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Som det måske er bekendt, er RØdovre Skakklub en
ny venskabsklub til Vanløse Skakklub. Vi har der
for indbudt dem til at besøge os og spille en
match på 25 brætter, hvor der spiller juniorer på
de sidste 5 brætter.

Arrangementet foregår:

Onsdag 12. april
kl. 20.00

Vi sætter et tårnur på hØjkant til det vindende
hold.

Bemærk:

Under arrangementet ierveres kaffe, snitter
i samt 2 stk. Øl/vand GRATIS pr. spiller.

Tilmelding sker ved at skrive sig på listen, der
er ophængt i klubben.

Bestyrelsen



! ! INDBYDELSE ! !

Holdkampene afsluttes i slutningen af marts, og
vanen tro afholder Vanløse Skakklub en

Holdafslutning

Det sker den 22. marts, kl. 21.00 for juniorer,
og kl. 24.00 for seniorer. (Juniorerne spiller
deres sidste kamp denne dag).

Bestyrelsen planlægger ~n spændende aften/nat!

Vel mødt!

Bestyrelsen

Ti1 o::r-i en.ter-i :n.g

Der er sket, og vil ske, ændringer i vort skab i
klubben.

søren har fået styr på vort bibliotek, og frem
stillet en bogliste, hvilken er ophængt i klubben
dg vist i dette nummer af Fribonden. Alle bØgerne
kan lånes, tal med Erik Johansen om det.

Klubbens brikker, brætter og tårnure er blevet
fordelt i skabene både i stueplan og i kælderen.
Dette betyder at almenklassen roligt kan bruge
tårnure, når der spilles Vinterturnering. Men
IKKE til lyn!!

Endvidere har hvert nummer af Fribonden for det
sidste halve år fået sin egen mappe, hvor de, der
er gået glip af et nummer, kan forsyne sig. Ældre
numre kan fås hos redaktionen.

Bestyrelsen

2



En ligegyldig sejr
1. holdet ude mod Hedehusene, 5. runde

Hedehusene 1 - Vanløse 1 3 ½-4 ½
Poul Buhl - Søren B. Petersen ½-½
Hans-Henrik Madsen - Eivind Einersen 0 - 1
Kim Korff - Gunnar West Hansen ½-½
Find Jensen - Benny Petersen 0 - I
Erik Egede Andersen - Morten M. Hansen 0 - I
Allan Lassen - Hans Nielsen I - 0
Claus Jørgensen - Lars M. Pedersen I - O
Bjørn Larsen - Niels Edoo ½-½

Så er vi tilbage i den gamle gæn
ge. Små sejre, der ikke betyder
noget i det store spil, fordi vores
konkurrenter vinder større. Tåstrup
er formentlig umulige at hente, og
vi skal derfor bare spille sæsonen
færdig uden de store personlige
katastrofer. Og på den baggrund er
resultatet mod Hedehusene egent
lig ganske tilfredsstillende. For
Hedehusene har ikke noget knol
dehold, selvom de aldrig kommer
til at blande sig i toppen af 3. divi
sion.

Niels var færdig, inden vi andre
rigtig var kommet i gang. Hans
modstander opnåede med uambi
tiøst åbningsspil at få en ret ube
hagelig stilling for Niels, der afgav
løberpar og kunne imødese et ma
joritetsangreb på damefløjen. Men
manden var åbenbart totalt uambi
tiøs, for just som han havde fået
en stilling med visse fremtidsmu
ligheder, tilbød han remis. Dette
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blev naturligvis modtaget.
Jeg var også hurtigt færdig.

Min modstander var så flink at
forære mig et par tempi i åbnin
gen, og så var det mig, der over
tog styrepinden. Det gik forbav
sende let at omsætte udvik
lingsforspringet i gevinst, selvom
hans fejl lå inden træk IO og
egentlig ikke umiddelbart så særlig
slemme ud.

Morten var ved at opbygge en
langsigtet plan om bondestorm på
dronningfløjen, da modstanderen
valgte at sætte en bonde i slag.
"Offeret" gav Morten en endnu
bedre stilling, som han kunne sid
de og nyde i yderligere nogle træk,
inden modstanderen gik helt i sort
og lod sin dronning spærre inde.
Selvom det virkede overnemt, var
det egentlig en ganske god præsta
tion af Morten, der absolut ikke
levnede modstanderen en chance.

Lars fik sin modstander til at



hoppe i en åbningsfælde. Det er
egentlig utroligt, hvor let dette
sker i Skandinavisk; de spiller det
vel for at undgå at læse teori, og
hopper så i åbningsfælderne med
spredte ben og en blind tro på, at
åbningen er solid. Men det er den
ikke. Lars stirrede sig imidlertid
straks efter at have opnået fordel
blind på en mulighed, der smed
fordelen i skraldespanden. Snart -
efter fulgte en kvalitet på en su
persimpel overseelse, og så vandt
sort på trods af sit tossegode åb
ningsspil.

Gunnar mødte en mand, der
ville først ud af teorien. Allerede
sorts træk 5 står ikke i min teori
bog, og det blev endda fulgt op af
et bondeoffer, som umiddelbart
virkede vel optimistisk, men som
på den anden side gav godt pres
og bonden tilbage kort efter. Så
var Gunnar i den for ham uvante
situation at måtte forsvare sig efter
IO træk med hvid, og det huer
ham jo normalt ikke. Han brugte
derfor enormt med tid, men da
modstanderen tilsyneladende lod
sig skræmme af Gunnars løberpar,
fremtvang modstanderen remis i
en stilling, som han vist godt kun
ne have spillet videre på, især
fordi Gunnar havde få minutter til
15 træk.

Søren spillede et parti, der var
remis fra start til mål. Ganske vist
troede Søren efter træk I0, at
modstanderen var færdig, men
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modstanderen havde et simpelt
forsvar, som Søren ikke fik med.
Søren havde i den grad overset
forsvaret (1 O ...Td8-f8), at han næg
tede at tro på, at modstanderen
havde trukket! Jeg måtte fortælle
ham, at modstanderen havde spillet
Tf8, inden han kunne se det. Hel
digvis var der ingen, der beskyldte
mig for usportslig optræden, for
man må naturligvis ikke fortælle
sin medspiller, hvad modspilleren
har trukket, men det røg bare ud af
munden på mig. Modstanderen har
sikkert også følt, at det var hele
pointet værd at se Sørens rød
men... I hvert fald var det det mest
interessante ved partiet, derkorrekt
endte remis.

