ud.af
et. _uk:omme,nter.et · parti .H:ellere f,or mange kommen~areri. end tor ~~_.Og aå kan .-iæ~erne jo .ogaå mor,
sig med at finde fejl i ko~e-ntairerne!. ..
For d·et andet vi,l je'g spø_:rge· tim der er interesse i en egentlig undervisnin~.De -stærkere 08,/
e+J.~~. m~re . ·erf.atne · epil;te.r~. s]fu.lle. s·@. s~llle~·· sig
til rådighed for de.. · int·e,rees-erede~.yngre og/eller
0

I

""r

-

~

'

-

~

...

svagere BJ)illere.Vi har jo ideelle lokaleforhold
til det nu da vi råder over flere rum.
1

Jeg vil gerne selv give et bud.Er der nog1n .
der ville være interesseret i en parti-gennem{ t.ng
udformet som fx

n20,

spørgsmål til tilhørerne n•:

Hvis der er mini.malt 3-4 stykker vil jeg gerne
ofre et par timer på sagen.Giv besked til mig
eller fo.rma.nd Bendlev,Den Store Rorgænger.

SÅ AFSLØRES BESTYRELSENS OVERRASKELSE.
Det ·er 1ykked.es formanden, Niels Rendlev, at
'arrangere en 2o-mandsmatch mod A:rbejd.erne.s
Skakklub af 1904• Kamp~Hl vil blive apillet ,den
18. maj 4er i vores_klubhus som en værdi sp.illellllB"i.g afsl~tning på. elt·. god s~SOJ.?--• Bliv•er kam'{)en
- en aucces ~r_ det mul1-gt, at vi vil gø:re det t1.-l
en årligt· ·tilbagevendende begivenhed med udsæt-

tel~e af vandrepræmie osv. Da. de't er et rent gæstevisit har vi b,esluttet
at vise vor gæs,tefrihed ve.d at kaffen denne aften er gratis. Se1vfølgelig også fo·r vore .egne

spillere •.
Vor,e bedste spillere vil nok komme i me~eskehænder., da AS 04' s førstehold er tophold i 3.
divis·ion. Deres, andethol.d li-gger i 2. række.
lige.som vores og dere·s tredjehold ligger i 3.
nakke ligelede,s som os. Vi må derfor forlods

forvente at .nogle af de bedste spillere. taber.
mens vi sekunda.spillere helet ska·1 spille lige
op med A.S 0,4.
.,
·
Nie1s Rendlev vil sætte h.oldet de kommende Qns-

qg·e, så hvis du er aktiv .spiller kan du forve.nt-e at blive ko:11taktet af ·ham-.

VS I - Gladsaxe Il:
l., Ole ilelfter

- Georg Jørgensen

2. Torben Sneslev
3. N'iels rtendlev

- Hans· Stra.u.ss
-· Jørgen Niels.en

4. Hans Nielsen

- A. Nørballe

5 . .irik von .iSss·en - A. Marczyk

0-1

½-½

l-0
1-0

½-½

7. Jacob Gibori

- Hans Gregersen

t-½
1~0

8. Jør.i::en Holst ,_

- Jørgen Mortensen

1-0

6. Ste:en Schousboe - Kaj Sørensen

Med denne -pfSne sejr kan vi formentlig se
sidste runde i møde med s Lndaz-o , ikke minåst
fordi vores nærmeste k.onkurrent, Albertslund,
kun fik 3½ p. denne gang. Inden sidste runde
er vi 5 -p. f.oran nr. 2t

Lidt om ,artierne: Holst var den første
der blev færdig, han ofrede en kvalitet på
modstanderens kongeatilling og sat·te mat, nydeligt. Hans suillede som han plejer og scorede sin sjette :pind i trf?..k. Begge disse partier

f~lger nedenfor" Det gled også pænt for Jacob,
der først vandt en bonde, siden en officer"
Hendlev satte vores nerver på højkant;, han afviklede en lige stilling til e·t dårligt slutsnil, som han vandt'. Delft.er havde en stærk

modstander og blev spillet ned. Både Steen og
Sneslev havde store problemer, men de iik reddet. sig ud af dem med skindet på næsen. J',eg
slap rimeligt fra åbningen, men det lyk.ltedes
min. TI10 ds tan·d er at låse stiIlingen af"

Sort: A. Nørballe.

41

3½

2. holdet ~de med
S 41
Jørgen Nie.lsen
Preben Aucher.Lberg
Jens P. Be rt.e Laen

- Axel. Barkhuus

1-0

- Ib Pederseri

- Kurt Andersen

1-0
1-0

søren Nielsen

- Frode Sejersen

½-i

III

VS

Klaus Hesterhauge - JerLs Vinther
1-0
Hennihg .Johannesen - Leif Jensen
0-1
- sø,r e·n Juul
Brun,o Pornykala
0-1
0-l
Gert Nielsen
- Finn Madse;n
De tre r&.server br,a gte hurtigt hol.det t·orau med
3-0 hvore:fter alt brød sammen, Frode& remis var
et mirakle I sådan: så det ud i al.1e fald.

3. ho Lde t ude mod Glostrup l:Il
vs
Glostrup
Henning Skov
- Ei1if K~i1sholm
Poul Bagge
- B. Stjernquist

1-0
1-·0

Flemming Grønage:r

- Jar1. Jør,;e11se11
Anker Pedersen
- Jesper Holm
Mogens Tbuesen
- Stefan Hanser"
Kim Christoffersen - Erik Bøge Larsen
Er:ik Statm
- Sver1d Pedersen
K;a.rl J en,s en
- Preben Peder,sen
Bedre er1d ventet, d,et var ~op mod bund"

Sti1lingen i 1. række,, gruppe l :
1. Vanløse ·
3·ot 5 .Rødovre
2. AlbertslWJ.d 25f 6. Gl,ostrup
1

3. Stude,n terne 25

7 .'Tåstrup

½-½

0-1
o-1
1-,o

0-1

1-o

23½

23

21½

4. København
23½ 8.!Gla.dsaxe
·
19½
Vi mangler Glostrup i sidste runde og 3 points
er nok til oprykning., det må ikke k.ikse.
.Stillin,ge.n i 2. række, gruppe, 4:
1. Valby
34. 5. Lyngby-Virum
2" lJ.'årnby
26 6. Øbro

3. Albert.slwid 25½ 7. Vanløse
4. Studenterne

25

8,. S 41

4

VS I - Glostrup II:
l.Ole Delfte.r

2.forben Sne~lev

'3-. Niels Rend.lev
4"1-lans Nielsen

5"Erik von Essen

6..Steen Schousboe
7.Jacob Gibori
8.Jørgen H6lst

- ~vend Foldager

1-0

-· Bendt Rasmussen

0-1

Hans Samuels,en
- Haakon Laurh,erg

1-0
1-0
h

- Jørgen ftiis
Ove Skak Pedersen h
1-0
- Verner J,ensen
0-1
Paul .Mallberg

og afgørend,e runde var vi
5½ points foran nr •.2 og 3
disse hold spillede før os,
henholdsvis ; og 2 !)oint,s
ud af det, kunne vi gå til vores·~amp med
Før denne sidste
henholdsvj_s 5 og
i gruppen, Begge
og da de kun fik

den behagelige viden, at vi blot skulle

score 1 point for at blive nr. l, Og dette
ene point sikrede Jac,ob os, da han vandt
eft~r godt en times .spil. Så kunne vi andre
spille uden nerver', og på alle brætter 'blev

der gået til sagen. Jeg vil her nøjes med
at frem.bæve ]iall§, d,er havde et meget spændende p_arti og efter godt spil vandt sin 7"
holdkamp i træk for VS. En flot præstation,
til lykke med topscairerpræmien'.

1 hængepartterne står Steen klart, til
gevinst, slutspil med to forbundne fribønder i overvægt, mit er mere uklart, men i
hvert fald ma t,eriel t lige. Imidlertid bliver der nok kæmpet til det sids t,e ,. Glostrup

skal nemlig have 4 points for ikke at rykke

nedt

HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAJ

VINTERTURNERINGEN.
Mesterklassen ser pr. 1. ■aJ således ud:
1

Torben Snesle•v

X

Ole Del:Cter
Jacob .Gibori
Niels Rend1ev·

1

Leif Jensen
Erik von.Essen
Steen Schous.boe

1

½

Jørgen Holst

0

1

:, -4 .5 6 .- r--7
½ 4)1 0 0 l o
,I : r½
ti ½ ½
rJ ½ 0
t X 0 0 1

2

r

½

.l

X

½

(J

½

X

0

8

ialt

1

2.+h ( 0)

~

1

2+h (2)

j

1

2+h (2)

:J

t2

:3

(2)

J

1.

:1½+h(1.) 'f

0

2¼

½ 1 0 1 ½ X ~
,u oao1øx

(1)-Z{

4..,_h (0)

1

l+h

1(2)

Fra sædvan1ig velunderrettet kilde oplys&$ det at
Ole I Jacob og Stee•n etår ti1 gevinst i hængepartier
1

ne , Der· er tre d,er kan nå 5 points, 01e • Jacob og
Steen,. men Steen lign.er en vinder på nuværende

tidspunkt.. Yder1igere t,o - Le-if og Nie1s - 'Vi1
bla:nde så.g om kampe.n OID 2. pladsen" Med kun 5 par-

tier tilbage te.gner alt til at vinterturneeringen
-

.

er færdig til generalforsamlingen.

6

i

. . . akker turnertngen mod r;in slutning, og det·Ge skulle gerne vær-e den sidste bulletin før det
end.elige resultat foreligger i næste Fribonde.
Turneringen er forløbet nogenlunde godt, og det

ser ud til, at det kun bliver et par enkelte
spillere, der skal straffes med nu.Iler, fordi
~e ikke har nået at spille deres p~rtier.

