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Søndag den 29. april dette
år afholdtes den 11. gøn-
getumering i PRÆ

"SYDSJÆLLANDS P»iLE'', som i al beskedenhed er synonym for STØ!
Denne hurtigturnering er altid vældig godt arrangeret, og det er
som en hovedregel en udelt fornøjelse at deltage i den. For VS's
fire deltagere var fomøjelsen dog altså måske nok denne gang
lidt blandet, idet ingen af os nåede rimeligt ud af svinestien.
Resultaterne blev som :følger..._

Kim Ørsnæs , kl.:B 1½01 0 l
stefan Hansen 1 kl. 0 11011
Gibori Jakob 1 kl. 0 1 0 ½ 1 0
Ha.ns Nielsen M kl. 0 _Ol 1 ½ 0

Som det ud.en held er søgt fremhævet af den lille statistik bag
skemaet skal det hermed lUlderstreges, at vores samlede score var
over 50 %, og det er da ikke ueffent!
Herudover ka.n fremføres meget, som er endnu mere irrelevant; -
kende.gem.ingen. er, at ingen af os fik den· præmie, vi var kommet
efter, og præmierne var store. Førstepræmieme i de enkelte klas
ser va.r garanteret siledes: mester looo, første 800, anden 600,
tredie 500 og fjerde 400.
Mesterklassen spillede denne gang i et seperat lokale, og det var
jeg glad for; thi i den store hal, som af de andre klasser var
helt fyldt op p.g.a. det p.g.a. præmiestørrelserne rekordstore
deltagerantal, var røgen så tyk, at map ikke kunne se fra den ene
ende til den anden. Derfor er der heller ikke grund til kritik
af mine medkompaners magre præstationer, - tværtom -, og bl.a.
Stefan præsterede en slags knaldperle mod en spiller, som vi nok
bedst betegner som NN. Diskretion kan også være en dyd i skak.
Stefan har hvid: 1. e4,e5 2. Sc3,Sc6 3. Lc4,Lc5. Vi befinder os
i Max La.nge-forgvaxet, som Stefan tilsynelad.ende_kender. 4. Dg4,
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-. Et fi9--\isagtigt træk, som bedst. besvares med g6; msn Sort er
en optimisti~k mand (Damernes ven?) og spiller- 4. -,~f6?? Her
efter er ha.n,:.fortabt. 5. 'Sd5! ,-. Slut! Sort indskriver sig i
Verderi§historien med 5. :..,Lxf2+(?)-6._~Y,.fl_,Lb6*n!??????.i.!! ••••
Bare ~a.ntastisk. Læg også mærke til hvor elegant det bløde punkt
på c7 dækkes l Stefan' vandt. vis.:tnok pa:~·tiE?t. En rimelig smuk ~:-.
s.l.uti)ing var fremkommet, hvis mr. NN. havde fulgt den af~cl
læggeren af den sovj~trussiske_ska.ks~ole betrådte (svine)sti.:
5. -,Dxf2+ 6. Kdl,Kf8 7-Sh3,Dd4 8. d3,d6 9. Dh4,LXJ.~3 lo. Dxh3,
Sa5 11. Tfl!,Sxc4 12. Dd.7,f6 13. Sxf6! & hvid vi.~der, hvilket
skete i pa.:rtie-t Mieses - Tschigorin, Ostende 1906.
I mester~lassen havde jeg en uheldig start. Efte~ tab i 1. rm:1e
til'Ja.rt Andersen, ØBRO'mødte jeg $";end Hama..'rm, som ulleldit~~is
ligeledes havde tabt -. til vores udmærkede ven Sten Grab::rw, og
det _blev til ~it kortes~e P?,rti i turneringen. H_amfu-m. har hvid::
1. e4,e6_ 2. ··d3,d5 ,3.~ ·sa.2,Sc6 ·4. g3,~f6 5. Lg2,Lc5 6_•. _Sgf3,.dxe4_,_..
7'; ~e4,P-0 8. 0-0/~5 9. De2,a5 lo. ·sc4,De7 11. ~c3,P6 12. b3,,~6-
13. a4·,b5 14. axb5,txb5· 15·. Lh3,a4 16. bxa4,Txa4?? .Helt l2,ll~n·c1~.
Sort burde.kæmpe·videre ~~d. La6(!),-som jo er den logiske konse-·
kvens af a4·. Derefter li~ ·hvid. visse vanskal.Lgneder-, 17. Txa4, ·
Lxa4 18. Se3,g6 19. Dc4!,-. Sort er fortabt og løberen på a4 til
g-.L'in. 19 •. -;T;l.8 2o. Sg5,Sd8 21. Sd5,~:d5 22-•. exd5,Le8 23-. Se4,
Id6 24. -Lg5·,Df8. 25. Sf6+,Kh.8 -26. Dh4,h5 27. SY115,Ta4 -28. Sf4+·, ·
Kg8 29 •. Lf6;exf4 30. Dh8+'& mat! Effektivt ••• , ·· ..
Men Hamann endte på .;½ poin.ts og fik heller frk~ præmie~: I send
hedens inte~es$e skal det dog retfærdig-vis ai.ges , at mes+ezk'la.s
sen Var teit::uelig stærkt besat, og man kan med~-6 runder dårligt.
tillade sie; mere-' end en kikser~_:.:.. Førstepladsen blev indtaget af
:Bjarke Kristensen på bed+e korrektion end Hads Rcii1ert; - begge
fik 5½ P• (Ind.byrdes remls_·i 1. runde). Førstnævnte besmykker sig
følgelig i ~t ~s tid med, titlen Gøngeniester, som i det mindste
er velklin,g~nde~ Efter m.iri.m~ing.skal ogs~ VS f:-cem i.rampelyset,
så næste'.-åi••'skal 'vi have mange flere "VS1ere med, så den sta,Gis.:...
tiske sa.nds~ighed.f9r i_ de~ mindste at bjerge en.præmi; vcks~r!
Og om de travie_unge·mennesker·i ka.~tineµ' er'der vel at sige;at
de godt nok gik giip af søndagaskoLen , men 'til ge..rigæld var mægtig
flit~ige,~og'ders9m·de ikke·va.:r und~rbetalte måtte have tjent
gode .penge··- eventuelt· til investering i en pekingeser, som til
almindelig oplysning er Præstøs nationalhund. (Dog of choice!)