Benny fortsatte sin sejrsrække
med en bubning af en modstander,
der havde glemt at tage baglinjen
i ed. Benny vandt derfor en bonde
og fik noget ud af en ellers ret
udsigtsløs stilling. Med bonde
mere var sagen en ganske anden,
og det var bare et spørgsmål om at
køre sagen hjem. Modstanderen
hjalp lidt til ved igen at glemme at
tage baglinjen i ed, denne gang
Bennys (hvid spiller Tc8 i håb om
at binde Le8 og glemmer, at lø
beren kan flytte med skak, hvor
efter Th8 kan indtage et velfortjent
natmåltid).

Hans var tilsyneladende i offer
humør. Først lod han g7 stå i slag
i 5-6 træk, men modstanderen ville
ikke tage imod, og Hans måtte



rokere. Da modstanderen herefter
fik angreb mod den rokerede kon
ge (g7), ofrede Hans en kvalitet,
efter egen opfattelse korrekt. Jeg
har dog vanskeligt ved at se, at
han fik mere end en symbolsk
kompensation, og ganske rigtigt
kunne modstanderen efter en kort
pause genoptage sit kongeangreb
med fornyet kraft.

Jeg er egentlig ganske godt
tilfreds med vort spil i år, for der
er ikke noget galt med spi
loplæggene. Gunnar og jeg har
f.eks. kæmpet os frem til stillinger
til 9 ½ / 10 (men kun scoret halv
delen). Det er altså alle bukkene,
der skæmmer, men de kan udryd
des, hvis man spiller noget mere.
Så parolen til næste år må være:
spil, spil, spil og spil1

Eivind

Ud.fo:rd.:r:i.:n.g !

Så er der endnu en
spændende analyse
fra Gunnar West Han
sen.

Denne gang gælder
det et K-skak parti
fra 1994.

Gunnar har opgaven:
a) Sort trækker

og vinder!
b) Hvid trækker

og vinder!

Se Gunnars svar på
side 27.
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4. runde: 2.Holdet slog topholdet!

VANLØSE II - GWSTRUPI 4½-3½

Ole Delfter (R) Sv. Erik Christensen remis

Steen Schousboe (R) Leif Kristensen remis

Niels Edoo Henry Nielsen remis

BendtWiberg Bjarne Hansen 1-0

Jørgen Hansen - Hans Samuelsen 0-1

Asger Levinsen - Peter Ibsen remis

Knud Larsen KurtMølgaard remis

Niels Rendlev Jesper Christensen 1-0

Efter det kedelige og unødvendige nederlag til Skovlunde i holdturneringens 3. runde var det
topholdet Glostrup I, der stod på nytårsmenuen. MedMekki og Schousboe som reserver
for Leif og Vonne var holdet bestemt ikke svækket, og vi lagde forrygende ud.

Bendt nedspillede sin modstander i stor stil, og da glostrupmanden ikke ønskede at
tabe en kvalitet satte Bendt ham mat allerede i træk 29.

Niller stiler direkte mod topscorerværdigbeden - denne gang vandt ban et bondeslut
spil, hvor hans springer var modstanderens løber klart overlegen. Vi førte nu 2 - O.

Mekki 's stonewall gav hurtigt en lukket stilling, og partiet blev taget remis lige inden
tidskontrollen.

Formanden (Knud) udspillede for gud ved hvilken gang sin modstander i midtspillet,
men fik endnu en gang ikke snørret sækken i tide - og VUPTI - var fordelen væk
samtidig med, at modstanderen var blevet et halvt point rigere.

Med mindre end 5 minutter tilbage mod modstanderens halve time tilbød Edoo remis i
en let fordelagtig, men vanskelig stilling. Modstanderen accepterede, og stillingen var
nu 3½-1½ i vores favør. På dette tidspunkt så det imidlertid ikke ud til, at vi skulle
vinde matchen, da såvel Asger som mig selv sagde bunden stod til tab, mens Scbous
boe næppe kunne opnå mere end remis.

Uden at kunue forklare hvorfor, lykkedes det mig at havne i en sicilianer, hvor jeg
aldrig har følt mig godt tilpas med de sorte brikker. Trods bagud med et tårn kunne
jeg faktisk have fanget modstanderens dame lige inden tidskontrollen, men mine
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kombinatoriske evner er ikke just trimmet for tiden. Et lidt unødvendigt nederlag,
som faktisk skulle vise sig at blive holdets eneste denne aften!

Schousboe spillede et langt jævnbyrdigt parti, som retfærdigvis endte remis efter 62
træk. Efter at have stået godt frem til tidskontrollen, var den resterende del af partiet
en lang kamp med ryggen mod muren , men Steen blottede sig ikke trods begyndende
tidnød til sidst.

Med en føring på 4 - 3 var det herefter lagt i Asgers hænder at sikre sejren. Vi kom
mer ind i partiet på et tidspunkt , hvor Asger står presset og endvidere kun har ca. 1
minut betænkningstid tilbage mod glostrupmandens ca. 5 minutter:

Hvid: Asger Levinsen, VS I
Sort: Peter Ibsen, Glostrup I

Stillingen efter hvids 50. træk:

Modstanderen afslog Asgers remistilbud i denne stilling, og grublede og grublede uden
at kunne finde den rigtige plan. Resten af partiet blev desværre ikke noteret ned, men
ca. 10 træk senere havde Asger stadig ca. 20 sekunder tilbage, mens glostrupmandens
vinge var tæt på at falde. I trækket tilbød modstanderen remis, som Asger modtog
uden dels at kigge på uret (modstanderens vinge faldt samtidig med Asgers accept),
dels at tænke på, at det ikke er lovligt at tilbyde remis, når man selv er i trækket!

Ovennævnte reprimande skal ikke forklejne Asgers indsats, idet- det faktisk var flot af
ham at holde remis, og dermed sikre holdets smalle sejr over topholdet.

Jørgen G. Hansen
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Vi drog til Øbros lokaler 10.2 (en ubekvem fredag) for at møde

topholdet "Skakspilleren" - der er udbrydere fra S 41.
Vi stillede et godt hold, - dog med afbud fra Niels og hold

leder Jørgen. Stærke,substitutter var fundet i Ole og Steen.

Jeg viste vi ville få det svært••• 8 mesterspillere - med en

mand med mere end 100 ratingpoints end West på 1.-bræt.

