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51. årgang nr. 10

VS-Open 1994

Oktober 1994

Sigtet med VS-Open må være at skaffe nye spillere
til klubben. Derfor må man konkludere, at årets
turnering blev en stor succes. Ud af 26 deltagere
var 7(!) hjemmespillere. Fire af dem har efter
turneringen meldt sig ind i klubben.

Betænkningstiden var i år 20.min. til hver spil
ler. Normalt vil en sådan betænkningstid være
svær at administrere for en spiller uden så meget
erfaring. Men et kig på resultatlisten viser, at
hjemmespillerne klarede sig virkeligt godt. En
årsag hertil var nok, at flere af de nye har
spillet fØr/været medlem af en anden klub.

Gunnar blev en meget sikker vinder af turnerin
gen. 6 af 6! er virkeligt flot, men med den givne
betænkningstid skal man selvfØlgelig også have en
del held.

Undertegnede, Asger og Teddy Andersen sluttede
alle på 4½. Jeg fik 2.pladsen på bedst korrek
tion. Betænkningstiden passer godt til Asger's
spillestil, så hans resultat er ikke særligt
overraskende. Måske Asger skulle spille nogle
flere koordinerede turneringer, for hans rating
tal er alt for lavt i forhold til spillestyrken.



Præmien til bedste "hjemmespiller" gik til Teddy.
Han er en rutineret klubspiller fra K41, så man
kan vel ikke sige, at hans resultat var den helt
store sensation.

Næstbedste hjemmespiller blev BjØrn Gemzøe. BjØrn
er en gammel kending for ældre VS'ere. Han har nu
valgt at melde sig ind i klubben igen.

Bedste ikke-mesterspiller med 4 point blev JØrgen
Nielsen. Flot klret af Jørgen, som jo i år spil
ler i mesterklassen i Vinterturneringen. Nummer 2
i denne kategori blev Sten Bauers, som fik 3½ p.

Alle de nævnte fik en flaske vin af god årgang.
Præmien til bedste junior (en pose fin chokolade)
gik til Magnus. Hans 2½ point er virkeligt stærkt
i dette felt.

Morten skal roses for hans arbejde som turne
ringsleder, som blev udfØrt på fortræffelig vis.

Lars

Herefter gives ordet til turneringens vinder:

Arets VS-Open havde jeg besluttet at ville vinde.
Så det varerikoncentreret og determineret GWH,
der satte sig til brætterne. Sidste parti, der
sendte Viceklubmester Benny Petersen ud af præ
mierækken, fØlger her:

Hvid: Benny Petersen
Sort: Gunnar West Hansen

1. d4, d6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7 4. e4, Sf6
5. f3, c6 6. Ld3, e5 7. d5, cxd5 8. cxd5, Sbd7
9. b4, as 10. b5, a4 11. Sge2, ses 12. o-o,
Db6 13. Le3, Ld7 14. Tbl, 0-0 15. Tb4, Tfc8
16. Sbl, Lh6 17. Lf2, Das 18. Lel, Le3+ 19. Khl
Db6 20. Sec3, Sh5 21. Sxa4??, Txa4 22. Txa4,
Sxd3 23. Ta3 (23. Dxd3, Lxb5 svagheder, a4, bl,
d3, fl) 23. -, Sxel? (23. -, Sb2!) 24. TxeJ._t Ld4
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(24. -, Lf2 25. Tfl, Sg3+?! 26. hxg3, Lxg3 27.
f4!, exf4 28. Txg3, fxg3 29. Df3) 25. Tb3, Dd8!
26. g3, Dg5 27. f4!, Df6 28. fxe5, Dxe5 29. Sd2,
Lb6 30. Df3, f5!? 31. Kg2, f4 32. g4, Sf6 33.
h3, g5 (SxdS!) 34. Te2, Tcl 35. Sfl, Dal (Dd4!)
36. a3, Dd.4 37. Tf2, Sxe4 med generalafbytning
på f2 og efterfØlgende gevinst.