Hans
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Albertslund II - VS II J - 5
1. Svend Knudsen - Jørgen H•lst 1-0
2. Leon Rejmann - Niels Rendlev· ½-tJ. Renry Kilian - Finn Madsen 0-1
4. Joh.E. Jensen - Jens Vinther 0-1
5. Villy Ligner - Ib Pedersen 1-0
6. Erik Husum - Axel· Barkhuus 0-1
7. Jørgen Alberthus- - Kurt Havn 0-l
8. Thorkild Madsen - Schøller Jacobsen t-¼
Vor værtsklub har for 9. gang i 11 år ( eller·omvendt) flyttet
teltpælene som følge af kommunale forordninger. Den nye .bo
plads, der befinder sig ved en indendørs urskov i et uhygge
center, fandtes stik mod alle odds af samtlige VS'ere, ·og
dette lykketræf stimulerede os til at gå frisk til sagen.;
vi skulle jo "ikkun" annamme 8 p. og Øbro tabe stort fo:-·· at
sikre os oprykningen, så•••
Efter 16 træk havde Ku.rt gjort det af med sin modstander.
"Han kunne ikke spille skak", var Kurts beskedne forklaring.
Det kunne Ibs modstander derimod, desværre. Han var en gammel
ræv og snoede sig snut ud af en ellers farlig snare, hvilken
udsnøring kostede Ib dyrt.
Jens sikrede sig en merbonde på dronningfløjen, han sik "de
sig to, han sikrede sig en løber rettet mod forvandlingsfel
tet, han sikrede sig og os 1 p.. ·
Barkhuus mattede sin modstander. Denne havde investeret ivrigt i

opbygningen af en dronningfangst, men da hans udbytte blev
0 dronning og - 1 tårn, må investeringen siges at have været
mindre udbytterig.
Schøller rådede over en fjern fribonde, der imidlertid ikke
kunne føres frem til metamorfose uden undergang, så man enedes
om remis.
Rendlev tilbød remis!! Det er klart som dagen, at ban da må
have stået til tab; men modstanderen kunne enten ikke finde
nogen gevinst eller må have været en yen af folket.
Min modstander var med ·sikkerhed en sådan; han forsynede mig
med alle de fordele, han kunne finde på; ·en sikker holdeplads
p! e5 for min springer, e~ herlig bondestilling, en åben tårn
linie på g-linien, en dronning for to springere o, sluttelig ·
en selvmat.
Holsts orangutang viste· sig ualmindelig ~tæmmelig den aften og

efter at have givet tilskuerne gys· på gys vendte den sig til
sidst mod sin egen domptøro Alt i alt 8 be.ID.!!rkelsesvwrdig partier

FoMo
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SLUTSTILLINGEN I HOLDTURNERINGE.N . ·: . :
Mesterræk:Jce'n l 2 3 4 ; ·· ..6 , 7 "_ ·s .Pts Mp
1. Odys I - 4 5½ 3½ 4½ P 6 5½ 35 5½
2. VS I 4 - 4 4½ 3. :5i 5.t° .5t 32 5
J. ASK l 2½ 4 - 4½ 4½'. 5½- 4: , 5., )0 5
4. Øbro II 4½ J½ 3½ - . 4· )½ 5. _5· 29 . Jt
5. HvS I Jt 5 Jt 4 - J Jt 6J 29 2½
6. FS II 2 2½ 2½ 4½ 5 - ·5 5½ 27 4
7. SK III. 2 2½ 4 J 4½ J - J½ 22½ l½
a. AmS L. 2½.. 2½ 3 J. 1½ 2½ 4½ - 19½ l
Hold~ne i næste års mesterrække er
Gladsaxe.,I,·vs I, Allerød I, Øbro II, Hvidovre I, Frederiks:..
berg II, Albertslund I og Tårnby.I
2. række gruppe 2