Torben N. Sørensen

Peter Munck Mortensen
Jan Ba.uner

Jes Knudsen

Peter Støvring

Jan Løffberg

\.nders Kastberg

John Zachariassen (R)

Vanløse II----------
Ole Delfter (R)

Steen Schousboe (R)

Bendt Wiberg

Leif Jensen

Erik Von Essen

Asger Levinsen

Knud Larsen

Niels Rendlev

-:0-/2 - 11/2---------
1 - 0
1;2 - 112

1 - 0

l - 0
1/2 - 1/2
1/2 - 1/2
1 - 0

1 - 0

)le.gjorde det rigtige. Spillede en forsigtig Samisch - og

1avde nærmest remis i hånden. Men pludseligt blev alt afviklet

;il et slutspil - med Oles dårlige løber mod Torbens gode
!pringer.
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Steen var oppe imod en gammel Kampklub-stjerne.

Her er partiet:

Hvid: Peter Munck Morten;;; Sort: Steen Schousboe

Dronninggambit
1 d4,d5 2 Sf3,Sf6 3 c4,e6 4 Sc3,Le7 5Lf4,c5!? Tarrasch-varianten,

. hvor sort i mange varianter påtager sig en isoleret d-bonde.

Det sker også her. 6 dxc57Lxc5 7e370-0 8 cxd5(?) uambitiøst -

bedre 8 le2. 8 -Sxd5 9 Sxd5,Dxd5 10 Dxd57exd5 Hvis hvid vil

vinde, skal han erobre d-bonden 11 a3,a6 12 Le2,Sc6 13 Tcl1Lb6

14 0-0,d4!? meget frækt, - trækket er dog baseret på en lang be

regning 15 e4?! bedre 15 exd,Sxd 16SxS,LxS 17 b4 med helt lige

spil••• 15 ,-Lg4 16 Sxd4,Lxd4 17 Lxg41Lxb2 18 Tbl,Le5! klarer alt

- og sikrer sort lille fordel. 19 Le3,b5 20 Ld.7,Sa5 21 Lc5,Tfd8

22 Tbdl,Sc4 23 f4,Ld6 24Lxd6 og her enedes man om remis y2.J/2.

Der kunne følge 24 -Txd7 25 Lb4 (25 e5? taber) 25 -Tad8 26 TxT,

TxT og sort har en lille fordel.

Et smukt eksempel på Steens sikre spilføring!

Bendt lavede en lille fejl i åbningen - præcis samme som for

et år siden••• men forbilledligt kæmpede han sig tilbage i

partiet. Han spillede lidt for passivt og måtte aflevere en

bonde. Partiet blev dog først afgjort da han. satte en officer

i slag.

Leif kom nogenlunde fra åbningen, - med lille fordel til modstan-

'deren. Men langsomt blev Leif presset baglæns - og måtte aflevere

en kvalitet. Jes gav elegant kvaliteten tilbage på dmt rette tids

punkt og fik etableret en kanonfribonde i centrum. Det havde Leif

ingen medicin imod - og han opgav.
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Vonne fik en stilling med en mikroscopisk fordel til modstan

deren••• og han holdt hele tiden den position!

Jeg tør næsten ikke skrive det ••• men burde Vonne ikke spille

1-bræt? ••• Remis synesjo sikker uanset hvem modstanderen er!

Asger var først færdig! Han trak langsomt gift-tænderne ud af

skarpe Jan. Havde det været et afgørende parti, hvor vi behøvede

1/2 point mere - havde vi bedt Asger spille videre!

Jeg selv var meget oplagt. Efter 4 sorte fik jeg endelig Hvid:

1 e4,d6 2 f4,g6 3 Sf3,Lg7 4 Lc4,c6 5 o-o,Sf6 6 e5,Sd5 7·Sc3,Sb6

8 Ld.3,S8d7 9Se4,d5 10 Sg3,e6 og!!!:! burde jeg have spillet li h4!

som Torben N. Sørensen var så venlig at fortælle mig bagefter

11f5,exf512 Sxf5,gxf5 13 Lxf5,f6 - og denne dejlige stilling

tabte jeg••• bedst er 14 e6! med ideen 15 Sg5! ••• men jeg
spillede svagt 14 ·Sh4??

Rendlev snørede John (ham der stod bag det fremragende IBM-arran

gement i 94) for en officer. Intet var dog klart. Niels kom i

alvorlig tidnød. Med 5 min. (mod 15) trak han uendeligt langsomt

- og begyndte først at spille lynskak: med 20 sek. tilbage.

Men hvad nytter det at have en Dronning i overskud - når vingen
er faldet?

Alt i alt et for stort nederlag.

Vi ønsker "Skakspilleren" tilykke med oprykningen til mester

rækken. Der hører de retteligt hjemme.

Substitut-referent Knud Larsen
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III- Ho1d.e-t

VI TABTE ALMINDELIGT

VanlØse III

Jørgen Holst
JØrgen Nielsen
Erik Johansen
Kian Pedersen
Erling Madsen
Jens Windeleff
Kjell Suadicani
Peder RaunsØ

- Sporvejene I

- Robert d'Hermilly
- Georg Kildetoft
- Robert Hansen
- Jens P. Pedersen
- Jan HØier
- Odd eller Curt
- Poul Erik Nielsen
- Brian d'Hermilly

(R)

3

0
0
0
½
½
0
1
1

5

1
1
1
½
½
1
0
0

Se, her er et almindeligt nederlag. Ikke noget
med O - 8 eller 1/2 - 7 1/2, bare et almindeligt
nederlag mod rækkens nok mest stabile hold. Hvad
der er ualmindeligt er de tre topbrædders point
høst, eller mangel på samme består af 1 ud af 12
mulige points. Det er ikke fordi de bliver ned
spillet, de taber bare. De vil sA gerne vinde,
de kan også, men gØr det ikke. De to redaktører
har forsøgt at få Erling til at indskrive mine
indlæg på maskine. Helt utroligt og heldigt for
Erling, meldte Jørgen Nielsen sig beredskabs
villigt. Held og lykke Jørgen.

Jo, tak skal du have Kian. Skulle du ikke have
udstedt en advarsel på forhånd? Nej, så slemt er
det nu heller ikke.