Deltagerne klarede sig på fØlgende måde:

Asger Levinsen 1 1 1 0 1 ½ 4½ 3
H Preben Renstrøm 0 1 0 1 ½ 1 3½
H Ole Nielsen 0 0 1 0 0 0 1

Erik Johansen 1 0 1 ½ ½ 0 3
Gunnar W. Hansen 1 1 1 1 1 1 6 1
Lars M. Pedersen 1 1 ½ 1 0 1 4½ 2

J Sune Maribo 0 1 0 0 0 ½ 1½
BØrge Gyldholm 0 1 0 0 1 0 2
Jesper Asgaard 1 1 ½ 1 0 ½ 4
JØrgen Nielsen 1 1 0 1 0 1 4 1 -Mester

J Bo Pilgå.rd 0 0 0 0 0 ½ ½
J Casper Moser 0 0 0 1 0 0 1

Niels Edoo 1 0 1 0 ½ 0 2½
J Magnus Rasch 1 0 ½ 0 0 1 2½ 1 Junior

Benny Petersen 1 0 1 1 1 0 4
Niels Locher 0 1 0 1 ½ 1 3½

J Nicolai RenstrØm 0 0 0 0 1 1 2
Kian Pedersen 1 1 ½ 0 0 0 2½
Bendt Wiberg 1 0 ½ 1 1 0 3½

H Richard Nielsen 0 1 1 ½ 1 0 3½
H Jan Ingvardsen 0 0 1 0 1 1 3
H Hans Vestergård 0 0 1 1 0 0 2
H Teddy Andersen 1 1 ½ 0 1 1 4½ 1 Hjemme
H BjØrn Gemzøe 1 0 ½ 0 1 1 3½ 2 Hjemme

Peder RaunsØ 0 0 0 1 1 0 2
Sten Bauers 0 1 ½ 1 0 1 3½ 2 -Mester



Ly~~fte~

Den 14. september havde klubben fornøjelsen at
byde på en lynturnering. Det var 1.gang efter
Vanløse Open, og flere nye medlemmer deltog. Der
var spænding til det sidste, hvor Asger måtte se
sig besejret af Michael, og Lars tabte sit eneste
parti til Jesper.

Resultatet blev som fØlger:

Richard #·0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
Bjørn 1 # 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5
JØrgen N. 1 0 # 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5
Michael 1 1 1 i ½ 0 1 1 1 1 1 1 9½ 2
Jesper 1 1 1 ½ # 1 1 1 1 1 1 1 10½ 1
Lars 1 1 1 1 0 # 1 ½ 1 1 1 ½ 9 3
Niels 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 1 0 1
Asger 1 1 1 0 0 ½ 1 # 1 1 1 1 8½
Jens 1 1 0 0 0 0 1 0 # 1 1 0 5
Jan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 # 0 1 2
Hans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 # 0 1
Jørgen H. 0 1 1 0 0 ½ 1 0 1 0 1 # 5½

Hørt under turneringen:
-Hvornår har du sidst vundet et lynparti?
-1955
-Det var ellers længe siden
-Klokken er da ikke mere end 20.05 nu!

Ole

FOTO

Så er der kommet nye billeder i vores fotoalbum.
Denne gang er det omkampen om klubmesterskabet,
Skakkens Dag og VS-Open det drejer sig om.

Billeder kan som sædvanlig bestilles hos mig til
en pris af 5,-kr. pr. stk.

Ole



Gyld.holm trækker på resourcerne

I Vinterturneringen 93/94 havde jeg sort mod
Gyldholm, og havde netop slået DxSb3, altså en
sund officer mere. Klokken var henad 22.30-23.00,
jeg var ør i hovedet, og Gyldholm trak vejret
tungt. Jeg har altid vurderet Gyldholm som en
fin sportsmand, og stillingen taget i betragt
ning, var jeg sikker på, at han ville opgive.