1 2 J 4 5 6 7 8 Pts Yp
1. Øbr• III - 4½ 5 6 5 4 6½·6½ 3i½ 6½
2. LVS III J½ - 4 4½ J 6 4½ 6 31½ 4½
~-. ·.~S . II-I 3. 4 - J½ 5½ 4½ 5½ 5 Jl 4½
4. VS II 2 Jt"4½ - 4 5½ 6 5 30½ 4½
5. StS IV 3 5 2½ 4 - 5½ 2½ 6 28½ 3½
6. RødS IV. . 4 .... 2 ~ .J½..2½, .2½ - 4½ ·4½ :'.2-J½ 2½
7. :SSK II . . l½ 3½.---2½ :2 c.5½ J½ - 4½ "23 2
8. AlS II l½ 2 3 3 2 Jt 3½ - 18½ 0
Næst.e år ser 2. række ·gr-uppe 2 sådan ud :'
Gladsaxe II, Lyngby-Virum III, Herle·v I, V'S II, Tåstrup IIr,•.
Rødovre IV, AS 04 III og Ballerup II
J. række gruppe J

l 2 3 4 5 6- 7 8 Pts.Mp
1. Odys II .. - J½ 4½ 6 8 8 6 ·5½ 41½ 6
2. Tårn II 4½ - 4 3½ 5½ 5½ 6½ 6t 36 5½
J. ASK IJI . Jt 4 - 5½ 7 4 ' Jt 6 ·. · J Jt 4
4. AmS III 2½ 4½ 2½ - J'· 4½--5 6½ 28- 4
5. GlS IV. 0 2½ l 5 ... · 6½-~5 5·· 25·.- 4
6. KS IV O 2½ 4 3½ l½ - 6 5t 23 -2½
7. ··rr.sF, IV 2 l½ 4½ J J. 2 - Jt 19½ 1
e.· vs · III . 2t it 2 it. J 2t 4t - . 11t 1
J. holdet,, -rykkede ned og ska.l spille i 4. række gruppe l
som'ser sldan ud
Jernbanen II, VS III, .Olympia II, Tårnby IV, Odysseus III"
Øbro VI ,'o,: Brøndby III. F·oreløbig kun 7 hold.

... . ..
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EOLDSKAK

.~u er KSU's holdturnering,og facit for van
løses tre hold blev en andenplads,en fjerdeplads,
og en nedrykker.Andetholdet og tredjeholdet spil
lede nogenlunde efter forventning,førsteholde~ en
del over.(Dette er ikke ment som en kritik af tred
jeholdet,for det var klart allerede før turneringen
begyndte at holdet ville få en vanskelig opgave.·
Flere af de gamle garvede spillere trak sig fra
deltagelse i holdturneringen,og det er ikke let'·
for nye spillere at vænne sig til den særlige stem
ning som omgive-r holdkampe.Men da de nye spillere
er i stærk fremgang er der ikke nogen grund til tå
rer. De skal nok vise hvad de er værd til næat e " åf.)

Disse resultatet vil sikkert blive diskuter-et
i klubben,og ikke mindst på Ålborgk~oen,klubbensi
hyggelige an~ex.Jeg vil her nøjes med_at påpege at
når et hold får et godt resultat,så 'er en medvirken
de årsag altid at fremmødet er godt.I år havde før
steholdet 2 afbud til de ialt 56 kampe.Desuden er
det værd at lægge mærke til at mogle spiller bedre
i holdkampe end i individuelle turneringer,mens

"andr-e har det lige _omvendt ·.Disse forhold bl "l : ~r .
der taget hensyn til når holdene sættes,og d~t er
denne procedure jeg her vil fortælle lidt cm,

I god tid inden turneringens start bliver
alle medlemmer i klubben opfordret til at melde
sig til holdskak.Man kan enten melde sig som fast
spiller eller som reservc."Fast spiller" vælger
æan hvis man ikke på forhånd ved at der er adskil
lige runder som man ikke kan deltage i.Er dette
tilfældet,ell~r har man bare ikke lyst til at ofre
7 ~ftener på holdskak,melder man sig som re~erve.
Kun hvis man overhovedet ikke ønsker at deltage
skal man undlade at melde sig.

Når tilmeldingerne er i hus,sætter-bestyrelsen
holdene i samarbejde med de tre holdkaptajner.Det
der afgør den enkelte spillers placering på holdene
er hensynet til 1) Tidligere resultater i holdskak
2)Fremmøde.(En spiller som et år er udeblevet uden
afbud til flere kampe vil selvfølgelig blive pla
ceret lavere næste år,fordi hele holdet lider under
en sådan glemsomhed.)3) Resultater i evt. koordine
rede turneringer, og 4) Re sultater i kl·ubbens egne
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Vinterturnering.·Andre ting kan spille ind 9men de
her nævnte e:r .-de væsentligste.