JØrgen

Det gør mig efterhånden altid nervøs at gennemgå
Holst partier. Mod Vesterbro kunne han have vun
det to officerer for et tårn, denne gang var det
en springer og en bonde, der stod for skud.
Holst overså det ene træk frem, og mistede snart
efter en springer. Holst kæmpede godt mod enden,
men forgæves.
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JØrgen fik presset sin modstander, men kunne
ikke opretholde den lille fordel. Derimod ofrede
modstanderen ukorrekt et tArn for en springer,
men da Jørgen også forsvarede sig ukorrekt, kunne
modstanderen nemt afgøre partiet, efter godt en
times spil. JØrgen havde været godt syg dagene
forinden, og var fØrst kommet sig dagen derpå.

Erik fik hurtigt byttet dronninger, da han var
lidt presset efter en noget passiv åbning. Mod
standeren kunne godt lide slutspil, og byttede
senere af til den helt store guldmedalje, og Erik
gik med til det. Stillingen lignede derefter me
get remis, men Erik gjor·de en grov fejl, og mod
standeren kom ind bag bØnderne. Partiet var uden
gejst og planer, bare spil frem og tilbage, og
sa skal man jo tabe.

Jeg blev presset lidt i åbningen, men dog ikke
mere end at min modstander udviklede et træk for
kert, og sa havde jeg fordelen. Efter jagten på
bØnder stod min dronning malplaceret, og han kun
ne fremtvinge remis. Jeg tog mig betænkningstid,
da han "kun" havde tre minutter til tre træk in
den tidskontrol. "Men det er jo en evighed," vil
den logiske læser nok tænke, modstanderen skal
bare skakke mig, men min modstander havde et
princip om at notere det træk han ville udføre,
for derefter at placere nallerne under balderne
i et par minutter, og så derefter trække og tryk
ke på uret. Det tænkte jeg sa lidt over, men
stoppede dog uret istedet.

Erling plejer også at udnytte sine fordele, og
kunne have vundet et tårn, men det undlod han af
en eller anden grund at tage. En stærk stilling
blev til noget hamrende kedeligt, uinspireret
bytte-bytte, og der blev dØmt stensikker remis.

BD Jens spurgte mig inden matchen om vi kunne
vinde, og jeg svarede selvfølgelig, selvfØlgelig
kan vi det. Ti minutter senere kom Jens gaende,
og smabrokkede sig over sit spil. Da jeg spurgte

12



efter hans notering, nægtede han pure op i mit
å.bne ansigt !? - ?! . Begrundelsen var: "Det er så
då.rligt spillet, at bla. bla. bla." Mon ikke
grunden skal findes i at Jens åbnede med BDG'en?!
De gange jeg så. stillingen, var partiet uklart.

Kjell var helt ustyrlig, og legede katten efter
musen. I må se det parti til sidst.

Peder vandt forholdsvis hurtigt en springer, fik
så byttet af uden at risikere noget, og kunne
snart afgøre partiet, men inden gav d'Hermilly
junior op. Sikkert og tålmodigt spil har gjort
Peder til topscorer indtil videre. Kan du bevare
dampen, Peder?

Vi burde have vundet mindst 5-3, men tabte med de
samme cifre til det hold, der rykker op.
Andenpladsen er vi stadig, og dermed måske også
oprykning, i kamp om. Vi er jo gode på udebane,
så vi slår AS04 VI, og helst stort.

Kian, en hårdt prøvet, men normal holdleder.

Hvid: Povl Erik Nielsen - Sort: Kjell Suadicani

Jeg havde egentlig tænkt mig at kommentere par
tiet, men jeg ser ikke halvdelen af hvad der
sker, og kender mange gange ikke varianterne.
Det har jeg efterhånden set til holdmøderne,
som er ren underholdning og alligevel lærerigt,
så jeg undlader at kommentere.

1. e4, e5 2. Sc3, Sf6 3. f4, dS 4. exd5, SxdS
5. Sxd5, DxdS 6. De2, Sc6 7. Dc4, Le6 8. Dxd5
Lxd5 9. d3, Ld6 10. f5, Sd4

Naturligt, men smukt.
11. c4, Lc6 12. Kdl, Sxf5

Hvad gik der galt?
13. Sf3, Lxf3+ 14. gxf3, Sd4 15. Lg2, 0-0-0
16. Ld2, h5 17. h4, Le7 18. f4, exf4 19. Lxf4
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Se6 20. Lh3, Txd3+ 21. Ke2??, ThdB?
Kjell burde have spillet 21.-,Txh3, specielt

after 21.Ke2??. Selv efter Kc2 (hvis det er det,
der star) kunne Kjell have vundet to tynde for
sit tarn, og er det virkelig 21.Ke2, overrasker
det mig, at Kjell overser den klokkeklare
gevinst, for 22.Lxc7 eller 22.LeS ma jo blive
fortsættelsen.
22. Tadl?

Gevinsten er der stadig, men ak:
22. -, Txdl 23. Txdl, Txdl 24. Kxdl, Lxh4
25. Lxe6, fxe6 26. Ke2, g5 27. Le5,g4 28.b4
c6 29. a4, a6 30. c5, Kd7 31. Ke3, Lg5 32. Ke2
Ke7 33. Ld4, Kf7 34. Kd3, h4 35. Kc4, h3
36. Le5, Lh4 37. Opgivet.

Kjell har et godt åbningskendskab, og skaber man
ge gange sine fordele der, og sætter han ikke no
get i slag (lige som mod Øbro) vinder han!
Der smuttede vist nok en kommentar eller to alli
gevel.

Kian

Axel Barkhuus har taget et strålende initiativ!
På et loppemarked har han kØbt et par kasser med
gamle skakbØger til næsten ingen penge.

De er blevet solgt i klubben for 25,-kr. pr. stk.
(Søren Sundorph, Vestamager, der en aften var pa
besøg i anledning af en holdkamp mod vort IV-hold
kØbte 8 stk.). De fleste bØger er væk, men
Barkhuus har vist nogle få tilbage, som kan kØbes

Overskuddet forærer Barkhuus til Vanløse Skak
klub!!

Bestyrelsen hilser den gamle mester og siger tak!

Bestyrelsen
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S1u..tspu..:c-ter1?

