
Vestvoldturneringan 1977
Tu...-neringen spilledes i oktober-november og var svagere

besat end normalt. VS havde kun 3 spillere med, og de kl.aæe
de sig som følger:

2. klasse B - Ja.n Jørgensen
1. klasse B - Fi.r..n tfa.dsen
1.. -klasse III - Bans 1aelsen

Jeg s...~al ikke gå. i detai.le~ med Finns og Ja-Tls præstatio
ier , kun nævne, at Finn må rykke ned, og Jan holdt skindet
på næsen. Det er dog helt sikkert, at de begge spill·ed.e
bedre skak, end resultaterne lader ane, og klubben har nu
en cplagt chance for i nær fremtid at få hele 2 op:cy-k..~ere
fra. 2.- til 1. klasse. Det er jeg oven i købet helt sikker
på!

1"".i.n egen præstation var måske nogenlunde - 3.præmie; men
spillet var generelt set absolut utilfredsstillende. Der var
også. nogle lovlig korte partier, se f.eks. 2. runde; Under
tegnede v Kim Telling 1. d2-d.41 - og sort tabte på udebli-
velse.

Sluttelig en liden kritik af turneringssystemet og dermed
de usle ratingtaJ., der rider folk som en ipa.re. Jeg mener at
kunne konstatere, at spillet stedse bliver mere forkrampet
og indædt; der produceres sjældent pa.rtier af æstetisk vær
di. Sidste-runde-partier, som er uden betydning for præmier
og ned:cykning, er tidligere blevet spillet med "let hånd".
I dag kæmpes om et ha.l.vt ratingpoint så f~iøst, a.t man
sh.'Ulle tro, at det gjaldt livet. Resultatet er, at tm".tlerin
gen først kan afsluttes kl. mi.dna.t til stor rortry-delse for
~lle parter.

Tidligere DSU-fc~a..~::. Ole Sen.øller Ls.-rs~n vandt min
.:,-1-..,:,pe i fin st:'.11' CfS 'blandt girafferne vandt Flemming
-::-~:~:c-.'!'.'e;; Oriys=-eu.s og erhv-e::7-rede t:'.-1:;} '3n Yc~tvcldr-estc:r...·77.
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J 4 5 6 7 8
0 0 l

0 l 0
X 1 l

X l ½
·Ø X½ lz

0 . ½ x h
0 ½ h X
0 1 X2

Steen Scousboe X
~Hela Rendlev X
Hans Nielsen 1
Leif ,Jensen 1 1
Erik von Essen
Jørgen Holst
Gibori Jacob C
?im ~jerre 0
1. klasse

VIUTERTURNERINGEN
Efter januars runder ser der sådan ud i de enkelte
klasser:
MESTERKLASSEN

1 2

Stefan Hansen
Ejlif Kiilsholm
Jan Jørgensen
Axel Barkhuus
H. Schøller Jacobsen
Finn Madsen
Henry Stjernquist
Kurt Havn
J~ns Yinther

l 2 J 4 5 6 7 8 9
x ½ l 1 0 l
½ X 0 1 0
0 X t 0
O 1 X O l O t
l X ½ 0 l l

t 1 ½ x l
0 0 l O X t

1 0 ½ X
011½_0 X

!. klasse

Ib Pedersen
Eigil Pedersen
Frode Sejeraen
Kurt Andersen
Erik B. Larsen
Børge Gyldholm
Jesper Holm
Svend Pedersen

l 2 J 4 5 6 7 8
x l O 1
0 X 1 1
l O x O O 1

X O O 1
1 X l t 1

l l O x l
0 l O ½ x

0 0 0 0 X

fortæller Gyldbolm om spansk (åbning efter
e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, a6) _
fortæller Steen Schousboe om Siciliansk ( e4,
c5)
fortæller den nye klubmester om slutsnillet
komge mod konge og bonda.