(Stillingen efter træk 37:)

Så kom:
38. Te8+, Kh7
39. Th8+!
Nu så jeg faren,
Kxh8 og evig skak
på diagonalen
De8-Dh5, og da
jeg ikke havde
lyst til at bevæ
ge kongen ad de
sorte felter på
diagonalen g5-cl,
så 39. -, Kxh8,
med remis til
fØlge.

Erik Johansen

Redaktionel bemærkning:

En fin fidus af Gyldholm i en kritisk stilling,
men mon ikke en lang tur med kongen alligevel
havde været det bedste?
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Ho1dopsti11i~ge~
fo~

v~~1Øse Sk~kk1~b
1994-95

1.Holdet:
Spiller i denne sæson i 3.division, gruppe 2.
Holdet skal møde Dianalund, Roskilde II, Kalund
borg, Tåstrup, Hedehusene, KØge og Slagelse.
Vi stiller med et stærkt hold, men mon ikke det
er Tåstrup der aspirerer til pladsen i 2.divi
sion ...
Vort hold kan nok blive 2-3!!

1. søren B. Petersen
2. Eivind Einersen
3. Gunnar West Hansen
4. Benny Pedersen
5. Morten M. Hansen (Holdleder)
6. Hans Nielsen
7. Lars M. Pedersen
8. Jesper· Asgaard
R. Ole Delfter

2.Holdet:
Er tilbage i 1.række gruppe 1. Holdet skal prøve
at blive i rækken. Modstanderne er sandsynligvis
AS04 III, Glostrup I, K41 IV, Gladsaxe I, Rødov
re I, Valby I og SKS I.

1. Niels Edoo
2. Bendt Wiberg
3. Jørgen Hansen (Holdleder)
4. Leif Jensen
5. Erik v. Essen
6. Asger Levinsen
7. Knud Larsen
8. Niels Rendlev
R. Richard H. Nielsen



3.Holdet:
Spiller i 3.række gruppe 4. TØr vi håbe på opryk
ning? Modstanderne er AS04 VI, Posten I, Tjalfe
III, Øbro IV, Vesterbro I og Albertslund III.

1. JØrgen Holst
2. JØrgen Nielsen
3. Erik Johansen
4. Kian Pedersen (Holdleder)
5. Erling Madsen
6. Jens Windeleff
7. Kjell Suadicani
8. Peder RaunsØ Jensen
R. Sten Bauers

4.Holdet:
Spiller i 3.række gruppe 1. Skal forsøge at
ve i rækken. Vi byder velkommen til tre nye
lere. Modstanderne er Amager VI, Vestamager
KS IV, BrØnshØj V, Hvidovre III og K41 V.

1. Finn G. Madsen
2. Jesper Holm (Holdleder)
3. BjØrn Skovgård
4. Niels Locher
5. Jan Ingvardsen
6. Hans Vestergård
7. BjØrn Gemzøe
8. Nicolai Renstrøm
R. Arve BØge Nielsen
R. Henrik Pedersen

bli
spil
!,

5.Holdet:
Er tilmeldt juniorrækken. Holdet skal prøve at
klare sig lidt bedre end sidste år, hvor scoren
kun blev 1 point. Modstanderne er endnu ikke op
lyst af KSU.

1. Casper Moser
2. Matti Nellemann Petersen
3. Magnus Glindvad Rasch
4. Sune Maribo
Holdleder: Erik Johansen
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Instruktorordningen

I lighed med de sidste to sæsoner vil der blive gennemført
holdtræning på særlige aftener. Deltagelsen sidste år var
svingende, hvilket bl.a. hang sammen med at programmet
var meget stramt.
Det gik da heller ikke alle holdende alt for godt, der var
nok flere på 3. holdet der ville have haft godt af at få
gennemgået fejl og spørgsmål i spillede partier.
Med den valgte vinterturneringsform i år er der bedre tid,
og alle på VS /s hold bør derfor møde op til
intruktøraftenerne, hvor partieren vil blive gennemgået af
instruktorerne. Holdlederne skal derfor efter holdmatcherne
sørge for at tilsende instruktorerne en kopi af de noterede
partier.