;jtillingen inden slutsµurten er i 1. og 2. kle.sse s~ledes~antal erp,illede partier i 11a.rentes):
1. klasse:

l •. I.1·•.. Soh.. ø·l·-le. r.·_c,J.akobsen

5 ·. ( 8.)

2. Axel Barkhuus

4-g(6)

3. -Iens Vinther

4i~ 8)

4.· •.· i:~nry ·.

s
._ t
. _

jern
.··· avist

4 .,·....

6. Ku l't Ha.vn

7. Frode Sejersen
8, •. lbJ P.ed:ereBn

7 ).

3t 7)

'5. FJ.nn Madsen

·
·

9. Sejr' Houmann

.H-(S)
3 (7)
2 . ( 6)

i ( 5,)

1. Erik Larsen :

2.
3.
4.
5.

Preben Pedersen
Jes~er

Holm

J~n Jør,g1:ns.en
Baørn Get\zøe

6 .• Kurt Andersen

7. Svend Pedersen
8,,. Stefan Hansen
.

-

'

..

-

g" Leif Nyvrard.

Børge Gyldholm
Niels H. Hansen

Turneringsled 0r
1

Jens Vinther.

7

1.8b3+ Kbl 2.s·s5 h5 (6,) ;.gxh gxh 4.a,4 h5 5.e5 h41
6.e:6 h3 7-e7 b2 ,e.ee D hl D 9"Dg6! Da~ 18.Ko'?l t
ll.D d6? Dh'3J ll.Dd3 Dbe+ l2oKa6 Da8+ l;i.Kb:i Dbts+
14.Kc5 Doe+ eller 18.Dgl+ S,el 11.Dxel Scl: 12.
So3+ Ko2 l3.Sd4+ Kd3 14. Sc6 DhB) l@.- D'f 8 (lØ. -Da.7+
ll,Sxa7 Sc3 12.Dd3, Sa2 13.S,b5 eller.hvis 11.- S'b4
12.Sb5 Ka2 13,.sd2+; hvis 11.- Da.5,+ 11.Sxe:5 Kel 12S'b3+ Kdl 13.Dd3+, eller hvis her 11.- Sb4 12.Sb3;
Bvia 1G.-Da4 11.l)gl-t Sel 12.Dxel+ Sol 13.Sc3+ Kc.2
1

14.Sxa4 bl D l5oDc3+ eller hvis her 12.- Kc2 13.
S(3)d4+ Kd:5. ,l4.Dd2 mat) 11.Dgl+ sei 12. Dxel+ Scl
1,.De4+ S·d:, (1,.- Ka2 14.Da4+ rhl l5.Sd2 mat) 14.
Dxd3+ Ka2 15.Sd2J De,f,g7 eller c5,f4+ fulgt af
1Ei.n6 (7) O.g ti 17.Ka5+
var den :tor svær, pl",øv igen langso,i1.t.
DM

1977

Påsketurner,ingen blev i år a:fh.o,idt på. Ave/aøre
Statss~ole, og havde samlet 420 del.tagere, Hvor-

at godt en ha1v snes var fra Vanløse. 5 dage med
såa.k fra morgen til aften er for de f'1este vel
nok :for meget, men jeg dog ~rods alt at ingen der
spil1e4e med fortrød .•

Spil1e:forholdene var virkelig gode, maden ligeså
o,g priserne rimelige, hvis der ska1 gives negativ
kretik må det vær,e at der ikke var røgfri 1olcaler.

VS'erne,s resuitater.
1

2

3

4 5

0

~- ~---

Steen Schousboe
Leif J,ensen

½

Niels Rendlev
~-...-.

0

Finn Madsen

6 7
0

1

1

ia1t

p,l.

0

1·1

Kurt Andersen

½

Jan JØrgensen
Niels H. Hansen

I0 t0

1.

-

1

0

0

Erik Larsen
Jesper Holm
Stefan Hansen

0

1

1

0

0
1

1

0

1

l

0
1

1
1

,l

0

1

1

½

1

?
1

. . ,·a(~ob spillede sig til sine nullP•r ( i de tre 'f'ørste runder) og kan nu lØse adgangstegn til fo.r-et1in-

ge.ri af f'o·rheT1vær&nde VS mesterspiller,e . . Han havde
arbejde samtidig med turr1.ermngen og det går ikke.
Nie1s H. Hans eri kom ikke til f"Ørsete runde, pro-

grammet var ikk,e kommet ham i hænde, det er en dåriig undskyldning for at b1ive v:æk fra. resten, en
k:arat1taenedo.m -venter"
Steen spillede en virkelig god og solid turnering
og havde kUll problemer i næst sidste runde, men en
smuk .Partiafslutnin sikkrede remisen, denne og et
gevinst parti bliver vist i FR:CBONDEN. Tillykke
Steen nu har du muligheden for at ~omme ind i
rFVSM ,ef'ter næste turnering.
Rendlev havde heller ikke denne gang seerlig held
i spil, m,en i kærlighed,, 4 gange satte har1 ndåsen"
i s1ag.

Formanden bør 0vervej e en. ska.k pause I for at
1

få hold på nerverne.
Min ,egen indsats, for at gøre 1. klasserne fær-

dig, var at hlive pz,n1etager. Oprykaingstaktikken gik u4 på et vinde med hvid og s~ille
remis med sort. Det l7kkedes, undtagen i an.den
runde, hvor der blev spillet gris ra,eid de: hvide

klodser.

'!lre· mand .~ 2. klasse- Finn, Kurt og Jan - og

tre middelresultater, stabilt. For an god ordens
skyld aer ,det nævnes at Jan debuterede.
Også tre mand o·g en u,deblivelse i tredie, to oprykkere aamt en med chacen f•r eidste runde• ja 1

der er kun •et at sige op, op, og næsten op.

-

Fp'.f en god ordebs skyld, Bjørn Brinck Clausen
1, _..idt sit 3 • DM og· .kontingent et vil stige med
,n devalueret k~one oæ måne·de.n til DSU.
~em der endnu ikke har prøvet en på,sketurnering

bør aiierede .reservere et h,otelværelee
næste år"

9

i. HORSENS

Efter 5 runder havde jeg 3,,5 pt + et hænge-

parti hvor jeg efter hårdt arbejde havde fundet
en nogenlunde el-udsiklcer rentis. I 6. runde ha.vde
jeg for 4.gang sort"og da der hurtigt blev byttet
en bunke klodser af tilbød. jeg remis efter 17
træk.Det blev til
. min overraskelse a.fslået ,og i

det følgende slutspil med springer mod løber demonstrerede min modstander fint. hvorledes man
gradvis gør en løber kold" Ved diagramstilli.n g,en.

har hvid netop spillet f4,og det er klart at sort
nu taber en bonde.Men dermed er partiet jo ikke .
tabt,og da jeg havde masser af tid brugte jeg her
en·ha1v time til at lede efter noget der lignede
remis.

/

lo

Partiet fo rtsat·ta fra

a i'agra.me·tillinuen

znr,, -

•

1.~1e4! 2.Se5,e3 3.Sg61,e2 4.Kd2,Ld3 Dette var
. pointe·n i aorta ·1, .:-, e4, •. H'eller .ikke denne manøvre
. :l"'e4der bonden ,m,en sort opnår alligevel at fo,rbedre_
.
:· s,in· stilling: Løberen flr mere plads ,hTids bonde-

majoritet på D-fløl-e,n elim1neres,og den sorte c~ bonde bl.iver torf'remmet til fribonde .• 5,Se5.,:C.c2
Her blev partiet .a t·brudt ,og· .der· var en lille
time at analysere i .Heldigvis var J:.xfo·rmand Leif
_ arat til at ofr,e øig for sagen,og da p,art_iet

,-

!I

.,

•

blev g~noptaget havde jeg de.n store fo~øjelae
at se v.ore,s analyse blive til virk-elipedt 6Ke2:,
~

••

+

·LbJ: 7a5,Ld5 8.g3.,Itc71- Det 11,var denne plan som .

Leif og je.g havde :fundet fre.m til.Den sorte ,o ...
bon,4e og løberen holder i forening· den hvide konge
v·æk,og den åorte konge kan hel.lige sig den h.vide
·a~bo-·nae "Under anaiysen havde vi_ fundet ud at at

sort taber hvis han forsøger ,at føre c-bønden
frem,11e11 hvid og hane·t;iubkammerater havde kun
analyseret fr·emstradet ! Han tog -sig nu en længere
tænketur ,og øpi.llede
sår 9 .•. Kd3 ,.-lb7 1o .Sd7
,k6
.
11 .Se5+,Kb5: Så er det øket med a-bpnd,en.,og e:tter
J

•

'

et kvarters meditatio:q. ·~ekvemmede httd ~ig t_il
a.t tilbyci,e remis.llaø la,.n godt erobre o5-bonden,
men den sorte kon,ge nAr 1· tid.e ··t1~·bage til ICtløjen ... lforale: Egne analyse·r er gode ,m.en klub-

kammeraters er ~eller ikke at foragte!

ll
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Gener&J tcu:spl im111:.
.

forløb i år 1 usædvanlig god ro og orden,

den var taktisk rett·.kedeli:g , og den vil blive
refereret i ·:.samme· lnd, Den begynd.t e kl. 2o,lo
hvor der v:a·r ·1· alt 11 til stede. Kiilsholm
blev valgt -til dirigent og konstaterede at GF

var lovligt indvarslet. Jens ·Vinther oplæste
prqtokol1-en fra· sidste GF, og den blev godkendt.
·
Biels Rendlev· aflagde beretning, hvori han
bl.a. for.talte, at vi siden sidst havde fået ·
en nettotilgang i medlemstallet på et par stykker. I hold~urneringen var l.holclet blevet nr.·
1 i s1n·!:g.:ruppE!i.- .det-var 2.holdet også - læst
bagfra, mens 3·. bol-det med nød· ·og næppe holdt ,
d~t meste af skinde;t på næsen. I -v eswoldholdturneringen. klarede _vi os go,dt. og 3.holdet
bestående af Jan, Stefan, Finn og Kurt And.
vandt et ur til klubben~ Gyldholm fremlagde
bes-~yrelsens planer ·for næste års boldturnering·:_: hlfert bold. skal have minEls·t·'.·2-···f'aste reserver· -_og_ en holdkaptajn som forpligtes til at
advisere· -spillerne· før ·hver· kamp og måske· .også
til at .føre journal over resultaterne. Uddeling

af topscorerpræmier: l.~oldet:_ Imns N"ielsen for
7 p af 7 mul:ige~ ( Bravo~ red") 2. holdet: ]!r,gde
_5.ejet§en. for 4 af 7. 3. holdet: Svend Pedersen
for 5 af 6. B.€retningen godkendtes uden de helt

store sværdslag.

