
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

35.årgang nr. 4 maj 197~

1-!irakl.ernes tid er :i:kke forbi!-------------------------------
Holdturneringens sidste runde:

Allerød I - VS I 3 - 5.

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

- Niels Rendlev
- Erik von Essen

Gibori Jacob
- Leif Jensen
- Ole Del:fter

Allan Laur.sen
Carsten Buhl

Preben Wennerwald

1. Jesper. SchuLtz=Peder-sen - Hans· i'.-.J'ielsen
2. Hasmus Kemp - Steen Schousboe
3. Karsten Stetkær - Torben Sheslev
11.
5.
6. Kurt Frank
7. Steen Rosenkilde
8.

Den talkyndige læser skal ikke :fortvivle el.ler
beskylde red. for drik:fæl.dighed - forklaring :følger.

Efter katastx:o~e.nederlaget til Fre<lerik,sberg
(se sidst.~ nr.} så det yderst sort ud for stakkels
Vanløse. Vi hav<le dog den :for<lel at <le andre kampe
i gruppen var a:fviklet f'ør vi skulle spille. Der
resterede imidlertid nogle hængepartier; og.a:f
lu.engigt af deres udfald skulle v~ bru~e 4½ - 5½
points :for at redde den nødvendige 5.plads hjem
( de 3 sidste i gruppen ryklcer rie d l }, Og Allerød
skulle bruge 5 points for at få-2oprænie.

1.:ed. er Icomme t; i besiddelse a:f Allerøds referat
a:f kampen og cite:cer· herfra: 0Alle midler blev ellers
taget i brug. l'r,;ben Wennerwald ventede 22 minutter
»& sin modstander, før man under en vis munterhed
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opdagede, at det var hans ur der gik. 1•:lu:.- man ~iar
hvid skal man jo udføre sit tr-eelc :før modst ander-ens
ur startes! Nå, efter en halv ::;nes træk i hans
specialvariant havde de nu brugt lige me~_'.;et tid.
Hen det er vist først·e gang rrogen har, været ved at
tabe. på tidsov.,;rskridelse e.:fte-r en t.Lme - selv om
vo dlcoomertde ~~ar været. til stede! 1

.1 :

. Det skal i øvrigt bemær-ke s , . at VS I for første
·gang i år stillede i: stærkeste 6pstilling og - om ·
muligt endnu mere usædvanligt - . aLl.e o_t_te sp.tl.J,ei;e, ·_
var til stede i zod tid før urene bLev startet!
Alligevel så det hurtigt ud til at alt var f'orgæves.
Og efter to timers spil stod det 2-0, Rendlev blev
sat mat, oz Gibori nåede lige at opgive inden han
led samme skæbne. Uha! Ydermere stod Hansemand
rigtigt skidt.

Oi,1sider vendte lykken. I ;:lit parti var vi ni'.et
til følgende stilling:
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Stillingen er vist ret lige, raåslce stir hvid lidt
friere. Ler fandt min modstander det fikse træk
l7.- Se5. Pointen er, at lo.dxe5 strander på Txcl+,
mens l8.Txc8 besvares med Sxf3+ f'nlgt af' Txc8 med
bekvemt spil for sort. Den interesserede læser kan
ft lov til selv at f'inde partifortsættelsen, som i
øvrist står pi nc.~stsidste side. Som en lille hjælp
kan det nævrie s , at sort opgav efter hvids 19. træk.

Så varede det en times tid, før der igen skete
noget. Sne slev stod længe lidt IcLenrt , og vi var
faktisk en smule ængstelige for hans konge; men
e:fter godt spil og den fornødne me dvind løb gode,
gamle Selesniev med hele pointet. :iJesvv>..rre måtte
Hans ned mo-d en velspillende Jesper Skuldertaske,
hans kongeangreb slog ikke igennem, og så blev
har. s stilling pillet ( ! } helt :fra hinanden. ·Men han
skal roses for at kænpe til det sidste.

Oh så skete det. VS I rykkede ned i 1. række.
Efter et drabeligt slagsmål løb lille !-!ild i tid
nøden ind i en mat {se andetsteds i bladet). Slt var
den s. . . slået. Hvad i1.jalp det så, , at Steen vandt
sit slutspil efter ,.:.et__ nydeligste positionsspil
man kan tænke sig, og at Leif fik et hængeparti
der så ud til at r-umeie visse gevinstchancer.

Det hjalp faktisk ret rueget! Og det hjalp også,
at Leif dagen efter korn i tanker om, at han da havde
set navnet Preben 1.:eni7.crt~ald før - nemlig på Birke-
r-o d s IroLd . Sagen blev undersøgt 1 og c:et viste sig
at \lc:nnerwald ;~anske rigtigt havde spillet .f'or
Birkerød tidligere på sæsonen. Iflg. reglerne kan
han så ile.ke spille på en anden klubs hold i s amme
sæson, hvis klubskiftet ikke _sl-~yldes flytning. Tur
neringskomiteen tilkendte os derfor sejren på D.
bræt.

Tilbage. var Leifs hængemule. Udfaldet af hænge
partierne i de andre kampe bevirkede, at Leif' skulle
vinde. Hvordan det gil:, beretter hovedp;.1rso11en selv
o;,, i detaljer andets te d s i fb, jeg vil nøjes med at
konstatere at det gik som <let skulle.

Summa summarum: V'S I reddede den nødvendige
femteplads :på et hængende mulchår.