Torsdag den 9/2 var 4.holdet på besøg i Brønshøj.
Det drejede sig om 5.runde i 3. række i holdtur
neringen. Det lykkedes for alle at finde frem til
stedet (inde i baggården, hos Socialdemokraterne)
og holdene blev sat:

Brønshøj V

Børge Svendsen (R)
Kim Sørensen (R)
John Thomsen
Raif Hey
Steen Palm (R)
søren Sandager
Ulf Wolfsborg
Rubin M. (R)

Vanløse IV

Finn Madsen
Jesper Holm (H)
BjØrn Skovgå.rd
Niels Locher
Jan Ingvardsen
Hans Vestergaard
Bjørn Gemzøe
Nicolai Renstrøm

6 - 2

0 - 1
½ - ½
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
½ - ½
1 - 0

Det blev en langt mere spændende kamp end resul
tatet tyder på. Vi stod godt flere steder, og et
par point mere ville have givet et bedre tegn på
kampen.

Finn spillede noget jeg ikke tror er Byzantinsk!
Efter 11.træk havde han fået en fribonde på d5,
godt dækket af to bØnder. Så gik det løs på dron
ningeflØjen, men lige pludselig var hans· brikker
på kongeflØjen. Nogle smarte kombinationer, og
modstanderen var mat.

Jesper spillede fransk med sort. Afbytningsvari
ant. Der var ikke meget angrebsinitiativ fra no
gen af siderne. Brikkerne blev efterhånden byttet
af, og man endte i en remislignende stilling. Det
blev da også resultatet efter 20 træk.

BjØrn S. blev udsat for skandinavisk. Han spille
de den fint, og alt så roligt ud, da han pludse
lig korn til at lave et lille "uskyldigt" træk.
Det viste sig at være skæbnesvangert: enten røg
dronningen, eller han blev mat. Han valgte at op
give efter en halv snes træk.
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Niels's parti var i startenfredligtog roligt,
der blev ikke slået en brik i de første 21 træk.
Mensa gik det løs. Begge havde rokeret kort, og
satte angreb ind på kongeflØjen. H-. og g-bØnder
blev byttet af, og så var det knald eller fald.
Desværre var det Niels der faldt. Men herodisk
kæmpet.

Jan mødte en stærk reserve, der kom ind efter en
halv time. Jan fik et godt initiativ, men det lØb
lidt ud i sandet. stillingen var herefter meget
remispræget. Desværre overså Jan en mat i sine
bestræbelser på at få overtaget. Ærgeligt, men
ellers godt spillet.

Hans spillede et fint parti. Han fik lidt efter
lidt overtaget og vandt en, to ja hele tre bØnder
så det gik jo fint. Men så var det at modstande
ren fandt en smart fidus, et offer der medførte
tab af dronningen for en tyk og en tynd. Hans
tabte modet, og partiet.

BjØrn G. spillede et sjovt parti, hvor det gik
roligt i starten. Men så gik det løs. BjØrn vandt
nogle bØnder, men fik til gengæld en triplebonde.
Slaget bØlgede lystigt, med dronning, lØber og
seks bØnder til vores mand, mod dronning, spring
er og tre bØnder til modstanderen. Truslerne fØg
i luften, og man sluttede med evig skak.

Nicolai havde en god og solid start. Men så skete
der det der så tit sker. Man overser en dobbelt
trussel. Det kostede en kvalitet og en bonde. Men
Nicolai spillede videre i den bedste holdskakånd,
og fik også nogle chancer, men overmagten viste
sig alligevel at være for stor efter et langt
slutspil.

Vi var færdige 22.30, og må nok se i Øjnene at
der skal ske noget meget positivt for at forblive
i rækken. Men det skal roses, at der i holdets
kampe kun har været 2(!) afbud, hvilket er meget
flot.

Ole t
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V-Ho1det

Juniorholdets 5.kamp i holdtuneringen foregik på
hjemmebane mod BrØnshØj. Holdet fra BrØnshØj var
både ældre og mere rutineret end vores. Så slut
resultatet blev ikke overraskende:

VamlØse V

Casper Moser
Matti Nellemann
Bo Pilgaard (R)
Sune Maribo

Brønshøj VII

Herik HØjstrØm
Jacob Rindom
Mads Hjortsø
Mark TrØnning

0 - 4

0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1

Casper var den, der holdt længst imod overmagten.
Begge spillere spillede utraditionelt i åbningen
med skiftende fordel til fØlge. Til sidst gjorde
modstanderens større rutine dog udslaget.

Hatti's parti blev meget kort på grund af en grov
fejl i åbningen. Herefter bombarderede modstand
eren Matti's stilling med sine officerer med hur
tig matsætning til fØlge.

Bo tabte en officer i åbningen. Derefter var det
naturligvis svært for Bo at holde sammen på stil
lingen.

Sune spillede næsten lige op med sin modstander
i åbningen. Pludselig tabte Sune sin dronning, og
selv om Sune kæmpede indædt videre, måtte han
ned.

Som det fremgår af ovenstående var matchen meget
ulige. Hvis KSU/DSU vil få juniorerne til at ved
blive med at spille skak, må de sørge for at gØre
kampene mere jævnbyrdige, end denne var. Måske
skal man lave en speciel række for de yngste.

Lars
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ER BØRGE TRÆT AF BØRGE.?

(
18

I et skakblad skriver man mest om skak og hvad der er
af organisation heromkring.Skak er da udemærket,ja vel
verdens bedste brætspil. Men det er kun et spil. Et skak
blad vil jeg finde åndløst og teknisk,hvis det isoleret
handler om skakspillet.

Men heldigvis har Fribonden profeten Børge,der hidtil
har t:ilført bladet en åndelig substans. Imidlertid er
Børge nu træt af Børge.Børge har nemli'fundet ud af,at det
kun er Børge der læser Børge. Hvis det var sandt,ja så
hedder jeg altså Børge. Da jeg ikke hedder Børge,så er
der altså mindst en mere der læser Børge. Ole og Lars
hedder heller ikke Børge og Børge,og læser som ansvarlige
FB redaktører også Børge. Måske gør Gunner W. det også,for
at overbevise sig om,at han både står bedst og skriver
bedst,jævnfør det med kyrilliske skrifttegn trykte indlæg
i F.B. vedrørende Faxe Nytår '94. Så vidt jeg er oriente
ret,hedder Gunner heller ikke Børge.

Nå,kære Børge.Du har standpunkter,du tør komme frem
med dem. Og jeg nyder virkelig din hudfletning af vore
politikeres umådelige og opportune hukommelsestab,både
med hensyn til at fordunkle fortiden,at manipulere nutiden
for at kunne beherske fremtiden. Du udtrykker dig bram
frit med indignation og måske med lidt resignation?