D,et,

Jesper Holm fremlagde regnakab og budget.
mest. bemærk,elsesværdige var reetan,cerne på

2.148 ,·- ( totus·indethundredeogotteogfyrre gode
danske .kron,er), sagde han, de var helt uaccept,able, og det måtte ikke gen tage sig~ ,DSU bar

sat kontingent.et op, og huslejen her er højere
end på V,eras alle, bestyrelsen foreslog der for
en kontingentforhøj,eløe til 25,- pr. mlned far
ilalmindelige" medlemmer, 12, 5o f,or junio:r·e r og
pensioniste.r, og. 16 ,- for pass.ive. Houm.ann til-

bød at bistå kassereren·med inddrivning af kontingentet, og· derefter havde ingen noget at .
indvende mod regnskab og budget.
P'orslag: Bestyrelsens fors·Iag om kontin-

gentforhøjelse blev enstemmigt vedtag,et ( jeg
bar aldrig o,plevet noget lignende); og dernæst

kom vinterturneringen til debat. Det. blev en
god. debat, rolig_og saglig. Spørgsm!l.e~.var:

-Skælle VT næste lr spilles k~åssedelt ligesom
i år. ( ,fordele: man møder ret jævnb yrdig,e mod, standere; og alle møde.r alle i hver_ grup,p ,e ,
1

hvilket ml være :det mest retfærdige). lller

·. skulle vi spille Jlonrad i een stor gruppe ( for. dele: man spiller ikke .mod de samme syv sQm

sidste år; ,og ved at være een stor gruppe kan

·

man måske modvirke klikedannelse). Me·ningerne
var del te, også inden f o:r bestyrelsen; men
til sidst stemte vi ,om det: B holdt på .det
kl,assedel te, 6 på Konrad. V·! 1977-78 spilles
derf.or efter samme pri:n,cip som i år~. S& i øvrigi det nye reglemen·t ande·ts teds i fb ~ dette
re,gleme:q:t. b,l eT tiltrådt af GF.
Va.lg: Jens ønskede ikke genvalg -til bestyrelsen, i ste4et ve.lg·tee Støen Sohousboe. Alle
~vrige valg var·,genv~lg øg alle med akklamation
( jeg· var oga,.å VJ.rkel1g rørt, da folk klappede
for mit g.~nvalg t;tl revisorsuppleant). · J.ad os
lige remse pampernes __ navne op:
:1'0 rmand: Niels :Rendlev ..
Kasserer: Jesp-er Holm.
1

Resten a_f bestyrelsen:

Axel Bazkhuus .,

Bø-rge Gyldholm, {]teen Schousboe.

1.

su.pp.:

Frode Sejersen.

2. supp.: Leif Jensen.
R evisor: E,ilif Kiilsholm.
1

Rev.supp. :Erik von Essen,

Gyldholm og Rendlev takk,ede Jens f,or hans store
indsats i de1t forløb,ne år.
.E:vt. : Præm'ierne i Y'l' udd;ei te1 ( resul ta te,:rn,e,: se andetsteds i tb). GF hEri~clE!ø tkl. 22, 28 "'

eve
}.~1D·,' E·' pnl
'<'"1'I-OR·
ANG
' .l~,
.DJJ.J.
'i.& l:,· •

• • • •

Ef'ter lange og hårde forhandlinger med kasse,-,

ren har vi nåe·t fr,e·m ·ti.l s,tørre,lsen .af præmierne i vinterturneringen,-' skønhedspræm.i.er og .- ·
topscorerpræmier i. hold.turne,ringen.

Reeultatet blev som følger:
Vinterturnering:

1 .• nræm.ie
loo kr}I
-.
2. Præm~e
60 kr
i hver klasse.
3. p,ræmie
4o kr
'Ved ligestill~ng vil præmierne blive ,delt. Der
'bliv,er-altså .ikke udregnet ·korrektion.
r

Skønhedspræmier:
60- kr til vinder
··=
~ ;)
·
4.· O· kr .t ~l ta
. b. er . .
. . .
··
5o kr :til hver ve d remis

i ,11-ver klasse

1

~ops.oorerpræmier:

5o kr i ·hver :klasse.
Den endelig præmieliste vi1 blive br$1t i næste .nr., fordi redaktionen ikke endnu har fåv'interturneringsskeln:a~~ire og ·at der mangl13r
partier til ~kønheds:præmierne, ~yd nu_op i
skuffen og få de partier afleveret til redaktionen, elles præmierer vi vores ind.byrdes
remisparti til skræk o,g advarsel.

3

I 7 .runde e:kulle jeg så vinde for at nå de
·magiske 5, 5 pts .Hvid J'Steen Scbousboe .,.Sort :Bjarne

·B3orth-Andersen,Kar1se.
Skandinavisk
'

1.e4,.d5 I Københavnsturneringe:n fik jeg desværre
kun 1,5 pt i 3 hvlde s,ioilianere ,og ,derfor havde
jeg. til DM forberedt mig omhyggel.igt på sicili.anøk
-set fr,a hvid.a eid'e. Resul·tatet blev (naturligvis)

at der overhovedet ikke blev .spillet siciliansk
imod mine· 3 gt?1nge e4! Skandinavisk har je_g aldr.ig
spillet mod: før.,så det var en ·ubehagelig overras-

kelse. 2.ed5i,Sf6 3.d4,Sd5: 4.c4,Sb6 Her hørte
mit teorikendekab o:p. 5.• s:c·3,g6 I en gammel •~·ti.-

kel fandt jeg efter partiet en. påstand om at 5,-,
e5 ,er godt for sort .Med teksttrækket lægger sort
op, til et spil mo d den hvide d·- bonde ,og jeg tog
1

en længere tænketur her.6.Sf3 kunne jeg ikke li"de
på grund af svaret Lg4,og at ·stille sig op ~ed·

Le3 og Le2 forekom mig lovlig passi:vt.Remis' bar
jo ~ngen interesse! Altså tog j•g en frisk beslutnin.g: 6 •. cr5 ? ! Ideen med dette træk er at udvikle de hvide officerer,og så op i r •• :.~ med de

eventuelle bondesvagbeder.Jeg hav:de nu regnet
med 6.-,.Sd5 7.Lc4,.og . hvis s-ort sllr på o3 er det
svage punkt d4 dækket indti.1 videre.7 .-,•e6 .er

ikke godt fordi det luklle:v løberen inde.Men sort
spilled e 6.-,Sd7? Hensigten er naturligvis at
spille e5 -hurtigst muligt ,men d·e t; viser sig at
1

støde på vansk;elig.bederto,g de sor-se o'ffioerer
på D-fløjen stå.r ikke særlig smukt.7.La4,Lg7

PA 7-,e5 følger 8.Db3,Df6{eller De7),9.Sd5!

a.s.f~,o-o 9.o-o.Hvis ·so.rt nu epiller e5 er 1o.
Lg5 meget ubeha.g·elil)t_{~·ordi f'.-bonden er bundet,
Sort :Mr derfor ,den ly,se ide at gå ud af bindingen
tor at forbered,e ,e5.Altså 9-,Kh8??Dette var den
største ,overraskelse jeg kom ud for i tur·n eringen .•
Sort ~ar på 9 træk trukket springeren 4 ga.n.ge ,og
nu konge.n 2 gange .• l'u må der ''være, noget"1 ·10.Sg5!
Meget prlmiti.v t,men også meget effekti·Tt.Nu stlr
hvi,d til gevinst. Da sort ikke kan bekvemme sig·
til det hæslige træk 1 o- ,.l:g,8 er der kun In mulighed: 1o-, e6 .11:Le6 I ,f'e.6.: 12 .,Se6~1 ,D~6 13.Sc71 ,Dd4:
. Hvid har nu det beha.gelige valg mellem (mindet)
'

2 gevinstveje.Den, ene er 1,4.Le3 ~or at forstørre
udviklingsforspringet,men jeg valgte ,at bytte
koner f'or hurtigst muligt .. at komme "ov,er i det
forjættende slut.spil med kv.a1it.e:t o,g~ et pa.r bøn.der 1 overvægt: 14.Dd.4: ,Ld4:, 15 .Le,3,,Lo51 116"LeS;,
.

.