Når turneringen først er i gang kan holdop~
stillingerne kun ændres en_gang,nemlig efter 4.ru~~
de.El.a. derf-or gør vi os de hæderligste anstr~ng
e.lser for at nå den bedst mulige opst Ll.Li.ng ved
turneringens start.Men selv Bestyrelsen med Skt:
Peter's forbundsfælle i sim midte kan ikke skue Lnd
i fremtid.en.Nogle spillere· v:i,ser sig at have en
fin sæsQn,mens andre spiller under dagligt vande •
Den slags s~al man.ikke tage for tungt,for det er
med til at gøre .holdskak til noget særligt.

I de.sidste mange år har VS deltaget ·med tre
. hold.Hvorfor ikke prøve med fire i år,hvor vi ~ar
fået så mange ~ye medlemmer? Meld Jer under fanerne
så .snart·i hører trompetfanfarerne?

Steen Bchoueboe

.Begrænsning af den personlige skakfrihed.

Når·;I sent onadag aften r-ømme r- valplac:lsen, segne
færdige af spii1ets strabadser, går materielforval
te~en og enkelte andre i krtg. Tabte brikker, ciga
retskod_m.rn pilles op f'ra gulvet, ølsjatter t0rres
op osv o sv , mater-Le l.j.e t samles sammen og sættes på
plads. Det.lige~om kniber lidt med æstetikken, og
vi ·er nødt til, med hjemmel i da seneste EF-direk
tiver, at foret~ge visse indskrænkninger i medlem
mernes skaklige frihed, d.v.s fastsætte nogl~ or
densregler. Disse indskrænkninger begrænses· til -det
abs<;>,lut nødvendige; til gengæld håber vi på alles '
velvilli.ge medvirken, os aLLe til gavn og gl~de.

Et par indledende bemærkninger: I kælderen har vi
parkeret nogle ure 'es i reparation, når-·vi _får råd.
De ~r t.ævet ti·l .vrag, ikke' mindst ved -Lynska.k , . Vil
.l: ikke nok lade være med det? Et ur virker' e·ft·er
sin hensigt, selv om man trykker .behersket.og- kul-
tiveret på det. · ·
Der 'e r- nogle, .der "hjælper til" ved at .Lo s se brik
kerne i .æs-ke, som man hælder kar-t ofLo r- i: en ·s~li.
Når de så -ikke rigtig kan være -der, f'år æsken nog
le gevaldige· rusk eller et par velmente øret~·,er,
og brikkerne makkerretp samtidig med at der ryger
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e~ s~lint eller to af. Hjælp af den art er vi ger
ne fri for, men hvis operationen kan foretages lige
så varsomt, som når I vasker jeres bil, så er I in
derligt velkomne. Men lad helst ·materi~1for-valte
ren selv sætte tingene på plads·i skabe~.
Og så til orden~reglerne, som b~i-Ver ,liet d~:-1-·_
Lokalet: · ···· · ;·; 1 • • • ',

1.

2.

'J..' ._· ~ ~·

Tag ikke dit overtøj med i spillelokalet,··· me-,Ji
hæng det i garderoben i kældez:e~. ·2
Gangbesværede er dog "fri taget herfor. _ ,;

Støjende adfærd i spillelokalet :frabede·s / _, .•
der skal være ro til at spille skak.

J. Inventar og materiel skal behandles 'på-for
sva~lig måde, navnlig urene. Skakuret er en
finmekanisk indretning og tåler ikke at b-li-·
ve håndteret som en kødhammer.
Mangler og def~kter yed materiellet bedes
anmeldt til materielforvalteren.

4. Stil briKkerne op på brættet, når du er fær~
dig med at spille, sådan at man umiddelbart
kan se, at sættet er komplet.

5. Øl og sodavand betales kontant. tomme fla·
sker stilles tilbage i kasserne.

6. Ryd op efter dig. Efterladte noteringsli
ster, brokbind og andet affald på bord eller
gulv er utilstedeligt. Der findes papirkurv·
i lokalet og affaldsbeholder i gården.

Overtrædere af ovenstående regler betragtes som
skaksvin og er fredløse •. Denne utiltalende dyre-•
art ~~n frit jages og nedlægg~s på alle ~ider af
året. Kadaverne fje·rnes på :foranledning a:f bes,ty-
relsen.

- Og som allerede bemærk-et: Vi håber på velvillig
:forståelse og medvirken. - UnElskyld ·ulejligheden.