3/5den

den 19/4

Teoripleje!
Bestyrelsen vil forsøge at udvide alle medlemmernes
kendskab til forskellige spillefaser. Alle kan lære
noget.
den 29/3
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har cot været nødvendigt at
vil sige at de pågældende
de pågældende utilfredse med
de henvende sig' til turnerings-

J • .ielasse
l 2 3 4 5 6 7 8
X O O O 0 l
l X 1 1
1 X 1 1
1 x 1 1 1 l
1 0 X 1 0 1

:.ei.: ~:y,:;ard 1 0 0 X 1 l
rl Hansen 0 0 0 1 0 X

d 0 0 0 0 0 0 X

e.. udeblivelser
~iva flere nuller; det
har iabt uden kamp. Er

gØrelse, bedes

E~ ny styrkeliste bliver offentliggjort til general
r-saæl ingen, Det vil derfor vær-e en god ide at spili'e

styrkelistepartier. Ved hjælp af di$se vil det allerede
være muligt at forbedre et kommende dårligt vinter

turneringsresul tat,· eller at gøre et godt resultat
endnu bedre.
Første parti er spillet:
Ib Vagnkilde - Henry Stjernquist 0-1

Stefan

Halvårlig beretning

afholdtes traditionen tro.på årets første onsdag.

Vi fik :fortalt, hvordan efteråret var gået for

gamle VS, og det vil jeg ikke snage meget i her,

blot r..ævne følgende bemærkelsesværdige kendsgernin-

r: Pr. 1"1.78 har klubben 34 seniorer, 6 juniorer

o.i.: 5 passive, ia.lt 45 me dLemmez- hvilket er en :fre.;;

gc.ng :;,.å 1} siden maj. Bemæz-k at vi nu i~on har en

ju.c.-ii~r-afd~J_ing !· Og så de-t trj.sts; restancerne er

-~-e:d å:-:ssl~i:ftGt 2397, 5o kr. ( tott.:eindtre:::mndredeog-
voc-:1~lv:.:e:mskconero.c:i:halvcr-e ds ør-c ) - u:1a !'J ~
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Hvid: Stefan Hansen. Sort: Kurt Andersen. 26.1.77

l.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 o-o 5.Lg2 e6 6.o-o

d5 7.cxd5 Sxd5 8.e4 Se7 9.Sc3 Ld7 lo.Le3 Sbc6 11.

Tel Sa5 12.bS c5 13.Tcl cxd4 14.Sxd4 Sac6 15.Sxc6

L.xc6 16.Lc5 T~8 17.Dxd8 Taxd8 18.Lxa7 Ta8 19.Lc5

Lxc3 2o.Txc3 Txa2 21.b4 Td2 22.Tccl Kg7 23.Lej

Td7 24.h4 Sg8 25.f3 Td3 26.Lfl Tb3 27.Tbl Txbl 28.

Txbl f5 29.b5 Ld7 Jo.Tdl Lc8 31.e5 Te7 32.Tcl Te8

33.Tc7+ Kh8 J4.Lc4 Se7 35.Ld4 Kg8 36.Kf2 Sd5 37.

Lxd5 exd5 38.Ke3 h6 39.Kf4 Kh8 4o.e6+ Kg8 41.Tg?+

Kf8 42.Th7 Lxe6 ~3.Txb7 Lg8 44.Lg7 mat.

En særpræget slutstilling.

Hvid: Svend Pedersen. Sort: Jesper Holm. 11.5.77
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 J.Lc4 g6 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Lg7

6.c3 Sf6 7.Df3 o-o 8.Le3 Se5 9.De2 Sxe4 lo.o-o d5
ll.Lb3 a5 12.a4 b6 13.Sd2 La6 14.Sb5 Sc5 15.Tfd1

e6 16.Lxe5 b~c5 17.Sc4 Sxc4 18.Lxc4 Db6 19.La2

Tab8 2o.c4 Lxb5 21.axb5 T:fd8 22.cxd5·exd5 23.Lxd5

Dxb5 24.Dxb5 Txb5 25.Lx:f7+ Kxf'7 26.Txd8 Lxb2 27.
Tbl c4 28.Td2 c3 29.Tc2 Tb4 3o.:f3 a4 31.K:f2 aJ
Hvid opgiver.