Sc5: Sort bar fået et ·par bønder,men e-linjene
åbn.ing gør det lettere at .få springeren hjem.
17. Sa81 , Sb-a6 18. Sd5, Se6 19. !a-c1 , Bd4! Dette træk'
havde jeg undervurderet·1 forudberegningerne.
Først nu så jeg sort.s 2o .• t·ræk,sl det nåede, ,altsA
alligevel at bliv,e spændende.truslen er naturligvis Se2+ med t_ilbageerobring· ,at· kvaliteten,
men h~ldigvis kan hvid u.dnytt·e de s_,orte officerers
hængende stil'ling midt på brædte·t .E·fter en lang

tænketur ( det skulle jo nødigt gå galt t ) havde

.
jeg resten af partiet klar: 2o.Tt-e1,Lg4 (!)
21.!c4~,Se2+ 22.Kf1,Le6 23.Sa-o7 (Bndelig!),Sc7:
24.!e2: ! He:J' vinder Tc7: selvfølgelig
,også,.
m. e n
.
'
: teketmkket er s.martere fordi dei tvinger sort
til at ~ytte endnu et aæt.offic·er,er •. 24.-,b5
Dette havde jeg "overset'' ,men det spille•r ikke
1

nogen rolle.Den plumpe trussel er Lo4+ 25"Tc71,
Ld.5: 26.T~-e7 ,Lc4+ Den obligate ·hævnska·k.Efter,
27.Xe1 gav sort o·p.Der truer
mat,og der rY'ger
.
øjebli~eligt et par b!i'nder.At epi.lle videre med

lcvalitet og ca 3 bønder 1 undervægt, ga.d. •han a111.

gevel ikke.
Hv1e jeg skal ud,drage nogen morale ·a:r det't.e
parti,,a,6 må det væ.re at alt for mange spill,ere
.s.pille,r alt for nonchalant med sort • lline•. tre ~vi. de partier vandt jeg i hhY 29,25,.og 27 træk,og

det var bestemt ikke ain egen .fortjeneste.Sortøpi.llerne .indlod a:Lg pA alle mulige te_mpotab ·og
Ullødige s:vækkels,r.Me.n det er måske det der, hedder held 1 _turne.ringer.!

..

'

'

''VES'l'VOLDHURTIGSKAKTURNERINGEN for Holet. ~
Denne turn~ring forgik i _ år "på Hylda.ger·skolen" i

Albertslund den 23. og .28. februar.

VS stillede med tre hold.

·

··

I. holdet, som bestod af Hans Niels:en, Ole Delftei'
Jaco,b Gib ori og T·orben Sneslev, spillede i gruppen
for m·esters,pillere. De lagde stæ,rkt ud. og førte
1

efter 1. dagens·tre runder, men på andendagen glil)-

pede det noget. De havde dog chancen for at vinde et :
ur inden 6. og s.idate runde, men det. kiksed,e.

2. holdet bestod af Steen Schousboe, Niels Rend.lev,
Søren Juul og Schøller Jacobsen samt .i 4.• runde Henry

Stje-rriquist og . .5. og 6. runde Jørgen Holet· i stede•t
.for Søren. Juul. :De spilled·e i gr1:1ppen for 1. klase,ses
spillere. _D enne gruppe var ved- af'viklingen ar turner:,.ngen slået sammen med me·stergruppen og de fik efter
h.■d.erlige resultater i de to førs1:e runde.r sto·re klø.
3 .• holdet, som bestod af Kurt Andersen, Finn Madsen,
Jan Jørgensen og Stefan Hansen· ·spillede 1 gruppen
for 2... klasses, spillere og leverede en t·remragende
holdindsats, som gav 9 maot~chpoints og l. præmie:
et Rajah-ur. I de- 4 fø-rste runder var Finn og Jan
suveræne, så Kurt og unde.rtegnede ek:1.1lle tilsammen.
bare sørge for det .halve point som gav sejren, og
det lykkedes i tre af runderne.,. I femte runde fik
1

·

Jan .kun:remis mens Finn tabte, ·så jeg og.Kurt måtte
så lige· vise vo?-ell ·klasse. At holdet tabte i sidste
runde var uden betydning for placeringen af første
præmiet.n, alt i alt to h.yggelige •akaftner.

Hvid: Jø,rgen Holst

So,rt: Jørgen Mo•rtensen

2._. LbZ

d6 3. e3 srs 4, c.4 Le? 5·• f4 o-o
6. Se2, .(6. fxe? m_e4 bond.erov, m.en dårlig udv•ik.ling) _Sbd7 ?. tx:e-Sxe. 8. S:g3 Lg4 9. Dc2 Te8.lo.
1. b4 e5

Se3 - c.6_ ar, Le2 ..D47... l2 •. -o~o !?ad8 ·13. Sce4- LxL 14,
SxL SxS · 1.5. nxs· (Felt,et e4 er nu en glimrende
plads. til dronningen) .Lf6 16. Txtt (Hvis sort rir
lov til at placere en .løber på f6, vil me,get af
1

·hvide spil_ være ødelagt •. Derfor kvalitetsofret.
Lb2 skal :vær,e en nø~.efigur.) gxL .21~· Dxf6 Sd?

22. Dg5+ Kt8 23.

sr5

opgivet. -

..2o-m§nd§matchen. mod AS g4
de11

18. maj blev kun

en 17-mandsmatch,

da gæsterne kun kunne sttlle 17 mand., men den

blev alli,gevel en stor sueces , og der var

spænding om sl1.1t'resul tatet. Jens es. pessimis.-

1'iske formodninger om h.vordan det ville gå på
de øverste bræt.te.r slog desværre til:: 5-,Q til
AS o4. Og vi fem. VSere havde vtet. ikke mange
chancer und·erv~js. Imidle:rtid vandt resten- af

holdet ef't,e~r, virkelig godt spil mang,e .steder
9-'5 , sl ,det lykke,des alt i alt- a. t hale en
9-8 se.jr hjem. Forhåbentlig vil AS o4 have

re.vanohe næs·te år.

·
De, enkel -te resu.l t.a ter var:

1. Ha·ns Hielsen
~ - lb And·ers•en
. 0...1
Ole Delfter ·· · ~ "• - Fle-aing Lund •. 0-1

forben Snealev
- Binar Andersen.
Steen Sehousboe . - Ingolf Clåusen

0-1
0-1

E·r ik won Kssen

- Ivan N. Andersen 0-1

Jacob· Gibori.
,N.iels, Rendlev ',-·.
Axel Barkhuus

- Torbe·n Mogensen
- Feter Sundberg
- Henry Hansen

Stefan Hansen

- S. S. Petersen

Jan. Jørgense,n

1-0
l-0

¼-¼
½-¼

- Kaj Verner ·Hansenl.-0
Renry Stjernquist - :Se:n t- lia.nsen
0-1
Frode Sej,ersen
Ole B. Bansen
1-0
1

I!,

-

Finn '.Mads.en
· - Henrik Andersen
Erik B. Lars,en ,1 :: ~ KeDlle-th H(lns:en·

Sejr Ho umann

· ~, ·:· - Thomas Glygaard

Leif" B.yward · t
Svend PederLie;n

~•'

1

.:..

Samsø Larsen·

, : ·- Michael Bansen

1-0
l-0

1-9

0-1
1-0

.
,Chor'bjø:cn_BosAp] unq .GØJ'JSWlli§ie.t...191:Z...

1

•·. d· .·g
den. 9·.· . •
a ·, d e·n_ · 17., ·• ap·_ ril
_ _ spilledes
__ ·
_ _
S_ -. øn
1

Gøngetur_nering i Præstø . · I mesterklassen, som
var ret svagt- besa t t• var 0:en tidligere VS' er·

Thorll\jørn Rosenlund favorit, og han vandt da
også med 6. p. a.f 6' ~ulige. Leif Jens,en fra
'Maribo blev- nr. 2 med 5 p. ,. og el lykkedes det

altså undertegnede at presse sig ind på 3,plads.en med 4 p. Resten af de 14 delta.gere fik

5o 'lo eller de'runder.

Øvrig·e VS-reaul tater:
1. kl.: Ib· Pedersen
½ p·.
2. kl.: Pi.nn M.adsen
4 p.
n
11

NR:

:
.

:

.

J.an Jørgensen 3½ p •.

Kurt. Ander.s en 3

p•

Bf&Ju:iw yar billigt"

I fjerde runde mødte je,g Thorbjørn, da
jeg ha.v,de vun.det de 3 første partier" Det blev

såmænd ret underholdende.

Ved. et ~,es.tyrelseemøde den 18. april fremlagde
jeg et forslag til nyt ·reg_lement for vinter-

turnering·e n. Grunden v.ar selvfølgelig mine mange problemer i vin·tere·n s· lø:t,, da der ·ikke var

:pogle faste reiler at holde sig til, men kun
uekrevn,e love.

Efter en h.el aftens og en halv· nats diskussioner Irunne. bestyrelsen endelig barsle med et
endeligt forslag, som vil blive fremlagt. ved

næste g,eneralforsa.mling_.

FORSLAG TIL RHGLEidEN'!' POR V~N'TERTU·RNERING.:
-par. l. Turru,ringen sp.illes som en klassede.lt

turn,ering, alle mod alle. Det bør tilstræbes,
at spillere,. der har opnået min. 75% scoring
oprykkes til n.ærmeste "højere" klasse, samt at

spillere med max. 35,% s.c oring· nedrykkes til
nærmeste 1avere klasse . •

par. 2. Vindere·n af mesterklassen bliver be"
nævnt Klubmester. Ved liges.tilling om 1.-p:J.a.deen spilles omk.amp med 2 :nJl?.der. Ve~ forts.at
lige:stilling trækkes der·
suilles
til 1. gevinst.
-

.

'

.

:l.od. om farverne og

-

par. 3. Alle partier skal starte senest 19.45.