Men for pokker,Børge,du kan ikke umiddelbart forvente
reflektioner over historiske kendsgerninger~nu hvor alt
er sølet ind i Lykkehjulet,åndløs f

reklame og mediebegivenheder
om Lotte Heise og Uffe Ellermans
forsvundne dameundertøj! Du har
at fortsætte med at fastholde
og skrive om dine standpunkter,
gerne med sædvanlig skarphed
og uundværlig lune.

Du truer med,
at lægge blyanten
til side., ••....



•••••••• at begynde jagten på en Stormestertitel.
Men gør du det,kan jeg love dig at der falder brænde ned!
Når eller hvis du smider pennen fra dig,så er min knusende
modtrussel,at jeg offentliggøre vort sidst spillede
parti! (hm,en boomerang?).

Du har bare at fortsætte med dine kommentarer.
Måske er flere enige med dig end du aner.

Med dyb højagtelse

B.G.

I
ikke Børge •

01yrnpia
eiecct:rrc
I:n. 01~c(e.ntl[
k:i·abat"
5l<river fi'1~0o0 ®
pcrfe-kt. 0oog~~~o
- ~e,o
.Dj0Y'I1
uern.1øe
.ALel(t's tevej 99 st

.... ._. --·--------

Nyt medlem!

Claus Nordahl har meldt sig ind i klubben. Han er
placeret i aimenklassen i Vinterturneringen, og
vil prøve at na alle sine partier. Tag pænt imod
ham.
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FAXE lHTAR 1994.

lidstc runde. Gunnar Jest Hansen - Torben Sørensen

.• _e4i_!5_2._d4 Bo Jacobsens tabsåbning, som ilent

,arsen engang benævnte den. tit gode gamle center

;pil, hvor hvid frivilligt Giver sin åbningsfor

lel fra sig. Se Skakbladet nr. 11, 1994. 2. - ,

ixd_3._Dxdi_Sc6_4._De3i_Sf6_5.Sc3i_Lb4_6._Ld2,·

l~0'7._0-0-0i_Te8_8._Lc4i_d6_i?l Efter 2o. rr.in.

,etænkningstid. Han havde ikke læst Skakbladet.

:enrik El-Kher spillede prompte det bedre Keres-

ræk, Sa5! Jec mener d6 er for passivt; d5 skal

:ennemføres i et træk. Hvis sort vil vinde bon-

. en pl e4, skal han , efter slag p& c), slå ~ed

.pringeren oå e4. 9._f3i_Se5_1o._Lb3i_Le6_11.

.E~~i-~E~ En tidkr~vende manøvre. Sc4, Lxc4,

,xc4, Dd4 har vi vist spillet i. et hurtigparti .

:g~-~E1 efter at have forvioset mig om, at hun

:an komme i sikkerhed. Ellers ~unne Jd4 v~re

pillet. F.eks. 1. Sd4, Lxb3 2. axb3,Sc6 3. Sce2

_l._-i_Lf2 tempofråds; sorts Lanale trussel er

. -fangst med h6 og g5. Sort ml i gang på d-flø-

en. !1~-~1l"Dettc tr~k kan h~n ik~e h~ve over

et, men må8ke, at bonden er tabu. Efter h6, Df4

r6, Dh2 følger på Lxh4, g3 og pl Sxh4, T~fl •

l~=i-~E1_!~~-1~E~ib~E1 Joe ~ente, Qt jer Lcdst

un n e un d v.ar e den .iv i d e l~ber. 15._3_c::;.1._h6_lC.

)f4.z.De7_17._u3.1._L~E ::er v i Ll e han r.a v e e p i.Ll e t
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De5, . e~1 næverne trak Laf. På De5 havde j e~ ik

ke spillet bxc4 ·~.g.~.=·Lx~3i-men Sf5. 1~.!.-~f~,
De5_19._~4i_Dxf4_2o._Lxf4i_Lc5_21._h5! ,DIAGRAM.

Efter dette tr~k

k o ::: r o en og a f-

spændtheden. Nu

regnede jC[:; med

at vinde OG kun~

ne derfor afslå

et remistilbud.

!Ivad jeg nok ik-

ke kunne have til

ladt mig tidligere.

Sorts løbere vir

ker dopede. Han

har lavet 7 l~bertr~k, og i de næste 11 træk Y

cierliger 7 løbertr~k. En··anden plan var Ld2 ef

terfulgt af. g5. 21.-i_Lb4_22._Sd5i_Sxd5_23._Txd5,

1~E Sort er ude efter en kvalitet; den er jeg

parat til at give. Iler kiggedeje~ lidt pi 3d4,

cE, Tf5. Stillingen er let at analysere. Jeg så

måske 27 halvtr~k frem. 24._Th3i_c6_25._Td4i_La3+

2~.!.-~QE eller Kbl, hvad han havde besvaret med

d5 og mente, ~t jeg var svag i bunden. ~en ef-

ter Ld6 eller Td2 har han vi3t intet. Men mine

tanker var et helt andet sted. 26.-i_Lf1_27._Tg3,

b.S:~_EQ.!._T~~f P'La.n La g t ved tr-n '; 22. Sd5. E~.!..:::.1._1~d6
29._Sxdfi_TedJ_So._c4i_b5_31._Tgli_Lh3_32._c5ib4

33._Ke2i_a5_34._Tg3 Som planlagt. En anden mulig-
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hed var Ld2, a4, Lxb4, axb3, a3! og der er lukket

af. 34.-ia4 (Lxe4) 35._Txh3i_axb_3E._axbi_Ta3_37.

g5!ihxg_38._LXJif6_39._h6!i_gxh Pl fxg5 kwmmer h7+

med dronning eller mat 4o._Lxfi_Td7_41._f4i_Opgivet.

Et udmattende parti, for jeg var usædvanligt

koncentreret. Normalt dasker jeg jo rundt og råber:

"Hoid kæft" til gud og hvermand. Men her sad jeg

som i en klokke og hverken så eller hørte, hvad der

foregik uden for. Dagen før, i partiet mod P.E.Olse=,

var det helt anderledes. Blot en person i et andet

lokale rørte i sin kaffekop, var det som om hundre

der af klokkespil bimlede; og jeg var skidesur over

ingenting. Kunne jeg altid spille med s&dan en kon

centration, ville jeg vinde alle mine partier i div.

og vinterturnering. Det var min sjette turnerini på

5 år, og jeg har vundet rating i dem alle. Jeg skul~

le spille 5-6 turneringer om året; så ville jeg med

mit tempo være IM om et år og Ghl om to år. Jeg kan

jo ikke forestille mig, at jeg skal kunne tabe ra

ting. Jeg fortsætter nu i mit eget tempo. Jeg kun

endnu høre formandens skoggerlatter, da jeg frem

førte tanken om at blive stormester som 60-irig.