Bestyrelsen.
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VINTERTURNERINGEN 1979.

l. Steen Schousboe 4 points
2. Ole Del~ter 4 -. •
3. Hans Nielsen 4 "
4. Niela Rendlev- 3i"
5. Ste:tan Hansen 2~"
6. Lei~ Jensen 2. n
7. Finn Madsen ½ "
Udviklingen 1 mes~erklaasen blev nogenlunde
som vent$t m.ed _Steen, Ole og- Hans i ~pidsen ..
og ..de. øvdge hal.tende bag ~t'ter. ~ .
Steens ,~ik va~ at vinde_ over de gode og
score 5o~ mod de mindre gode. Sejren over
Hans_ var..-vigtig og afgj.orde. :vel reelt klub-
mesterskabet. . _
Ol~ $pllle~e solidt som cµtid med_sejr over
bun,den og r.emis,er mod toppen. Ole fik ges
værre ikke spillet mod· Leif, så begge·spill~re
fik her et nuJ.. Det frat~g·Ole·cha.ncen ror
at vinde skabet. Det er også~en a.nn1se ~t~l
fredsstillende at klubbenB to bedste·s~illore
Hmis og . Ole a~gjqrde deres indbyrde~ par-t5.
med en o-træks remis·· efter diVSl"Se :grob2-~-r::er.
Storfavoritten Hans' spillede en af8iaj)~et
turnering. Tabet mod Steen Ød6lågde ha.na _
korrektion og betød en 3.plads i turn.eringollg
Om Rendlev kan det siges, at hvis ~a:Q. vinder
over .ham vil man havne i toppen. Han tabte
nemlig.lige præcis til nr l-3~men tævede re-

. a~E'n. , _ · _
Stefan imponerede åbenlyst i sin debut i det
:fine selskab med næsten So% score. En ukon
centreret indsat~"WIIU,.liggjorde den helt store
triumf. · - - - -
tei:f' }iavde 1 månge parti·er· t'ået det ~orker-te ·
ben ud ~ efen:gen, men en sidste-rundesejr
over Finn reddede æren. Scoren sættes i relief

. a:t at Leif Jmn~:-spillede 5 partier.
Finn spillede vist nok til væsentligt mere end
.½ point, men va.r uheldig i afgørende situati-
oner.

8
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1. klasse.
l.Jørgen Holst
2 .H •.Scholler-Jakobsen
; • .Axel Ba.rkhuus
4.Jena Vinther
5.Ib Pedersen
6.Eigil Pedersen
7 .Kurt Havn · ·
8.Erik Larsen

....

'!:- '" ............

ff
n

"fL .

pointe ,
· ·,p.· · · ·kon.12½

n . k"on··11¾
n

Jørgen Holet cyk1ede sikkert 1 -landJuden, ·tabe:_;.·-·:··;_;~
:partier - strålende. ·... , ~
Scholler startede svagt men spille.de. sig .strå-. .
lende op. Et grusomt kiks mod· Ho·l·st, afgjorcfe .- _, :- ,
1. -pladsen. · ·· . . --- ·· · ·
Barkhuus holdt sig traditiQnen tr.o højt. p_lacel;"~t _·.
i denne turnering. Dronninggambit med hvid og ... •-::
Sicilianer med sort - så er den der. . .- 1

•• _:

Jeg startede svagt med½ af 4 men reddede skin~
det ved at vinde de sidste ; • ·· . . . , ,.
Ib fik et pænt come back i klubbens 1. :\[:lass~- r • ,,

mad Bit figther-betonede _spil. . .: .\
Eigil~ r;';s'11tat i denne ttL~ering m~ eiig~s -_2"-;., •
vær-e es;'.:u.:?.fende e.~enlignet med hans andre·~-·-:~- ..
euLtat3r. Han tilopillede. eig lam en reel gevins.t~
Ku::ct nåede ikke sit erklærede mål med 50%.- Han .··
blc7 dog ldmnt et nul mod, Eigil •..
criks ~a~ultat er en stor sk'~ffelae.·Ha.n k~
-t:ilupille sig k~peE.d;illinger og så tabe på
siKple ting, men det skal nok komm~.
2. klaaae.

l .Asbjørn Sæthre .. ,
2.Ib Balle ,
3.Børge.Gyldho~
4.Jes:p~r- Rolm. ·
5.Henry-Stjernqvist
6.Sejr Houmann. . .
7 .s. Brandt-Lareen,. ,_
8.Ib Vagnkilde ,

C:_,



mietager i denne-klasse.
Det er vist nok overraskende, at Je~~er ikke ku:n.ne ·
tage præmie i dette selskab, men .50%. er ikke at ·
kimse ad , . ··
Stjernqvist viser vejen for de unge med·sine strå
lende.fighteregenskaber. Han var længe med 1-top
pen, men faldt fra til sidst.
Det er_glædeligt overraskende, at Houmann stadig

-kan trække 2 sejre og 3 points hjem i et sådant;
selskab. ·
Sigvald har i næsten alle partier stået godt, men
ikke evnet at !inde vindertrækket. Alligevel er
2¼ en tilfredsstillende score.
Vagnkilde kom i menneskehænder i denne gruppe;
En· _lidt for afslappet holdning til partierne samt
et nul uden kap mod Sigvald forklarer den lave
score.
3. klasse.