Er en spiller ik:ke mødt senest 2o .45 har-·han
tabt, l3etænkning,stiden er 2 timer til de 4o
første træk og dernæst 2o træk i timen·. Der
er not,eringspligt.
·

par, 4. Afbud s.kal meldes senest kl. 18.oo den

på.gældende spillea.ften til turneringslederen
og så vidt m\lligt modstander.

par. 5. Er et parti. ikke s-p'illet.,. eller er der"

taget bæng,eparti er næl;'1Uest eft~rfølgende hæn-·

gepartiru.n.de ny ordinær spillerunde for partiet.
Samme regler for afbud som i 1Jar.,, 4"

9ar.

b~

Der kan ikke meldes afbud til et parti

me re end en gang med rni.ndre særl.ig tvingende

grund gør sig gældende.

nar. 7. Overtrædelse af par. 4-6 medfø.rer, at
~en pågældende suiller taber partiet.
-par. 8. Vinterturneringen skal~være færdigspil""'
let inden den ordin.ære generalf.orsa.mling. I til-

ft3lde, hvor et parti ikke er færdigspillet inden
ordin:nr generalf,orsamling har den sp-iller t~bt,
der har meldt først afbud.
(NB: Turneringsle·deren vil sørge for, at de.r
er mindst to hængel;)artirunder fra sidste ordinære :runde til generalforsmaling.)
par. 9. Regler for turneringen ska'l udde1es til
.all,e deltagere ved tilmelding til turnerinp:en.
par.lo-. Tvivl·sspørgsmå.l vedrørend,e næ'.rvær,ende

reglement afgøres af turneringslede:nm.. Dennes
afgørelse kan ankes ,ove.rfor bestyrelsen.

Jens Vinther.
Regleme.ntet blev vedtaget, på generalførsarnlingen.

.

Lige et øjeblik, bvorf,or spiller du ikke k-sk.ak?

Det e.r så n,emt,. se bare:
Hvid: Leif Jensen

Sort:

Kr. Rohde Jensen

1. e4 Sf6 2. Sc3 ·(e5) d5 3. exd5 Sxd5 4• Lc47! Sb6

5. Lb3 Sc6?1 6. Sf3 .~f5?1 anbefalet af Euv,e uden
fortaættelse 7. o-o Sd4? 8. Sxd4 Dxdl• 9.Df31 da

hvid vinder materiale og· ove.n.ikøbet får bedre st:illing opgav sort. Ja, så let er det ( en gang ime,llem) ,,

PROGRAM
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VANLØSE SKAKKLUB:
0

Spill.estedf•.vanløse J;Ienighedshjem, .A.lekiste-

Form.and
Kasserer

vej 1.56. v/ Vanløse Kirke

: 'N'iels Rendlev, Gal,gebakken 7/9-Torv

2620 Albertsly.nd. Tel: 2o 7o 88 (dag)
: J,esper Holm, Aba)dtevej. 26 st th
2720-Vanløae. Tel: ?4 68 99!Q.ubbens

·giro: 6 47 84 33

Be.atyrelset Børge Gyldliolm

Axel Barkhuus
Steens Schousboe

Redaktion. : Leif Je.nsen Tel: 29 .59 o,;

Erik von Essen T,el: Tr. 7117

Fribonden udgives af VANLØSE SKAKKLUB
oplag: 60
El-S.tencils: FDF/FPF

.
Tryk: Florman Dupl1..½:

12

VANLØSE ~tr.R.lq:RIN~EN

1977.

Atter i lr indbJder·vanieee Skakklub alle der
gider til at spille skak, ,l parti 5 onsdage 1·
t~k, fe.rate gang den 17. august kl. 2111 i Me-

nighedshjemmets l,okaler, Alekistevej 15G,. ved
si'.den af Vanløse Kirke.
. .
.Hver spiller har til hvert parti 2 ti_merø

ee-

tænlcningstid,
Der epil~ee 1 klasserne meeter, 1., 2., og
'
begynder og indskude·1; er 48 kr. , 25 kr., 25 kr.,
·og 15 kr. d~r går ub·eatåret til præaier.
'

-

!ilaelding til Jeøpe__r Hol• pl giro 6478433

(kan ogsA ltrgges til kontingent) inden 5. -august
eller til B. Gyldholm,· Nedertoften 17, 2720 Vanløse, telefon 74 35 21 inden 11. august.
.
Benyt dette tilbud til smugtræne til vinterog _holdturneringen, evt aridre udeuvælds +urne -

ringer.

Hv1e lysten til at spille ska-k ikke ar .stillet
ved at de_ltage i vores egen turnering har fri-

bondens redaktion sakset følgende tilbud som
a,lla er at bet·raste aom oplæg til en god ·sæson.
'

HtTRT IGSKAICT'DDEB.IRG·ER•

Solvognaturneringen 1977.
Sted I
!id :

Odsherredhallen, VIG,
f/8 kl.9 til 17 .

Inda,tud:

41-35-31-25-21

lClasser:

K-l-2-3-4

!'ilmelding: Nordvests·j:mllands· ·Skakklubber

Strandbakken 144, 4411-Kalundborg

senest 31/7;.77
Ve~le 1977.
Bmldag,rhallen, Bredballe~ Ve.jle.
Sted:
6. og 7. august.
· Tid i
K-1-basis
..
nasser:
Indskud:

71 - 58- 51 (pens'ionister og 'juniorer
·. dog 51 i mester)

tilmelding: J•rgen Åskov, Dybbelvej 22, 7101·

Vejle seneat 2977-77•
læstved By-turnering.
Sted:
N■etved Skakklub

Tid :
Klasser:

15/8, 22/8 og· 29/8 kl.• 19
1-2~3-

·

31

Indakud:
ll-lØ-10 (5 for pensionister n.v.)
Tilmelding: Tommy Dunk, Egebj•ergvej 9·, 4719

Næstved senest

13/e

Til disse hurtigturneringer er det en s·elvfølge

at en· der tager i b;3..l tager andre fra klubben med,
derved glider det lfele lidt lettere.
Aftal at tage 4 mand afsted, så er det ikke dyrt
længere.

Muldble1"gskolen, Hjørring
2Ø og 21. august.
·

Sted:

Tid:
Klaeeer:

1
•

Indskud:,

Tilmelding:

Hoved {m og 1.) og basisgruppe.
51-41
Svend Anker J•rgensen, Skrænten
11,. 9e10 H~•rring. Senest ??

Aktiv- ill.i ancen.
4 mands hold
Sted:
Vedbækgade 12, 2200 I
Tid:
21. og 21 ~ : auguøt •

naaser:

In.d.ømd:
•~ilmølding: ,

161 pr holet

.

lfbbe :T31rnhøj~homaen.

..

Melisaehave.n .5, 2731 Herlev •
senest ~/e-1,97'7 ·
Koord~nerede turneriqer::
'

li. Bvidovremeaterøkab

Sted: Søndermrekolen; Ketteglrdø ille 2~
fid:
2:,/e-,o/e-6/9-13/9-21/9
27/9 og 4/10 ·
·
nasser,
M-1-2-,-4
•
Indskud:
·~5--55-45-35-25
filmeld1n.lJ;,·
Senest J/8-1977 i klubben
-

'

.

Københavns Sk.akforen1ng EM!

Sted:
! 1 d:

1977

Odens,_,.gade 6 ·

.

.

.

2.9/,f!-r.Jl-9-&/9;...15/9-22j9.:.29/9 og

6/ll

1-2-3

45-4•·-35
senest ~•/e i klubben
Har du husket at betale kontingent, eller spiller
du med df"!"lig samvittighed.

Allerød EMT 1977.
Sted:

Lillerød Skole (15 min !ru All&r"d
S Statio11)

21/e-2e/e-xti1 :,/9-4/9-11/9-11/9

Tid:

og

Klasser:
Indskud:

17/9

M-1-2-3

69-51--49-35
tilmelding:
senest 17/8 1 klubben
af andre koordinerede på ljelland kan nævnes:
BIT 1 Korsør 7 fredage ~ra 23/9
Xege Bugt 1977 7 ·fredage fra 2/9
~ornved Skakklub pl. Jyderup.ko11muneakole den
12/"
~ frpd•øe·samt
17/0
.•. r oø føløende
llii'••··•"•;··
.':"'9 •••••••• ·.·.•~•·•·••••••·
''','' '', ',' f ''.' t, .·' t' '' '',,'' t'' t, 't,, t.,,', t
•, •, •' •' •' •' •' •, •'
'•••••••
,
'
'
,
.
'
'
Redaktionen
er
i
atotnmd
,,,,,,, hjalp den (sneølav ?) eller •' •t •t •f •' •' •' •i •'
•, •' •' •' •' •' •t •, •'
• • ••• • •
, ; ' t ' ' ..
er
formanden
flyttet
(e&11,,,1,,, men med mariarm.e-endnu en
t t-• t ~'' ''
,,,,,.·• g&n&??) Vågn
;;;;;;;;;
op.
• • • • • • • • •
.
. .
.
.. .
. ' ' , '. '. ,- ' ' '

.... ...
........
......
........
nu
...... .. ......... ......... .... ... ...
,

..

t

I

,

-

t , f t

J

.

-

t ' ' t 9 t , f t t t ' t , f ' t ' t t I ' I ' t t t t ' t , t f ' , ' t t I '

VANLØS.E SKAXILtJ:B:
Spillested: Vanløse Menighedehjem, llek.iatevej

156

Pormand

Kaøeere-r

v/

Vanl'eae Kirke

· ·. · .

· ·
: liele Jie.ndlevl·•· !jørnegade 2·, 2201 N

: Jesper Holm, bakkevej 26 et th,
2721 Vanløse. !rel: 74 68 99
Klubbens giro: 6 47 84 :53

Beet7:releen Børge Gyldho;lm.

Axel .Barkb.uuø
S·teen Schouaboe·
Redaktion : ·teit Jensen.

!el: 29 59 13

Erik von E•sen !el: ~R 7117
Fribonden udgives af' VANLØSE .SKAKKLUB

'

oplag: 61

El-Stencils.: FDF/FPI' !ryk: Florman Duplik

ren

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKl<LUB
34. Irgang nr.7 september

/?77

VIHTBRTURNEBINGEN 1976/77
Nu s•sonen står tor døren, er det rart· at se
hvordan det gik sidste lr., derfor iler vi med at
bringe resultaterne tra holdturneringen, men
først vinterturn.eringen..
Mesterklassen.

l 2 3
- x·... ~ o
1
l
1
~
l
0

4 5 6 7 8 ialt -l!l,a.