~vorfor ikke? Nar Den Danske Bank kan bruge en

ordførende direkt~r p& 62 år; og i det Game går

folk jo i stl som 4o-årig. Jeg er nu mest ude pl

at provokere klubbens un~e mennesker, dertilsyne

l&dende allerede er forrtenv~rende.

22



Vanløse Skakklubs Bibliotek.

Der har længe hersket uorden og kaos i klubbens skakbibliotek.
Derfor er der blevet udarbejdet en liste over, hvilke bøger
klubben råder over. Derved er det lettere for lånere at hitte
rede i udvalget.
Listen hænger allerede på klubbens opslagstavle, men for dem
der hellere vil have gcxi tid til at studere udvalget, bringes
den her.
Jeg kan kun opfordre til, at man bruger biblioteket. Det rumner
adskillige klassikere, så der er noget at lær"e for enhver! Det
er gratis at låne klubbens bøger.
Har du spørgsmål, er du meget velkomnen til at henvende dig til
Erik J. eller undertegnede.

Søren B.P.

Andersen, B. & Hartvig-Nielsen (1973): Lettisk Gambit.
Andersen, K. ( 1979) : Arbejdernes Skakforening 75 år.
Awerbach, J. (1981): Lehrbuch der Schachendspiele, band 1.
Awerbach, J. ( 1984): Lehrbuch der Schachendspiele, band 2.
Awerbach, J., Kotov, A. & Judowitsch, M. (1983): Das Schachbuch

fur Meister von Morgen.
Barnes, B. ( ?? ) : Chessproblerns.
Benko, P. (1974): The Benko Gambit.
Bjørnskov, K. (1983): 53 tretrækkere.
Botvinnik, M. (1980): Skakpartier og deres historie.
Botwinnik, M. (1980): Meine 100 schonsten Partien von 1925-

1970.
Brandy, F. (1974): Bobby Fischer.
Brøndum, E. (1978): Bent Larsen - the Fighter.
cafferty, B. & Harding, T. (1976): Play the Evans Gambit.
Christiansen, J. (1967): Skakspilleren II
Colditz, K. (1983): Schachkombinationen.
Deppe, G. (1979): Die Fischer-Nimzowitsch Verteidigung.

.Dickins, A. & Ebert, H. (1983): 100 Classics of the Chessboard.
·niemer, E. (1957): Blackmar-Diemer Gambit.
Di.irrfeld, P. (1986): Skakverdensmestre gennem 100 år.

·Einersen, E., Hansen, M., Petersen, B., Petersen, s·. & Schous
boe, S. (1991): Vanløse Skakklub 60 år - Jubil.æumsturnering.

Enevoldsen, J. ( 1949): Lærebog i skak.
Enevoldsen, J. (1966): Hyg Dem med skak.
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Eriksen, H. (1988): Skoleskakhåndbogen.
Estrin, J. (1977): Trrutlers Modangreb.
Euwe, M. ( ?? ) : Strategi og Taktik.
Euwe, M. (1957): Das Endspiel, band 1.
Euwe, M. (1957): Das Endspiel, band 2.
Euwe, M. ( 1958) : Das Endspiel, band 4 .
Euwe, M. (1958): Das Endspiel, band 6.
Euwe, M. (1959): Theorie der Schach-Eroffnungen, teil N-V.
Euwe, M. (1960): Theorie der Schach-Eroffnungen, teil VIII.
Euwe, M. (1961): Theorie der Schach-Eroffnungen, teil IX.
Euwe, M. (1962): Theorie der Schach-Eroffnungen, teil X.
Euwe, M. ( 1965): Theorie der Schach-Eroffnungen, teil VI-VII.
Euwe, M. (1966): Theorie der Schach-Eroffnungen, teil III.
Euwe, M. (1970): Theorie der Schach-Eroffnungen, teil N.
Euwe, M. (1970): Speloppningsteori, nr. 11.
Faber, C. ( 19 66) : Vanløse Skakklub i 35 år.
Florian, T. (??) : The Schliemann Variation of the Ruy Lopez ,
Fuller, M. & Pickett, L. (1977): Sicilian Defence II.
Golambek, H. (1973): Fischer versus Spassky.
Golambek, H. (1976): Chess - a History.
Golambek, H. (1981): The Game of Chess.
Goransen, B. (1965): Janischgarnbiten.
Gyldholm, B. (1981): Vanløse Skakklub, 1931 - 7. oktober -

1981.
Hartvig, L. (1992): Skoleskakhåndbogen.
Hartvig-Nielsen (1965): Skak i tusind år.
Hoffer, L. (??): Chess.
Hooper, D. & Brandreth, D. (1975): The Unknown capablanca.
Horowitz, I. & Reinfeld, F. (??) : How To Think Ahead in Chess.
Hildebrand, A. (1963): 1. b2-b4.
Junker, V. ( 1944) : Dansk Korrespondanceskak.
Kasparov, G. ( 1983): My Games.
Keene, R. (1975): Learn from the Grandmasters.
Keene, R. (1978): Karpov-Korchnoi.
Keene, R. & Goodrran, D. (1985): Manoeuvres inMoscow.
Keene, R. & Lawson, D. (1983): Kasparov-Korchnoi, The London