Holdmøderne ligger på følgende onsdage: 30. nov., 25.
jan. og 8. marts, så det skulle være til at overkomme.
Såfremt der er afbud, skal det meldes til instruktorerne.

1. holdet træner sig selv, men iøvrigt er de kompetente
trænere:

2. holdet : Eivind Einersen og Søren B. Petersen
3. holdet: Gunnar West Hansen og Morten M. Hansen
4. holdet : Lars Pedersen og Asger Levinsen

Juniorerne trænes af formand Knud Larsen med
suppleanter.

Jens W.
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Fz-a.. Az-k. :i. -v-e-t - - -

Det kan være sjovt at skue tilbage til den for
gangne tid. Sidste gang berettede jeg om en pen
sionist's kvaler vedrørende valget dengang. Denne
gang skal det omhandle ungdommen.

For 10 år siden havde vi i klubben 2 juniorer. De
er stadig medlemmer idag, nu som seniorer.

De deltog begge to i DM i skoleskak i Odense, og
den ene spillede, og vandt, det korteste parti:
1. d4, d5 2. c4, e6 3. Sc3, c5 4. cxd5, cxd4
5. g3, dxc3 6. Lg2, Lb4 7. Da4+, Sc6 8. dxc6,
og så c2+!, og opgivet. Han fik en 3.plads.
Han spillede iØvrigt 2.bræt på andetholdet og
scorede 5 af 7. Og så vandt han det år 1.klasse i
Vinterturneringen.

Den anden imponerede alle ved at blive nr. 2 i
2.klasse med 9 af 11, men han havde jo også en
rating på 1485! Og så spillede han 4.bræt på vo
res 2.hold i Vestvoldholdturneringen, og blev
topscorer. Man kunne læse: "hvilket var meget
fint, da flere af hans modstandere var gode koor
dinerede 2.klassesspillere''. Han var iØvrigt
7.mand på 2.holdet, hvor han fik 2½ af 7.

Har I gættet hvem jeg tænker på? De ligger nu som
nummer 2 og 1 på vores styrkeliste, med rating på
den rigtige side af 2200. Den "ene" er nemlig
Eivind Einersen og den "anden" søren B. Petersen.

Ole

SIMULTAN

Det er nu bestemt, at arrangementet d. 7/12 bli
ver simultan mm. med IM Carsten H~i. I næste num
mer af Fribonden vil der komme en nærmere omtale
af Carsten HØi og aftenens forløb.

Redaktionen
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Om løst og fast XI

Redaktionens morsomme serie Fra Arkivet min
der mig om, at jeg en dag fandt en interessant
sag i den ældgamle kasserers arkiv, nemlig en
kopi af et originalfoto fra den berømte forbry
der Balle-Lars' henrettelse, I ved ham, der gav

anledning til det bevingede ord
Spildte Guds ord på Balle-Lars.
Denne slemme dreng blev dømt
til døden og halshugget, og Fri
bondens fotograf overværede be
givenheden. Halshugget er nu så
meget sagt, for mestermanden var

·den dag simpelthen skidefuld og
huggede forkert, men præsterede

~alligevel et smukt rent hug,
som I ser. Resten af Balle-Lars blev straks. kørt
bort på en trehjulet budcykel af en svensk fri
herreinde, der var lige så fuld som bøddelen og
som påstod, at det var hendes bedre halvdel. De
to, altså f~iherreinden og bøddelen, har nok ta
get forskud på festen sammen. Den mørke skygge
under det triste restparti af Lars er blod.

Lad denne grufulde skæbne være jer til skræk
og advarsel og tjene som eksempel på, hvordan.
det kan gå, når man først ~n gang er kommet ud
på skråplanet. Hold jer derfor på dydens smalle
sti, husk at melde afbud til vinterturneringen,
når I har forfald; betal jeres kontingent retti
digt og med glæde, og gerne forud, - på det at
det må gå jer godt i livet.