·~r

•._· · •---~
..
. l- 2. · .

X l - 1
9 X - I
- - X I
Ø 1 l X
- - 0 - l O l
O o O O

I
X
-

- l
0 l
l O
Ol
- 0
X l
1 G X

5
3
3
42-

5
l

1-2

4-5
4-5

g

1-2

e

Ole .Delfter og Steen Schousboe skal spille omkamp
om ti tl-en klubmeøte·r 1977.

HAR DU HUSKET AT BETALE KO?JTING-~!'lT OG MELDE
DIG TlL :HOLD.,. OG VINTER.TURNERING-:ZN

~-~~~~--

1 2 3 4 5 6 7 e g ialt
X 1 I - l l 1 1 1
0 X O 1 0 l 1 I 0

1. klasse
l.Axel .Harkhuue
2. Ib Pe derBen
J.H. ·Schøller- J.
1

lll-1011-

4. Frode Sejeraen
5.Henry Stjernquist

7-e

I l I 1 X 1 1 D I
I Ø 1 l I X 1 Ø -

7.Sejr Houmann
e.Finn Madsen
9.Jens Vinter

5

6
9

♦

0 0 ··O 1 I O X -

1-e
2-3

- 0 - X I O I l 1

6 • Kurt Hq.vn

1

0 l 1 I 1 1 - X -

2-3

Ol-Øl-1-X

4

l 2 3 4 5 6 7 e 9 10 1alt pla.

!"".1rørge. ~yi,dho_Iin_
2.Jesper Holm

3.Kurt Anderse!).
4 .Jan Jø.rgeneen

5. Preben Pederse·n

6 .Erik Larsen

?.Svend Pedersen

e. L,eif

Nyw.ard

9.Nie1s Hansen
10. Ej.ørn Gemzøe

=x 'rr. L--· ·- q~o
.·
0 ' o o
-►

-

~

t1..

r'

l X - 1 0 0 1 1 1 1

- - l O O l O l 1 1
-01Xll0110

l l 1 0 X O 1 l 1 l

1 l O O l X 1 l 1 o
l O l 1 0 0 X 1 l 0
lOOOOOOXlO

l O O O O O O O X 0
0 0 0 1 0 l l l 1 -0;~ .

ann ma.d sen"
•--•

Q.

.

-1,.

uor ~,:

'!il "

..t'

ft,f

'I

2

~

o-';}

65

5-7

2

8-9

l

10

5

5-7

2

5- . 4;
. l
7
;
6
5
5-7

-

eve
Hvid: Henry Stjern(!uist" Sort: Jens Vi.nther . ,

l 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ialt plac.

X l O l O l O

l.Niel"s Rendle-v

X

:3

X X

2.steen Schousboe

0 X O O l l X - X X

;, .Jacob, Gibori
4. Axel Barkhuus

1 1 X O l X l X l X
0 1 l X X O X O X 1
1 O· 0 X X X O X Ol

5

0 0 X l X X X O O 1
l X O X 1 X X O 1 l

2

5. Je,na Vinther
6.Jeeper Holm
7-Stefan Hansen
e.Finn Madsen
9.Børge Gy1dholm

22

3

2

4

X X O X 1 l O O X l

,,5-

X X I

0

X - X l X 1 l X l l

10.Leif' Nyward

O

O O O O O X

KSU's holdturnering
Slutresultaterne fra 1976/77:
1.række, gruppe 2:
1. Vanløse I

36

; .Albertslund I

28-

7. Glostrup II
e.Gladsaxe II

38

5. Studenterne
6.øbro V·

2. K0'6"enllavnII4 .Rødovre III

29-

, 28

5. Studentern.e, IV 27
6.Tåetrup I
26-

2523

2'.række, gruppe 4:

l.Valby I

,e

2 •. Tlmby II
3 .Lyngby-Virum IV 2,9·-

4. A.lbertslt1nd II

V'

?.Vanløse II

29
. 25

22-

2H-

29-

!.~ 41

36

5.øbro V

28·

6.Vanløse III

23-

18.Herlev II

20-:
20

III

3,.række, gruppe 3:
l .~å.strup III
·2 .• Jrøndby II

35

3. Glostruo III
33
4.Brøndbyvester I 28

7'7Tårnoy III -

Status: en oprykker, e11 ri,edrykker og en lige
sd nedr~,rkker, ikke, lige Kampklub lignende.

3

l

Spillet 18/5-77·;. venskabsmatch
Hvid F •. Sejerøe..n - Sort Ole B. Hansen AS 1904.
- Sf6

-

d5
e6

- Le7

- o-o

Sbd7

patentstilla,deer, åorri
Enievoldsen lidt ringe=

agtende benævner E. - A'e

. åbningsrepertoire. De
kan dog bruges. endnu,

7·,)1
.

.

• ."'
.

·'

c6

-

8) 0.-0
. . . Dc7
'9) Dc2
De2 måske bc~,1r--s- ~ n1-e.n Ei:"'6

E.r

9.)

',

c '11."id.et
il- it:~·

;'.:';~-;-,

~-,ir_;t'

..

~,

• t:· ~.. '~;... .

~'1,-;;,
--.: r
~-

., ~· -.,- ..i~
r ~•.;.s ·..: . . •

•

10) cxd5 - ••
Sort kan ikke slå igen
mei springeren. F'å. e~d4

22) Txc5 - Dxo5
2.3) La4 •- Tc.S

f·ølger Sxd4.

24) Sd4

10)-~ •• -. cxd5
11) dxe5 - Sxe5
12) Sxe5 - Dxe5
13) Lb2

••• - Tc.5

21)

- •••

lapper huller på c2
og f5. Nu kan Hvid
få c·=l1nien.

- •••

24)

Hvid:slap bedet fra.

.

•• , - Db6

åbniage,n . Truer Se4 med

25) fcl
26) Dd3

1)) • • •
14) . tJ

27J .Db5 - • • •
(Z,ent·ral1sieren und
niaht vert·weifeln )

svære forviklinger. '.
- Dc7-

- •••

gllr eJ, svag, men-er mere
agressivt e11-d de·t: soli;de
h:3. F eltet. g4 var det enest.1
1

af betydning, so1n Sort

beherskede. -

·. ·

14) .·•••
15) De2

-· Le6
•- · a6

1,6) Tacl

- Dd6

17) Khl

- •• .,.

på. d4 følger Se4 ~a) sxe4
Lxe4 es både -d4 og Tb7
er i slag.

Taca
b5
19) Dd2- - b4?

17) ••• · •
18) Tfdl -

·

- Lc5
- h6

27) •• • - Dxb5
2'8) Lzb5 - .•••

ses,

nu tru.e r
nøqt. til

Sort er
slå

at

-sp~ingeren, aen Hvid
.får løb,erparret pe. et
åbent. bræt.
28)

••• ""' Lxd4

29) TXoS+- lxc8

30.) Lxd4 ~ tf5

31) Lb6

- opgivet

Sort kunne se, at der
blev en bonde tilovers
på. b) eft,er
31.) • • • • Lbl J2 ) txa5
Lxa.2· 33) La4. Det, der

gjord.e ham modløs, var,

at hans springer og
ko}lge var blokerede.
I

.

-

Han lsunn•f! træk.k e d4

og· få.et springeren ud
qg håbet på slutspil
med uenstarvede 1.øber,e ,

.de.r ·oft,est er remis.
'

'

-

-

Hvid trækker og ·vinder.
L-øsning næste nr af fribonden
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Spillested: Vanløse Mening~-tdshj em;·

Formand

Al eki ste-

vej 15p. V/ Vanløse Kirke
: Niels Rendlev, Tjørnegade 2, 2200
Køb·enhav.n N T~l:_ Tr791 (dag)

Kasserer

t Jee•p,er

Holm, Åbakkeve;j 2b st th,

2720 Vanløse Tel1 74 68 99

Klubbens gi.ro: 6 47 a.4 33
Bestyrels·e; ,Steen· Sohousboe

Axel Barkhuus
Bø;rge Gyld.uv.Lm
Redaktion: Leif Jensen,
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Hvidovremesterskabet 197?
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VS bavde fire mand med, og de klarede sig
siledes:
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Leif Jensen

o½11011

Jørgen Holst
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4½
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Jan Jørgensen
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Mesterkl.
1. k.l asse:
-u-

Leif spil.1er jo godt .nok ti1 at kl.are sig
pænt i 1. k1., men i hvert fa1d !i denne turnering

var han for ukoncentreret ti1 at kunne gøre sig
håb om oprykning. OgsA Jan spi11ede en udmærket
turnering (se par'tiafde1ingen), og oprykning til

1. kl.. skulle snart være inden f"or·rækkevidde.

Ved redaktionens s1utning kendes s1utstillingerne
i d"'herrers grupper ikke, men der er begrundet
håb om at bå de Leif' og Jan kan snige sig op på en

6. pl.ads og dermed fA en beskeden præmie·. For

Holst b1e·v det i.kl,e den store turnering, For nu
at nævne det me,st positive: han rykkede da ikke
ned. 1"1od man.ges forventning bl.ev jeg ikl-ce m.edl.em
af FFF'VSM, tvært.imod vandt jeg - trods usikkert

spil. - ca. 20 ratingpoints og kom de:r me
1

dob belt så 1angt ·vaik :fra a:fgr·unden (190·0) som
1

€ør. De~ points rakte ti1 en 4.plads. Der var 3
prænier i gruppen, men jeg satte i rea1iteten
min chance for præmie overstyr al1erede .i '± •. rd.
eve
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l.Hans Nie1sen
- Sten Grabow
2.steen Schousboe - Børge N~e1sen

t-¼
·½·-½

3 .Torben Sne slev

- N:ie,ls Schnegelsberg

4.Niels Rend1ev

.- Kresten Krist,eneen

1-0

5.Erilc von Essen

..- BøTge Sunne

i-½

6.G:i.b,ori Jacob

~ Jes Knud.sen

-1--l-....