Påsketurneringen 1978.
EMT spilles i år i Horsens, hvor man har stillet man
ge overraskelser på benene i anledning af uniones 75
års jubilæum. Sidste chace for at komme med er at give
en fra bestyrelse et prej inden 20/2-197~-

~

4



I løbet af efteråret er der faldet mig to ting

ind angående vinterturneringen, som jeg mener giver

anledning til en kommentar.

For det første var der som bekendt en omkamp

om klubmesterskabet 76/77. Denne stod mel1em to

spillere og skulle afvikles over to runder. Medlem

mer, der færdedes i klubben i maj mlned vil vide,

at jeg som turneringsleder den 11. maj uddelte nul

ler i alle 1kke påbegyndte partier i mesterklassen.

Det drejede sig om to partier, der begge havde be

tydning for præmiefordelingen. Det var mit håb med

denne handling at stramme moralen i mesterklassen

samt bane vej for en hurtig afvikling af omkampen.

Men jeg blev klogere. Omkampen på 2 (skriver: to)

partier varede det over 4 (skriver: fire) mån~der

at afvikle. Der er ikke noget at sige til, at de

tre spillere, jeg gav nuller, føler sig til grin,

og Ø-et er i hvert f'ald ikke bestyrelsens skyld, at

jeg; stadig er på god fod med de pågældende perso

ner. Jeg mener nemlig, at det må være bestyrelsens

p1igt (jeg trådte af som turneringsleder i maj) at

afvikle en sådan omkamp pA tilfredsstillende måde.

For det andet er der problemer omkring brugen

af det ny turneringsreglement. Dette blev vedtaget

på generalforsamlingen i maj og stra111D1ede reglerne

for afvikling af vinterturneringen væsentligt. Men

så vidt jeg kan se, ligger den rundt omkring på de

ansvarliges hylder og samler støv. I hvert fald
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taget i brug. Som sædvanlig er det specielt mester

klassen, det kniber med, og jeg mener, at turnerings

lederen bør lægge en hårdere linie end han gø~.

"Vent og se" og "Det går nok" er ord, man har h.;;~·t

alt for tit i denne klub. Jeg har også h0rt spille:;:e

sige: 0Jeg vil ge·rne møde ham, selv om han ikke ko=

den aftalte aften". 'Dez- er her tale:, om en misro·,,-

tolkning af ·re·glementet. Det er ikke spillerr..z I dcz

dømmer hinanden, men reglementc-t, dar objektivt

giver sejre og nederlag ,til involv~rede spillere.

Det er selvfølgelig altid utilfredsstillende at

vinde uden kamp, 'men reglementet er lavet for at be

skytte stabile spillere, og det bør man benytte sig

af'.

Jeg håber, dette giver anledning til pebat, og

jeg håber ikke, Jeg har fornærmet nogen.

Venlig hilsen

Jens Vinther

De "nye" første og andet hold har fået følgende sammen-
sætning til de sidste tre runder:

1. holdet 2.holdet 3.holdet
Hans Nielsen
Steen Schousboe
Torben Snesl ev
Niels Rendlev
E:rik von Essen
Jacob Gibori
Leif Je:nsen
Ole Delfter

rev.

Jørgen Holst Kurt AnderEe~
Finn Madse!l Kurt Havn
Stefan Hansen
Jan Jørgensen F ..... ~ _,_ - - •··· ~ ·
Ib Pedersen
Jens Vinth~r
Axel Barkhuus
Eigil PederBzn Sven
Sch0ller Jar0bc0~I~
BiTger Fran s~rr J8s~eT
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Spillet i Københavns klubturnering 11/10-76.
Hvid F. Sejersen - Sort H. Carstensen, Tårnby.
1) d4 - d5 10) ••• - Dh4+
2) c4 - e5 11) g3 - Sd3+
3) dxe5 - d4 12) Ke2 - •••