September-Fribonden bringer det sørgelige
budskab om sponsoropsigelsen, som betyder et
årligt minus i indtægterne på ca 2000 kroner.
I samme kedelige retning trækker meddelelsen om
4 jubilæer, 2 på Jo og 2 på 15 år. Nu skal vi
passe på ikke ligefrem at skabe inflation i den
slags; hidtil har et jubilæum betydet 25 år, 4o
og So år og derefter hvert lo.år, og det synes
jeg skulle bibeholdes, idet jeg dog er klar over,
at det egentlig ikke rager mig, men alligevel •••
Og ~n ting til, nemlig ølkassen, hvem har egent
lig ansvaret for den, eller står den bare og pas-
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ser sig selv? - Den pågældende skal være til ste
de hver klubaften og nidkært røgte sit hverv, el
ler sørge for en pålidelig afløser, når han selv
er forhindret. Indtægten er af væsentlig betyd
ning for klubbens økonomi, og undskyld jeg siger
det, men det er den onde lyneme for dårligt, at
denne vigtige post skal kuldsejle, fordi Barkhuus
ikke kan mere, Barkhuus som usigelig trofast har
røgtet hvervet i en lang, lang årrække, og som i
forbigående sagt. fylder 84 år den 2. november. -
Er der ikke en eneste i klubben, der bare nogen
lunde kan leve op til Barkhuus' standard? - Hvis
ikke, er jeg bange for, at vi ved næste regnskabs
aflæggelse med gråd i stemmen kan istemme venstre
vikingens klagesang Pengene fosser ud af stats
kassen, altså i vort tilfælde klubkassen.

Og nu til noget helt andet: Der har lige været
afholdt folketingsvalg, hvad der kan siges en hel
del om, og det bliver der også. Først og fremmest
røg altså de ukristelige ud, og det vil jeg ikke
ligefrem tudbrø~e over; som jeg tidligere har på
vist er kristendommen Vorherres afdeling, idet dog
Fanden har skabt de kristelige politiske partier,
men han har åbenbart haft for travlt med andre
ting til at hytte sine; godt at vi ikke behøver
at tage os af det. Og så er der hende den lille
mopsede, som er blevet endnu mere mopset; det glæ
der og beroliger mig, at hun foreløbig har mistet
sit glubske-charmerende smil, som fik rædselens
iskolde sved til at risle mig ned ad ryggen, jeg
kom altid til at tænke på Fandens oldemor. Og en
delig har vi fået indvalgt en bajads af Guds nåde,
så nu må folk vel snart få øjnene op for hvad det
er for et cirkus.

Men selv om der er problemer på flere områder,
må vi frem for noget finde ud af den ølkasse, som
så at sige er klubbens sjæl. Den betyder det sam
me for os som præstens Amen for gudstjenesten;
tro mig, jeg ved hvad jeg taler om.

15
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Pengene fosser ud af ...

Da jeg i sidste nummer af Fribonden omtalte fire
medlemmers mærkedage, var det ikke fordi jeg op
fordrede til stor festivitas. Blot havde jeg set
i medlemslisten, og opdaget disse halvrunde dage.
Det er da flot at være medlem i 15 og 30 år, og
holde ud i nu. Gyldholm, tænk på den "emsige"
kasserer vi havde dengang!

mvh Ole

To i En.

To K-skakpartier:

G.W.Hansen - Morten Olsen, Ringsted, 2.div.