Contest.
Keene, R., Raines, w. & Crombleholrne, A. (1974): The European

Team Charnpionship Bath 1973.
Keres, P. & Kotov, A. (1961): Kunsten at vinde i skak.
Kotov, A. (1973): Alexander Alekhine.
Kotow, A. (1978): Think like a grandmaster.
Kristiansen, J. (1979): Buenos Aires, OL 1978.
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I.arsen, B. (1965): Lærebog i Skak.
I.arsen, B. (1965): .Åbningsspillet i Skak.
Larsen, B. (1966): Den åbne Variant i Spansk.
I.arsen, B. (1980): 3 points'forspring.
Larsen, B. (1983): Skarpe åbninger.
I.arsen, B. (1985): Flere Mestertræk.
Lasker, E. (1920): Skakspillets Ide.
Levy, D. (1977): 1. b4. Sokolsky Opening.
I..anbardy, W. (1972): Snatched Opportunities on the Chessboard.
Mrarovic, D. & Susie, I. (1975): King Pawn Openings.
Moles, J. (1975): The French Defence, Main Line Winawer.
Neustadt, J. ( 1966) : Antagen Darrgarnbit VI.
Neustadt, J. ( 1969 ) : Antagen Darrgarnbit II.
Neustadt, J. (1972): Antagen Darrgarnbit III.
Nielsen, B. (??): Hvordan Vinder Man en Gevinststilling.
Nielsen, B. (1944): Kongeangrebet.
Nielsen, B. (1945): Nimzowitch, Damearks Skak.lærer.
Nielsen, J. (1982): Københavnsmesterskabet i Skak 1982.
Nielsen, N. ( 1984) : Trcmpovsky-angrebet.
Nimzowitsch, A. ( 1925) : Mit System.
Nissen, A. (??): Taarnslutspillet i Skak II.
NN (1962): 25 Benoni Partier.
NN (1970): Skak.
NN (.1974): Official Rules of Chess.
NN (1982): UdSSR - Meisterschaft Wilna 1980/81.
Novrup, S. (1976): Karpov, Skakverdensmester i utide.
Novrup, S. (1977): Skakkens top 10, 1976.
Novrup, S. (1978): Korchnoi, Skakkens Springer.
Novrup, S. (1978): VM-matchen 1978, Karpov-Korchnoi.
Novrup, S. (1980): Sloth, Verdensmester i korrespondanceskak.
Novrup, s. (1980): Bogen om Skak 1.
Novrup, s. (1981): Bogen om Skak 2.
Novrup, S. (1981): Politiken Cup 1981.
Novrup, S. (1982): I.adernanns Skakleksikon, bind 1.
Novrup, S. & Pedersen, S. (1987): Mat.
Nunn, J. ( 1984): Beating the Sicilian.
O'Connell, K. & Levy, D. (1978): Anatoly Karpovs Games as World

-· Champion 1975-77.
Pachrnan, L. (1975): Cornplete Chess Strategy.
P.achrnan, L. ( 1981) : Endspielpraxis im Schach.
Pritchard, E. (1971): Chess for Pleasure.
Pritchett, C. & Koper, D. (1980): Best Games of the Young

Grandmasters
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Rasmussen, H. (1964): Holstebro 1964.
Reinfeld, F. (??) : How to beat your Opponent Quickly.
Rosell, K. ( 1971): Hjørring 1971, landsholdsklassens Partier.
Saidy, A. (1973): The Battle of Chess Ideas.
Saidy, A. & Cessing, N. (1974): The World of Chess.
Schuster, T. (1981): Unvergessene Partien 1931-1958.
Schwarz, R. (1960): Handbuch der Schach-Eroffnungen, teil 13.
Schwarz, R. (1977): Volga-Benko Gambit.
Sokolski, A. ( 1964) : Die Eroffnung 1. b2-b4.
Steiner, G. (1974): Fields of Force, Fischer & Spassky at Rey-

kjavik.
Suetin, A. (1981): Lehrbuch der Schachtheorie.
Sørensen, V. (1967): Københavns Skak Union 1927-1967.
Talburt, s. (1983): Positional Chess.
Vukovic, V. (1961): Der Rochade-Angriff.
Wade, R. (1983): Niksic 1983.
Wade, R., Blackstock, L. & Kotov, A. (1974): World Charrpionship

Interzonals, 1973.
Walker, J. (1976): Attacking the King.
Webb, S. (1988): Tigerskak.
Winther, E. (1981): World Chess Chanpions.
Wood, B. ( 1972) : One Hundred Victorian Chess Problems.

Tidsskri fter og diverse.

EC'O, bind E (1978).
Infonnator, bind 51.
Schacknytt, mange numre fra 1989-1992.
Skakbladet 1979.
The Chess Player, bind 14 & 15.

Det er blevet besluttet at indmelde Vanløse Skak
klub i støtteforeningen. Foreningen har til for
mål at støtte specielle arrangementer i de for
skellige skakklubber. Bl.a. støttede denne for
ening vort jubilæumsarrangement, da vi blev 60 år
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Ud. :fo:i:::-d.:i:::- :in.gen.

Stillingen fra side 5 er fra i et parti mellem:
Hvid: Gunnar West Hansen, Vanløse
Sort: Henrik W. Jensen, AS04
Det gælder K-Skak 1994. Gunnar skriver:

I mit fØrste skotske parti nogensinde, præsente
rede jeg (måske) en TVN (teoretisk verdensnyhed).
Jeg var jo ikke bundet af teori og skabelontræk.
1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. d4, exd4 4. Sxd4, Lc5
5. Sb3, Lb6 6. Sc3, d6 7. Df3!? (Det er et træk
der forekommer at være præget af Dr. Holsts skot
ske destillater. Jeg spillede det nu som en
cadeau til AS04's Nils Nilsson, der spillede den
slags abnorme åbningstræk. Det tog han meget ilde
op, og mente, at sort skulle svare ses (HWJ.
spillede Le6).

a) I diagramstillingen vinder sort: 1. Tal+, Kxal
2. Ta8+, Kbl 3. Tal+, Kxal 4. Da8, La6 5. Dxa6+
Ta3 6. Dxa3, Kbl 7. Da2++

b) Heldigvis er jeg i trækket.
le dxc6 eller Tb3, da sort har
nation. 1. Lc4!, cxd5 (Lxc3,
3. LxdS+, Sxd5 4. TxdS, Tel
6. Kxcl, LgS 7. DxgS, 1 - 0.
skakker.

Gunnar West Hansen

-- GENERALFORSAMLING --

Bered jer allerede nu på at der skal afholdes
generalforsamling den 24/5. Bestyrelsen kommer
med den endelige dagsorden i næste nummer af Fri
bonden.
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Jeg kan ikke spil
ovennævnte kombi

dxc6+) 2. Tb3, b5
5. TdxbS, Txcl
Sort har kun hævn-
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Onsdag 15/3

søndag 19/3

Onsdag 22/3
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19.30

12.00

19.30
24.00

19.30

19.30

19.30
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Holdkamp, 1.hold hjemme
mod Slagelse (spilles ude)

Holdkampe, 7.runde i KSU
HOLDAFSLUTNING

9.runde, Vinterturneringen

Udsatte partier

Arrangement

10.runde,Vinterturneringen

Dea.d.lin.e:
lndlæg til næste nr. af Fribonden senest d.29/3.

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