1. Kim ørsnæs · 7 Points ( t ' ')•••
2. Leif Nyward 6 "3. Poul Rasmussen 4 " korr 7
4. Hans Carl Hansen 4 n korr 7
5. Ole· Elsborg 4 tt ko:r:r 7 .,,
6. Finn Hansen 2 ff

7. Søren Rasmussen 1 "8. Lieselotte ·Christof. o "
Denne klasse var rigtig nam-nam for unge Ørs
næs. Til næ.ste år vil det formentlig vise
sig hvor god han reelt er.
Det var med meget stor glæde jeg ved general
forsamlingen overrakte-Leif 2.præmien. Ingen
har vel som han fortjent sin præmie. Ikke på
grund af' stormesterspil men på grund af sin ,
holdning til spillet.'2 år med dårlige resul~
trler og derefter denne triumf er meget glæ
deligt.
Poul Rasmussens force er at lade de·då.:rligere
placerede lave fej'l mod ham. Denne gang gav
det altså en delt 3.pramie.
H.C.s placering svarer udmærket til hans styr
ke.
Ole Startede svagt, men er i løbet af vinteren
blevet en u~ærket spiller. Hvis næstes års
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3. ~~cs~e får tilc~areudc sty?ke ml han vrore
fa~orit til nt vinde den. .
Fir...n kom i år glædeligvl6 på tavl0n med-~◊
sejre.
Scren må 6:pille nogl~ pørioder ,~:nclnu,- :før ru- -
tinen gø-z- ham til en vinder.•
Lieselotte .fik en hård medfart•. -1> at nedcr.1s.-·.
gsne skyldes dog sygdom. !øvrigt e~ Lies~lo.tte
nu udmeldt af klubben - desværre~, . . ,, ·

MEDLEMSLISTE,APRIL 1979

Husk at meddele ændz-Lnger til kaaeereren ,
Børge Gyldholm.

JUNIORER

Petersen,Lars.Vanløse · Byve j 23, 2720 Vanl-øse.
Tlf 715260 .

Rasmussen,S.ø.r·~n.Jyllandsvej 15.,2000 ·F.
· 'l'l:t' l0..21 97 , 1 ..

Vagnkilde, Ib. Buskager 2o , 2720 Vanløa.e · ··
Tlf 741564. . .

Ørsnæs,Kim.Ved .Bellahøj 17 A,13.2700 ·Brøns~0j.
Tlf 286901

SENIORER

Andersen,Kurt .Menelaos ·.Boule-vard 56, 2650 Hvidovre
Tlf 789826 · .

Balle,Ib.Frimod-t;svej 15,2990 H~11erup
Barkhuus,Axel.Edv.Falcksgade 5,2~th. ·1569 V.

Tlf 111785 .
Br-andt=Larsen , Sigvald .Aggerve j 5, 2720 Vanløs·e

~lf 712981 ...
Carisen,Niels G.Moseholmene 2o,2_7oo __Brø).Xshøj
C~~istiansen,Gunnar.Snertingevej 5~2700 Brønshøj
Cllr;Lstoffersen,Lief:elotte. Skibelundv·e j 1; st.th.

2720 Vanløse.Tlf 744941 ·
Delfter,Ole.Ålekistevej 83 st. tv. 2720 Vanløse

Tl1' 742239.
1,........



Elfsborg,Ole.Vanløse Byvej 8,2720 Vanløse
Tlf 749232

Essen,Erik von.Marstalsgade 47,2.tv. 2100 ø.
Tlf 387117

Frandsen;Birger,Gothersgade 31 mezz. 1123 K.
Tlf 142711

Gemzø~,Bjørn.Holmestien 23,2720 Vanløse
Tlf 740978

Gyldholm,Børge.Nedertoften 17,2.th. 2720 Vanløse
Tlf 743?21

Hansen,Finn.Gust.Johannsensvej 37 C,2. 2000 F
Hansen,Richard.Søndervigvej 54,2720 Vanløse

Tlf 7448oQ · ·
Hansen,Stefan Alekjær.Dronninglundvej 12,2.

2720 Vanløse.Tlf 791025
Havn,Kurt.Vinkelager 19,st.tv.2720 Vanløse

Tlf 717120 · ,·
Holm,Jesper. bakkevej 26 st.th. 2720 Vanløse

Tlf 746899 . .
Holst, Jørgen. Solskrænten 47~ 2500 Va.lby

Tlf 178233
Houmann,Sejr.Rundholmen 36,2720 Vanløse

Tlf 745215
Jacob,Gibori.Meinungsgade 36,5.tv. 2200 N
Jacobsen,H.Sch,øller.Arnestedet 21,1. ~72o Vanløse

Tlf 744257
Jensen,Engh. ·Jyllingevej 9o,272o Vanløse

Tlf 740486
Jensen,Leif. Banebrinken 95,3.Lejl.47. 2400 NV

Tlf 696110
Jørgensen,Jan. Sangfuglestien 7,1.th. 2400 NV

Tlf 876363
Kiilsholm,Ejlif. Roshagevej 6,2720 Vanløse

Tlf 742577
Larsen,Erik ~øge. Topperne 8,st.Lejl.2. 2620

Albertslund •. Tlf 02-621639
Madsen,Finn ·G. Morsøvej 33 A~2.tv. 2720 Vanløse

Tlf 876181
Nielsen,Hans. Jyt.tevej 28, 274-o Skov1:unde

Tlf 02-911078
Nyward,Leif. Horsekilde~ej 21,2500 Valby

Tlf· 46o4o9
Pedersen,Bent Eigil. Eskebjerggård 3o,1 .tv.