og

G.W.Hansen•Martin Alvebring, Sverige, Nordisk Cup

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, Lb4 4. Ld3, c5
( 4. -, dxe4, se partiet mod søren (Fribonden,
September, red.)). 5. exd5, Dxd5 6. Ld2! (bonde
offer). 6. -, Lxc3 (6. -, Dxg2?? 7. Le4; 6.-,Dxd4
7. Sf3) 7. Lxc3, cxd4 (7. -, Dxg2 8. Df3, Dxf3
9. Sxf3, cxd4 10. Sxd4! ( Lxd4 giver hovedvari
anten) som i partiet Ego-Benny Petersen, VT 1990.
Det fortsatte med 10. -,KfB 11. Tgl, e5 12. Lf5!?
Sa6 13. Lxc8, Txc8 14. Sb5, Sf6 15. 0-0-0, Se4
16. Lxe5, f6 17. f3, Sg5 18. Txg5!, fxg5 19.Td7
med klar gevinststilling. I 11.Copenhagen Open,
1989, ville Flemming Hansen, Tårnby, ikke have
merbonden: 9. -, Se7? 10. dxc5, f6 11. 0-0-0, og
min bondemariotet på dronningeflØjen skabte en
fribonde, der ikke kunne stoppes). 8. Lxd4, Dxg2
(8. -, e5! 9. Lc3, Sf6! 10. Le2, Sc6 11. Dxd5,
Sxd5 12. Ld2, Sd4 13. 0-0-0, Lf5! 14. c3, Tc8!
Perec-Florian, Ungarn, 1973, endte remis).
9. Df3, Dxf3 10. Sxf3, f6 11. Tgl, Kf7 12.0-0-0
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Denne stilling har
jeg desuden haft
mod Erik Madsen,
Ringsted,. og Kaj
Blom, Kampklubben.
Alle 4 partier har
jeg vundet i suve
ræn stil. Det er
nu heller ikke så
svært. Den hvide
stilling er så
overlegen, at Hans
Bjerg Petersens
bedstemor med bind
for Øjnene kunne
slå Kasparov.

Hvids plan er at fØre springeren fra f3 via d2 og
c4 (e4) til d6, hvorfra den lammer sorts stil
ling. Hvis der ikke kommer nogle kombinationer,
kan man gå i gang med fremrykning af majoriteten
på dronningeflØjen og skabe sig en fribonde.

1) E.Madsen fortsatte 12. -, Ld7 13. Sd2! (pla
nen). 13. -, Sc6 14. Les, Ses 15. Se4, g6
16. Sd6+, Kg7 17. Sxb7, Lc6 18. La6, Sh6 19.Td6
Ld5 20. f4, Sef7 21. Td?, Thc8 22. b4, Lxa2
23. c4, Lb3 24. SaS +-.

2) Kaj Blom fortsatte 12. -, Sc6 13. Les, Sge?
14. Sfd2! (planen), g6 15. Sc4, Kg7 16. Le4, fS
17. Lhl, Sd5 18. Tgel, Td8 19. Sd6, Kf6 20. c4
(plan 2: majoritetsstorm), Sde7 21. b4, Td7
22. b5, Sd8 23. Ld4+, Kg5 24. Lg7 +-. Da den
for landsholdsspillere og øvrige danmarkselite
uovervindelige Kaj Blom blev sat mat på h2, var
der klapsalver fra tilskuere, (der ikke vidste,
at bondeofret og de 15 fØrste træk havde jeg med
hjemmefra).
12. -, Sc6 13. Lc5, Sge7 14. Sd~, b6 15. La3 Her
skiltes deres veje:
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I: M.O.) 15. -, Se5? (Han mente bagefter, at SfS
havde været bedre, f.eks. 16. LxfS, exfS med ide
en at få lØberen ud over e6. Ud over 2.div. spil
lede han 2 eliteklasser og en 15 mands kl.M. og
var en flittig formand for Ringsted. 16. Le4, Sd5
1) 16. -, S7c6 17. f4 2) 16. -, S5c6 17. Lxe7
3) 16. -, Tb8 17. Ld6 17. c4, Lb7 18. cxd5,
exd5 (Sort klarer sig tilsyneladende nogenlunde,
han har to bØnder for officeren, og min lØber
skal trække). 19. Sf3! (En finesse. Et ord, som
jeg vel har indført i skakterminologien. Det var
ikke så svært. I mine unge dage var jeg fidus
spiller, og med sort spillede jeg fise- eller
fissegambitten: 1. e4, d6 2. d4, es 3. dxeS, Sc6
4. exd6, Lxd6. Jeg kunne ikke høre på Kaj Bloms
udtale, om det var med et eller to s'er. Og fi
nesse rimer på noblesse, interesse, prinsesse,
delikatesse. I dag giver det dog nærmest associa
tioner til et menstruationsbind, så jeg leder
efter et andet ord. 19. -, Tac8+ (19. -, dxe4
20. Sxe5+, fxe5 21. Td7+ +-.). 20. Kbl, Thd8
21. Sxe5+, fxe5 22. Lxh7, Th8 23. Lf5, Tc4
24. Ld6, Opgivet.