7 .,Pou1 Sø.r en.sen
8 • Axe 1 Barlt.huus

- Peter Køhler

1-0

"" F l.emm.in:g .Bruhn

0-1

h
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:Med to res,erv,er var det en abso11.1t tilfredsstil1ende start i mesterr.ækken. Lidt om partierne:
Ha.ns spil.lede godt mod Grabo,!f ,. der aldri,g fik Jov

at ud.rette .11oget. Bl.de Steen og Torben kæm.pede
længe for gevinsten, men Ste·en måtte nøjes m:ed
remis, og Sneslev får nok he11er ikke me.re ud af
sit ,dobbe1t,e t4rns;1utspil med merbonde, Vor nyba,gte 2.kl.asse,sspiller Rendl,ev vandt efter go,dt

og snedigt .spi1 et t.l rn 1 og re.sten gik i. oli.e.
Je.g var i vanskelighed.er, men filt· reddet mig ud

af dem. Jacob. vandt en bonde, i s1utspi11et med
u1-i ge_f'arvede 1øbere blev det dog iklce: til mere
end remis. Poul sat:te en officer i s1ag i 1:1-. træk,

men spi1lede videre som om intet var hændt.. Først
vandt han så en Icval.itet og en b-0nde tilba.ge,
side-n yderligere en hel. officer, og s& afviklede

han ti.l. e·t bcndezlutsptl med merbonde,
."-.,4
. . "'.

men måtte ned til sidst.

i.Arne Larsen
a.Bent Da1berg

- Jø.rgen Holst

0-1

.... Finn !-lad.sen

½·-½

3.Børge Bengtsen

- Ste~an Hansen

4.Tommy :Madsen
5.steen Jørgensen
6.Ahmed Rehim
?.John Schmidt

- Jan Jø.rgensen

t-½
½-t

- Ib Pedersen
- Eigil Pedersen
- Schøl1er Jacobsen

½~t

8.Ex-1.ing Thomsen

-· Enghardt Jensen

1-0

1-0
1--.0 uk

Jørgen Holst spi.l lede et fint angrebs.parti,
vandt en kvalitet og satte mat .• Vor· nye l.lcla.sses•

spiller Fimt Madsen spillede sol.idt og godt, det
gjord.e hans modstander også. Je.g t.abte en bonde og
fik samtidig en elendig sti11ing, men ved hjælp af
s,m å snedigheder lykk&des det mig ,at flt modstanderen

t~1 at fejle i gevinsten. Jan og hans modstander
havJ.-a f."or sti.et ~l.Ett mEfd betamkni.ngstid.en bogstavel.igt: at der slru.lle gøres 'to trI:el..: i 2 timer, hver!<:en f"J.ere e.1lar færire • De s:idste 5 t.rælt b1ev
spi1J.et meget. hurtigt. Derefter var sti1lingen
1ige. lb Pedersen L."'1.Inne synge r.ied på :fø1gend-e vise,
en vise forman.den har sungetaen de1 g-ange i årets
Jeg siger klynl<:1 klag,

klynk, klag, k1a.g,

Eigil Pedersen dukkede ikl,.e op, pinl.igt ! ! Scbø11er

Jacobsen måtte give dronning for tårn, men vandt
til g,engæ1d modstanderens andet tårn. ved hjælp af
en 'Eribonde. llnghardt Je.n :e en tabte hurtigt en
bonde men træn.pede .se.jt videre, men til sidst, i

,et tungt slutsp.il, røg der yderligere en og da
samtidi.g modstande,r en havde etableret en fribonde
var der ilcke mero at gøre"

Stefan
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Bedønnnelsesltomiteen bar nu studeret de· ind ....

leverede p•a.r ti.er fra VT 76-7? til altønhedspra':!nieko,nkurrencen. Der var mange gode og spændende
partier (og en del er b1evet Offentliggjort i :fb).
Allig·eve1 har vi truffet den :for,mentli.g

upopu-

lære afgørel.s,e, at ingen .af partierne ·o p,fy1der de

krav, vi sti11,er til. et rigtigt sltø?ihedspræmie~
parti. Der hliver a1taA i.kke uddel_t nøgen skøn-

hedsprænie i VT 76-77, raen -vi forventer at bestyre1sen vil. lade konkurrencen f,ortsætte, i denne
sæsons VT. Bedø1n1uel.s,esli:•om:i. teen ( =red. =LJ+eve)

modtager 1JA1edes stadig partier - me.g-et gerne
med kommentarer - med tai,.

Vanløse Skakklub stiller med 3 hold i klu,hol,d-

turneringen.
Holdop.stillingerne er:

Mesterræ'!tken:

2. mkke, gruppe 1:
l. Jørgen .Holet

1. Ha.ns Nielsen
2. Steen Scboueboe
3·. Torben Sneelev

2. i'im Bjerre
3,. Finn Madsen
4. Stefan Hansen

4. Ni•els Rendlev

5. Erik von Essen

5. Jan Jørgensen

s.

ø..

Ib Pe,de:rsen

Le·if' Jensen
7. Gibori Jacob

7. Axe'l Ba.rkh.uus

Søren Juul Sareneen
Boldleder Leif 29 59 03

Eigil Pedersen.
Holdleder Stefan 71 29 46

e.

e.

3. række, gru:ppe 3 ;.
1. Kurt Andersen

2æ Kurt Havn

3. Ejlif Kiilshol:m

4. lrod,e Sejersen
·5. lruk Bøge Larsen
'• H,enry Stjemiquist
7. Jesp,er Holm

· ·.e. Svend P·e•dersen

Boldleder Jesper 74 68 99
Har <lu ilcke flet en tortegnels,e ove,r spilledato-.
e·rne, f'l en af holdle.deren.
.
1

Hvis du ikke kan spille så. medqel det i go·4 tid

til holdlederen, øl vi kan finde en reserve, det
er ikke godt at tabe. uden kamp.
Find ud af hvor du skal spille og kom 5 min før.'.
urerne startes, så få:r holdl.ederen gode nerver.
Kæmp og vin.d, det er morit3.omme-r e end at· tabe, ,og·sA.
for de andre på holdet", husk det nu.
6

VIliTERTURræRI:JGEN , ----

Jeg byder alle deltagere Telkommen til dette års
vinterturne·ring,..
I år har turneringen samlet 33 deltagere
8 nye m~dlemmer •.

I

d~•rat

Klasserne er sauraensa t efter resultatet af sidste

drs turnering samt efter formodet sty.rke.
Klasserne ser ;Således· ud:
~teen 8cousboe
7
n ~ ndlev
J."'' i.• e .Ls .;\e
- . ·. - - .

'Ejlif Kiil·sholm

rlans Hielsen

Jan JørgP,,nsen

·i.:,

Leif Jense·n
Erik v,on ~asen
Jør·gen Holst

JiXel

Baækhuua

H. Schøller Jacobsen

Finn Hadsen

Gibori Jacob
Tim Bjerre

Henry St·jernquist

Ib Pedersen
Ei.gil P@dersen

Kurt HaTn
Jena Vinther
3. klasse
Jeeper X engs tad
Peter Carlsson

Frode Sejersen

·J e .a per ii:aTn

Kurt Ande.r sen

Ib Vagnkilde

~rik B. Larsen

H~nrik Buch
Leif Nyward
•
Hans Carl Hansen

-

Børge Gyldhølm.
Jespe·r !iolm
Svend Pedersen

-

Vfllum Sejersen

r--,

(

På tu·rne·ringaskemaet. er anført hvem , der skal

møde hvem i hv,er rundet og desuden datoerne for

de 3 første runder. De ~vrig~ datoer vil sti i
pro,grammP.t 1 fri ror, :'Jer..

I l. kla,sse, hTor d~r er 9 del t,agere·, er de·r 2
runder extra. Di-9se runder ler ~,ærket ''E" på turneringeskema.et og partierne i disse runåe·r kan
spilles n,år som helst, bare de·r er Rft.ale med
modstander og turneringsledPr.
Op og nedrykningsreglern.e søges overholdt, men dise
se er !!leget athængig,a af tilmeldingAn til næste
års turnering,. aam t at re sul tater i styrkelis ten

og andre turneringer.
I år er Jeg turneringsleder og jeg har tlf. 712946

-

Ved afbud SKa_L J. eg have besk~d, samt modatand,~ren.

Afbud kan dog og_s.å meddeles den assisterende tur-

neringsleder ~1.m Bjerre. Tim har telefon 711990
Undlader man at medd·ele afbud taber man uden kamp.

:J.et f'uldstæ.ndige reglement kan 1 øvrigt få.s ,af
-

-

Jesper Holm, vor kasserer"
.
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_

,

.

.

one_dag

Foreko:l:lier der afl)µd er først.Jeo•mmende ~n8e-, som

er programsat m~·d "hængepartier og styr:k.e·liste"
ordinær spilled~g for pågældP.nde parti.
1igel~dAs er •"- ais!~E=? onsdage ordinEere spilledage

for hængepartiffr.
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·:1ubrae et er-skab et 197 G/77
Vi kan nu gratulere OLE DELFT'ER

11

M1kit1 med klub-

mesterskabet idet han vandt omkampen mod Steen
Schouaboe med de sik;ke ciffre: 1,5 mod. 0,5.

Første parti blev remis, hvorefter der blev gået
til eage n 1 andet. Her stod der læng'e lige, men i
tidnøden gik Steen ned. !l!illykke Ole endnu engang.
Jribondenden ht\ber at ku.nne bringe et ,s·olo nr.
med den nye mester senere. Er han købt af Billed1

bladet?? .

Vanløsetu.rneriffen er afsluttet, med den l1lle 'f...
.lf fc'e•■iker so11-trr=1ea.e i mil tl,ere halve narve~ tabletter _:tør det på antabua kommende telt.
~ Mar e når ~ormanden for sagt Anika og ikke. Mari, ane •til e1g bortgagn.e dåse. Se audeta sted.
1

~
~

.