2760 Måløv
Pedersen, Ib. Bogholder Alle 27, st . 2720 Vanløse
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Rasmussen,Poal. Jyllandsvej 15,2000 F_
Tlf 102197

Rendlev,Niels. c/o Christiansen~Ågade 98,1.
.- 2200 N. Tlf 390628 · -- · . -· . : _ . ·-, ._, -.,·, "'

Rosenstand.,Per .•. ,Borgerdiget 3.,2730 .. Her:iev. ::;;. _·, _·_..._ .·.
Tlf-02-947001 ; . . . ,. , , · -:.... . ; _;_ , ..

Schousboe,Steen. Bratskovvej 5,2.720· V:anløs~. \'.·;i· . ; ._·
Tl-f 71.7 497 . .

Sejer~en,Frode.· Bogholder All_e -75,2-. ·,i7-20---\ia,-nl-0·s:e'-·:__:: ·:
Tlf 7.45637 . ; . ., ,• '·

Sneslev, Torb_en. Vestbaneve j_ 9, 2500 Valby · ·· : ·:
Tlf 166161 ...

Stjernqui·st,Hehry. Jyllinge-vej 2,27'2o Vanløse
Tlf 7414.43

Sæthre~,Asbj.ø:rn. Peter Bangsve j 47, 2000 F.
Tlf ~63877 .

Sørensen,Pou~. Tårnvej 449, 2610 Rødovre
Tlf 708230

Sørensen, Søren Juul. PaLkdnd'r Al'le 73-A ,-5. 2000 F. · · ~·
Tlf 877840 .

Vinther, J'eris •..•Pr-ede rd.ks en . · H'erlufsho-1mve j 5
2720 Vanl~se. Tlf 740021

Fribonden udgives af Vanløse· Bkakkl.ub , · som: ·spille~
. ·. . . . .

hver onsdag kl. 19, 30 i lokalerne:: Vanløse Menighed-
hjem, Ålekistv.ej 156, ved Vanløse.Kirke.

Formand
Kasserer
Turneringsleder
Redaktion

: St~fan Ålekjær Ha~sen
: . Børge. Gyldholm

-. 4 ••

: Jens Vinther
: . Erik von Basen

.. • ·..:.. i:..
: Leif Jensen

79 10 25 -
74 35 ·21 ·.,-
74 00-21.
38 11-· 17°
69 61 10··

KLUBBENS GIRO
. .

Tryk: Flormanduplik. El-stencils: FDF/FPF
Oplag: 80
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. -
Biblioteket: Tir.M.Eu,vt'S Tht:•orJe der Sc.hc:tche.rof.fn m-
een, binrl 1-12, lAnt fra klubskabet siden efterårnt
78. Lånerne be~es aClevere omgåentle.
KlubbPns navneskilt, gronp~tlneret l~tm~tal ca
.25 x {.5 cm.
K l . u b b e n s f! lekt r i s k e v æ e: u r til 'Ly s n o t, m e d n a v rr ,

SkiltAt og uret må ligesom de 7 ekspl a~ klubhisto
rien ligge til opbevaring hos en eller anden siden
flytningen fra Ra.nrl bø Lve j , eve n tu e Lt; sunuuon med an
dre af' klubbens sager, som ikke kan !"'pcclf'icPres.

Ransag venligst private gemmer samt personlig sam~
vittighed oe lud os få ~<-1.gi?rlH: hjem e n .. .z-e a t , s ubsL»
diært betaline for de 5 solgte bøgor.

Endvidere har vi ha f't den e;l J~:.le at f'å sc1.ml et et on:
tren t. kompLe t set af 'i•'ribonden, lie;c• f'ra s ta r t en i
) 9-'1!1 og ti] dato, men . d<:•r ma ng l e r" 11 numr-e , nemlig
5.årga11g nr 6 (juni ·'•8) 29.årg. nr 2 (marts 72)
8. - - 3 (m~rts·51) 29. - - 6 ( ? 72)
8. - ... 7 ( jul i .51 ) 33. - -- 2 ( ? 76)
18. - - J ( ? 61) J~. - - ~ ( ? 77)
22~ - - J ( ? 65) J5. - - 5 ( ? 78)
27. - - 6 (juni 7o)

Ef'terlysn tng,
Ef to r' lane;varje;e, j_h~rdi~e E!ft1:rf'or~knincf:'r ~,r det
nocinlunde lykkedes os at få samling på klubben~
Pjendele, men rier mangler stadig ikke så~& ~accr,
sorn hermt•d eftE·r1 yse e. .
Klubhistorien (VS i 35---..fu:): D<>r mnnclcr -:ia] t 12 ek
eomplurer, h~ra~ er 5 solet i klubbAn ~i~on l.novem
ber, ikke betalt~ køberne ukenrlte. 7 ~r bnrtkommRt,
antagelig ved forrige flytnJng fra nandhM]~ej tll
Vera~ a11,, ~1idlertictiet (?) opbevaret hos en eller
an<lE-n.
Skakure r anh•ePli.c; l+-5 s t ykke r , udlånt t:i l diver!'-e
ui.<lentit'i.c':'er"'rl'" med1emmE:·r på f',?rsk0llige tidspunk-
ter.