II, M.A.) 15. -, f5 (e5 og g5 tænker man, så jeg
ændrer planer). 16. Sf3, Kf6 17. b3, Td8 18. Lb2+
e5 19. Sxe5, Sxe5 20. f4, Kf7 21. Lxe5! (fxes
Le6 og diagonalen er lukket). 21. -, g6 22. h4!
Selvfølgelig. Min svage bonde fjernes. Sorts
stærke kæde rives op. H-linien åbnes. 22. -, Le6
23. h5, h6 24. Le2, Txdl+ 25. Lxdl, Tg8 (med
remistilbud) 26. hxg6+, 1 - 0. (26. -, Sxg6
27. Lh5 med evig binding).

Gunnar West Hansen

Husk at vi udveksler klubblade med andre klubber.
Disse ligger fremme hver onsdag. Kig i dem, og se
hvad der sker rundt omkring. De sidste blade vi
har fået er fra Brønshøj, Espergærde og Odysseus.

Redaktionen
ie



K-SKAK

Som bekendt stillede Vanløse Skakklub med hold i
både 1. division og 3. division i 1993. Holdene
har nu afsluttet deres partier, men den endelige
stilling afhænger af endnu et par uafsluttede
partier blandt de øvrige hold. Vores resultat ser
således ud:

1.division:
1 2 3 4 5 6

Knud Larsen 0 1 ½ 0 1 1 3½
Benny Petersen 1 1 0 1 1 1 5
Ole Delfter 0 ½ 1 0 1 ½ 3
Leif Jensen 0 0 ½ 1 0 ½ 2

Modstanderne var 1:Nr.Sundby, 2:Nibe, 3:SK68,
4:Vejgaard, 5: AS04, 6:Frem (Odense).

3.division:

Asger Levinsen
Henrik Pedersen
John Thomasen
Karl Jørgensen

1 2 3 4 5
½ 1 ½ ½ 1
0 ½ 1 0 1
1 1 ½ ½ 0
(udgået)

3½
2½
3
0

Modstanderne var: 1:HillerØd, 2:Kageklubben,
3:Ikast, 4:Tårnet, 5:Erritsø.

Når modstandernes indbyrdes kampe er færdige, og
det endelig resultat foreligger, bringer vi re
sultatet. Men det ser ud til at VS i 1.div. får
en fin 2.plads!

Redaktionen

Vi ser gerne, at de spillere der endnu ikke har
vist et af deres partier fra divisionsturneringen
i K-Skak 1993, snarest fatter pennen.

Redaktionen
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PROGRAM

Onsdag 19/10 19.30

Onsdag 26/10 19.30

Onsdag 2/11 19.30

søndag 6/11 12.00

Onsdag 9/11 19.30

Onsdag 16/11 19.30

søndag 20/11 12.00

4.runde, Vinterturneringen

Udsatte partier

Træningsmatcher:
1.hold mod 3.hold
3.hold mod 4.hold
Juniorhold - simultan

Holdkamp, l.hold ude mod
Dianalund

Holdkampe, 1.runde i KSU

5.runde, Vinterturneringen

Holdkamp, l.hold hjemme
mod Roskilde II

Dea..d.. l. i rie :
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.26/10.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spil
ler hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menig
hedshuset Alekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand Knud Larsen
Lauritz sørensensvej 11,3
2000 Kbh. F. (Ingen telefon!).

Kasserer Kjell Suadicani 42 57 22 86

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33