-.... ~ C-0

Hvid trækker og vinder.
LBril.ning i n~sto nr.

~

Hvid trækker og vin der
1

Løsning i næste nr.

1-oo mand.s match
Hvert år spiller ICSU ea loo mande m,r1toh mod

SkA.ne, i Ar blev det en 97 mande som KSU
vandt me,d 65 - regn det selv ud. VS var med
ved ex:. forman,de,n, han vandt og har nu 100

mod Skåne

sort~

Baoa; ~ialø ~

l.

e4, e6

2.

d4, d5

,.

Sd2 , Sc6 - usædvanligt og antipositionelt, •en godt nokt

4. Sgr,, Sf6
5. e5, Sd7
6. c; , .;••.~ et slapt, træk.,

.

eltf6, Dxt6 - Stillingen er lige"

Lb5, Ld6

.
- en grov fejl; der var naipp•e: N4:re cd

9.
lo.

'

efterfulgt at Da,4.

11.

dxe5 ,., Scxe5

12..

844(?) · ,. c5

1,.

84f''

14.

SXe5 , Dx,e5 ·- med an slem trussel.

15.

:r4 , Db.5! -

16.

Sb3?! , ••• - den. ,a.fgø,rende fejl:

Sb6
meget bedre end . De3+ •.

.'

Lxc6

16•••• , Lt5

17. Df2, c4
18. Sd4 , Le4 -

,Sort truer nu a.tgørende med a6S. Hvid griber

til en sidste svindel..

21.

Dxb6 , T:l:,e6

22. Ld7, ••• - Bedre var ikk.e Dxb7 pga., varianten
22.-,Le5+ ,23.Khl.,Lg2+ 2'1:.bg2,Tg6+
2 5 • Khl I Df''3 + 26 ,. Txf 3 , Tgl. mat I
Tg6, - Hv!i.d har nu en ,masse muli,gheder 1
som, a1.le ikke du.er :

1)23.Df2,Le5!

2)23.Lh;S,Dxh,
3 )23 .g3 ,µe2 24 .D:f2 ,,Lc5,l
~ )23. g3 ,De.2 211 •: Tf'2 ,Del.+ 25 .Tfl,·,
Txg3+!

5 )23. g4 ,Txg4+ 2·4 .Lxg'1 ,Dxg4+ 2.5 .Kf2 ,,
Dg2+ 26.It.el,Te8. I denne sidste
vari.ant vil.le en p1auaibel fortsætte1se være 27.Le3,,Ld3 88'.Tf2,
Dg1+ 29.1td21Dxa1 3o.Dxd6,Dz'b,a.+

31.Kdl.,Dbl.+ 3,2 .Lcl.Tai+ ,3.Kxel,

Dxcl mat,.

I partiet skete
23.

Tf2 ,, Ddl+ og hvid opga

12

Jerine turnering havde samlet 3·6 delte.gere, heraf 3 1·rn Van1~~se" j)ere•e re sul tater:
l. !clusse
:liels rendlev Looccoo 1

-111111

6-

1. pr.
llolllo 5
3. pr.
J3ortse t tru r. rs te runde s;,i::: d111 ~-~ielø skidt
.:i

-~

.De sidste 2 boller fik han dog p. gr. n. sJgdom.,.

Hans res~ltat betyder nedrJkniLg• til 2. klasse
I 2. kl:::.soe spillAde ?inn til g~ngæld str1lende
og v~ndt fhldt tortJent klass~n, og ryk~er d rmed
0

o;.· .i 1
:iende.

ti

;r1~s.SA·, hvor

f:i:tl!l

nok skal eøre sig g&l-

Jeg tal:t':' i 3. rt;.1'!.dP. til Finn, □P.n havde dog
c::.ancen for opr/kaing indtil sidste, runde, r:.vor

jeg ~0dte en, 1er spiJlede h~dre ~nd Jeg, s~ op--~·kr,.,,.
Y"i-:3. ven
·· 't. . e~ ·t
ry
__.., __1~""e~iP ...._
. "l
J..
i,l"

,: ""'. .~tø..
:i ..

t·•l.. r ,-._o_
,-,•
~..•
•-·. ·r1n

5

nedletBer at deltage i en koordin~ret turna~ing,
so~ de~n~ lige ~!sluttede. Der vil løb nde i
~lubben blive orineteret OM disse turn~rin~er
0

o-B tilnelding sker ho s formandien,
(.u:_ + p. I,c:;
"\,-.'.
·.. n
;.i • .,

.i-::.ans en

T •Q

Juleafslutningen

---------------kan man godt

begynde at glæde sig til al1e-

red,e. Den falder i Ar på en onsdag, m,ere præcist
d" 21,.12., Ved en sm.ul.e aktiv journali.stik har red.
fået opsnuset e·n de1 af' det righo1d_i ge p.rogram,
Uden at gA i detal.jer sltal vi nævn e:

a) Lei.:rs søster: Gliigg (ud~!! mandler, me:n med
teske) - og i den :forbinde1se formentlig det
ob1igate fuldemandsindlæg ved f'hv. medlem
Gerner C.arlsson.•
b) Konkurrence med spørgsmål. a:r typen: lied verdensmesteren i slcak i 1950

a)01s.en, b)Larsen

el.ler c)Karpov? (Gæt selv svaret. red.)
c) N. Rendlev: Hvordan man sl,cil.1er sig a:r me:d

sin

•A•

dame.

d) A." Barkhuuus: Golt-gok-gok-gok-goook!
e) Improv.i seret underholdning ved NN.

f) Å1borg.

Løsningen på opgaven 1 sidste nr•.

l.Sd3 Lbl 2.h61 Sxh.6 3■Lh5+ Ic2 4.Lxh.fi Kxd3
5.Kb3J Lc2+ 6.Kb4J !. ,o.a.v.

Hurtigturneringer.

~.~
i'ørs. ~e.• week-end i august l§!PiiTer man.- iJajle en

hu.r·tigturnering hvor del tagerantallet _ · over

200. Som første klasseo spiller deltogjeg, med
begrundet håb om at tage penge og pokaler med
hjem til København •. De første runder gi'k dårligt
~n govin~2 ~oi"aermed nød og næl!p"e_,_ det_ en.e

var ·mea7ra11.tet

Qg_

bond·e under. Heref-ter ltom fem

Jiinde, som bragte mig alene i spidsent m,en ak og

ve i ei~ste runde tabte jeg til en vesttys·ker som.
derved vandt med mig på anden pla dsen. Tidligere
m.edlem Thorb;jern, nu skakbladsredaktør vand.t hovedgruppen.
.,
Senere i august spilledes :fem t.å..rn.tumeringen i.
1

K.a lundborg. --Det sl let ud

og

de fire første run-

der blev vundet det første_t·il en_~~.Jtlaeses spiller af' Ren,dlev styrke på et rent mirakkel. Sidste
runde blev rem.is, hvorved jeg blev ov·erhalet af
en på be·dre korektion1 eom jeg .ikke havde spillet
imod. Fem runder er nok for lidt til at finde ,-,.. .

rigtig vinder. ·
Spil hurtig skak

og

mor dig.
..

Leif Jensen

(ex formand)
Vanløse Skakklub:
Spillested: Vanløse Meni~•dahJem, AlekistePormand
Kass,e rer

ve3 156. V/ Vanlø-se Kirke
: ll·i.-~els Rendl.ev, .. fJørns_gad.e 2, 22_00
K~benhavn I Tel: !'r79l (dag J
: Jesper Holm, Jbakkevej 2b at tb,
272·0 Vanløse !el; 74 68 ·99
Klub,bens giro: 6 47 84 33

·Bestyrelse: Steen • S.chausboe
Ax;el Barkhuuø

Børge Gyl cti.tu.LJZJ
.
Redaktion : Leif Je·n sen_,
,el: 29 59 03
Er:ik von E-ssen lfel~ Tr 71 17
Fri.b onden udgives af VA...lffi~·S E SKAKKLUB
oplag: BO

Vinterturnering 2. runde
Hæn,g e~artier og styrkeliste

l.h6ldet·ude mod 0bro

2. holdet hj e,nr:.e mod HP-llerup og ;. holtføt
hje.1nme rr,od Rødovre
Vintertur11eri.?.1.g ;. runde

Hængepartier og styrk~liste
2 .holdet uue mod .1l;J o4 og 3. holdet uds

uod Er·ønbyvester
1. holdet h.jez...:ne r:od Studenterne
Ju1eafslutnintr
·
;-i:vtårs s kan:

"
~ialvårlie.
beretning
VinterturnP.rin~ A. runde
!iængP.partier og styrk,e·1iste

Vinterturnering 5. r~nde
Eænt;a_;Q.rtier og atyrkAliste
L.ynm.estarakabet

Vestvo1dhurt,igskakholdturneringen
Vestvaldh.urti6skctkholdturneri~g,en

l.holdet udie mod ;yngny-_Virtµn, 2. hold~t

hj el!llne mod Birkerød og 3. holdet hjemme med
~ ø llerø.d

8/3

Vtnt,erturnerin.g 6. rt~n-d,e

1_5/ 3 J.holået ude moø. ~)bro

14/ ; 2. hold,et ude mod Gl~dsax•e
15/ 3 1.holdP.t hje-I.ll!:.!e Uitod Frederiksberg
212/ 3 H:rcJgeskak
22/ 3- 27/ 3 DM i Horsens
29/ 3 u~ngeyarti@r og styrkeliste
5/ 4 Vi.nterturn.ering 7. runde
'12/ 4 2 .ho,ldet l1,je1t.me mod posten og :,. holdet
hjemme rr.0d Glos.,tx.up

13/ 4 1. holdet ude

~od Allerød