Hvis nogen skulle vær-e 1 l~esld,,e]:a:e af ~t f>1.1er f1e
r~ af' <lisse nurnro og er villig til at skænke dem til
k I uobe n s a r-k tv , vil vi vær-o d~ p&gældPW1P ruf!get htk-
neuuue I ige. Bestyrelsen.
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RATINQLISTEN pr. 31/5-79

29. Jan Jørgensen
30. Leif Nyward
Jl. Jesper Holm ,
.32. Ib Vagnkilde
.33. Lars Petersen .
.34 •. Sigvald .B.randt~Lar.s~n
J5. Poul Rasmussen
36. Ole Elsporg
.37. Finn Hansen
~R- S~ren Rasmussen

2112
2041
2024

~ • M - • . ...~

, 1969_ r ,

. •' ).90$_ t . .. . .

... 1905_.,_· .. .._ r ..
185; ...

\_{·_,. ..... -.
'1796 ...

. i7~f. ' ...,,.

,1714
_1704
;i.'666

. :1660 \ 'C

.16.56
1640. · '~

1541·
15.39
1512
148)
1475

·: ~475
1474
1450
1437
1405.

·1394
1)89
13.80 - .
1366'
1339
1;28.
12'74
.1262
1240
12)8
1197
1122
11Q5

5 kr. 1. aften for

.. -

N:i,el:5- Rend'l ev.. - . ··; .....-;
Hugq Schøll~r Jacobsen
Jsns Vinther Fre.peri~sen
Kurt Ravn
Axel Barkhuus .
Asb.,iø;n Sæthr·e ,
Ejlif Kiilshol_m ,.
Gur.nar Christiansen
Erik Bøge Larsen·
Frode Sejer.sen
Kim Ørsnæs
Kurt Andersen
Henry Stjernquis_t
Børge Gyldholm
Sejr Hou!llann_
Ib Balle

Skalpejagt
Indskud 1 kr. pr. aften-eller
hele skalpejagten ·.
Vanløseturneringen ·
Vanløsemesterskabet i lynskak

6. Erik von Essen· ... :
7. Gibori Jacob·-;:·:·::'.
80 Stefan Hansen .· .: .,
9. Jørgen Holst '· ,. · •·

Eigil Pede r'aen ..
Finn Madsen ·
Ib Pedersen ;-· ...

1. Hans Nielsen
2. Ole Delfter
3. Torben Sneslev
4. Steen Schousboe
5. Leif Jensen

22.
23"
24.
25.
260
27..
28•

:u.
14.
150
16"
17.
16.
19.
20.

12.
11.
10.

15/8 -12/9
19/9

PROGRAM
6/6 - 8/8
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PROGRAM i

15/ 8 Vanløseturneringen 1. runde
22/ 8 Vanløseturneringen 2. runde
29/ 8 Vanløseturneringen J. runde
5/ 9 Vanløseturneringen 4. runde

12/ 9 Vanløseturneringen 5. runde
19/ 9 Simultan
26/ 9 Vanløsemes.terskabet i Lynskak
J/10 Vinterturneringen 1. runde

10/10 Vinterturneringen 2. runde
17/10 Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste
24/10 Vinterhurtigturneringen 1. og 2. runde
31/10 Holdturneringen 1. runde
7/11 Vinterturneringen J. runde

14/11 Udsatte partier, hængepartier og styr~eliste
21/11 Holdturneringen 2. runde
28/11 Vinterhurtigturneringen 3. og 4. runde
5/12 Vinterturneringen 4. runde ·

12/12 Holdturneringen J. r~nde
19/12 Juleafslutning
26/12 Lukket
2/ 1 Halvårlig beretning
9/ 1 Vinterturneringen 5. runde

16/ l Holdturneringen 4. runde
2J/ 1 Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste
JO/ 1 Vinterhurtigturneringen 5. og 6. runde
6/ 2 Holdturneringen 5. runde

lJ/ 2 Vinterturneringen 6. runde
20/ 2 Vinterhurtigturneringen 7. og 8. runde
27/ 2 Holdturneringen 6. runde
5/ J.Vinterturneringen 7. runde

12/ J Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste·
19/ J Holdturneringen 7. runde
26/ J Vinterhurtigturneringen 9. og 10. runde
2/ 4 Hyggeskak
9/ 4 Vinterturneringen 8. runde

16/ 4 Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste
2J/ 4 -Vintert_urneringen 9. runde
JO% 4 Udsatte partier·, hængepartier og styrke1:iate
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