Sort håber på 4) e3 - Sort har nu tre brik=
Lb4+ 5) Ld2 - dxe3 6) ker i slag, og Da4
Lxb4 - exf2+. Kan ikke truer stadigt.
slåes. 7) Ke2 - fxglS+. 12) ••• · - Sxcl+
Kan ikke slåes for Lg4+. 13) Txcl - Dg4+
Bent Larsen anbefaler SfJ 14) Lf3 - Dc8
det er både angreb og 15) Da4+ - Ke7
forsvar. Sort havde ana= 16) Dxb4+ -- c5
lyseret -Albins modgambit 17) DcB - Tb8.
og ventede det sædvanlige 18) De5+ - ..•••
a3. Bent Larsens træk kunne ikke 'DX.g7 for Sf6
han ikke lide. og sort modspil
4) SfJ - Sc6 18) ••• - Kf8
5) e3 - Lb4+ 19) Se4 - Se7
6) Sbd2, - dxe3 20) b3 - f6
7) fxe3 - Lg4 21) Dxc5 - J):l6
8) Le2 - Lxf3 22) Tc2 - Td8
9) Lxf3 - Sxe5? 23) Tdl - Txdl

på Sge7 følger a3 og 24) Kxdl - Kf7
løberen kan ikke reti= 25) Sd6+ - Kg6?
rere, men må slå på d2, 26) DhS mat.
og Hvid får to løbere På kf8 ville følge
mod to springere! Lb7 med dronning=
10) Lxb7 - ••• afbytning.
med truslen Da4+

VS styrkeliste.
I det sidste nr. af presseservice blev listen over
ratede spillere offentliggjort. Her var følgende VS'er
med:

Hans Nielsen 1984
Srik Von Essen 1943
Ole Delfter 1935
Tim Bjerre 1910
Steen Schousboe 1900

følgende har haft et ratingtal Knud Wæde, Leif Jensen,
Torben Sneslev og Niels Rendlev.

..,
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Fremgang for VS.

Af beretningen på medlemsmødet 4.januar fremgik de~,
at klubben siden generalforsamlingen har kunnet no
tere en pæn fremgang på flere o~råder, deeværrc o~s~
for restancerne - de vokser t
Det er skønt at se, at kamr.:eraternGs s~ælc
frigjort i gudernes sfærer, i selskab ~eJ Cuie~a,
himmelhøjt hævet over det us I.e rnaliunon o - Det-, h1l:1 _
kassereren også godt tænke si6, men han må pæ.,t hoi
de trynen i skidtet, mens han under usigelige kvaler
bestræber sig på at skrabe de nødvendige skillinge~
sammen. - Det er ganske urimeligt, og hvis der ikk6
i allernærmeste fremtid indtræd.er ...en afgørende bed
ring, må grove midler tages i anvendelse.

Opmærksomme iagttagere vil være bekendt med, at be
styrelsen har gode kontakter til højere magter, og
dem agter vi at benytte os af. - Brug en le<lig
stund, hver især af jer, til nøje at ransage jer~
måske betændte samvittighed, og sørg så for at få
lettet den (samvittigheden) - omgående t Hvis en
kelte genstridige æsler i løbet af forbavsende kcrt
tid skulle blive angrebet af en eærdeles ubeha~~lig
kløe på et sted, hvor I i så fald ikke kan nå at kl~
igen, så ved I, hvad der er galt, og se så at få be
talt, mens I endnu kan nå tegnebogen.

Nu må I .ikke opfatte: dette som en· t:r;-ussel, det er
blot en velment advarsel til jeres eget bedste.

Godt nytår 1

Bestyrelsen.

Vanløse Skakklub:
Spillested: Vanløse Menighedshjem, Ålekistevej 156

· V/ Vanløse Kirke
Formand : Niels Rendlev, c/o Cbristiansen, Ågade

98, 2200 København i
Kasserer : Jesper Holm, Åbakkevej 26 st th,

2720 Vanløse Tel. 74 6~ 99
Gi ro 6 47 84 33
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