Topscorere for holdet blev Gibori og underteg
nede med hver 1.1: af 7. Lille ?-~i:ki pr-øve de :forg~vcs
at være morsom ved at spørge mi[;, om jeg da havde
sr,>illet otte remiser.



vinder man et lige hængeparti, er et spørgs
mål so~ mange stiller sig selv, for slet ikke at
tale om at vinde en vundet stilling eller holde en
tabt r-emt s . I den udmærkede bog: "Kunsten at vinde i
skak11 skriver afiøde stormester Poul Keres om hvor
dan man analyserer et hængeparti, og de genvordig
heder der opstår undervejs.

L sidste runde af KSU' s klubholdturnering var det
nødvendigt at hvid vandt nedestående stilling så
fremt VS skulle blive i mesterrækken, altså kun ge
vindst havde interesse.



Sort har gjort hemmeligt træk, efter at hvid h~r
spillet 42.Th5-he. Begge parter havde nu ca 14 da-
ge til analyser. ·
Hvad er det hemmel.ige træk? Efter et kort studium
af stillingen opdager man at stillingen er materi
elt lige, men hvid har et initiativ, som består i
den frie f bonde, god springerstilling og tårnet er
på vej til at spise de splittede sorte bønder. Sort
har mulighed for ved lejlighed at spille e4, hvor
ved han underminerer den gode hvide springer, samt
·diverse :fremstød på damefløj.en,· men er ellers dømt
til pasivitet.
Sort kan flytte konge, tårn, springer og bønder.
Lad os tage muligheden:ie fra en·ende af. ,
Konge f7 taber p.g.a. Th7+·, Ke6(e) og Txd7 efter
fulgt af f7.
Kg5 er dårligt p.g.a. Tg~+, Kg5, ellers tabes g
bonden,på h5 står kongen dårligt og er i bestandig
matfare, hvilket i forbindelse med f bondens frie
løb t~ber hurtigt, prøv selv. ·
Sorte tårntræk strander på Tge+ og kongen må til h5!
hvorefter sort er næsten i træktvang, samtidig sker
det s~e som på Kg5, relativ let gevindst til hviJ.
Alle bondetræk fører til bondetab ret hurtigt, med

·udtagelse ar g3+, som til •gæld binder springeren
til f5. .
Af springer1;·ræk er kun· Sd6 gq-dt, det tagefr felterne
ce og ee og peger på e4 og c4. D~t hemmelige træk må
Gltså være 42.·- sa6 med mindre sort vil t~be hur-
tigt: . . . -
Hvids plan er nu at aktivere brikkerne, få sort i
træktvang og endelig vinde mat·eriale. Første trin er
43.Tge+,Kf5 (tva.pg) 44.Tg7. Her har sort tre mulig
heder: Tde,Tf7 og Sf7. Det sidste taber p.g.a. Kg3
med tab af g bonden. På Tf7 er både Kg3 og Ke3 godt-;
og næsten gevindst med det -~amme, altså-43.- Tde.
Nu har hvid to muligheder Tc7 og Ke3, hovedvarian
terne er.
I: 44.Tc7 e4 45.Ke3 exd3 46.Txc5 Sxc4 47.Txc4 Txd5
4e.t1 !' · .
II: 44.Ke3 e4 45.dxe4+ Sxe4 46.Txb7 Sxf6 47.Sxf6 Kx:6!
4e.Tc7 med fordelagtigt tårnslutspil til hvid,
Under analyserne viste det sig at alle rene.bonde
slutspil vinder, idet hvid har ventetræk og større



råderJ.m. De hvide bønder står optimalt og -l:9,1er vj.~
tige felter fra den sorte konge, de sorte bønder er
svage.
Sort kan ikke befri sin stilling med b6 eller b5,

.fordi hvid får sit tårn i nakken på bønderte eller
placeret det på c6, hvorved der er bondegevindst
med sejr som resultat.
Med denne viden og godt kendskab til stillingen an
kom jeg til Allerød kl. 19,44 for at konstatere at
der var spillet 42.- Sd6 med betænkningstid hvid:
2,oe og sort: 2,12. Der fulgte 43.Tg8+ Kf5 44.Tf7
Tde 45.Ke3!? (Det viste sig bagefter a¼ Allerød hav
de ·analyseret 45 .Tc7 til gevindst for sort, derfor
var Tc7 bedre, se variant I.) 45.-Teel? av, vi er
nu ude af analyserne, Tid hvid: 2,15 Sort: 2,25.
46.Td7 Ke6 47.Tc7!? The (?) sort har problemer,

-Tce .eller Tbe er bedre. Tid hvid 2,35 Sort: 2,45.·
Jeg er lidt stolt over at hav·e set resten af partiet
her, selvom der er et kiks senere. ·
4e.Txc5 Th2 49-Tc7! The sort har ikke tid til at ta
ge g bonden, da f bonden-går i forvandling. 50.Te7+
Kf5 51. c5 see og nu stod ,fa~dvihgerne -i gal stil'.!._i~g
speciel~ for sort. 52.Txb7 Ke6--· 53 •.Ke4 'g3 l ·: 54 ~T<;!T? ! ·;·' • .
hvid kunne -have .,flyttet spririg'eren. 54. - ·Tl?-4+ · 55.- ·
Ke3 ( ! ) Kxd4 56. Txce Tf4 57 .·Tft,. Kxc5 · en overseelse
af-hvid, pointen i hvid spil .er f7-fulgt af en-tårn
gkak på e .. række. se. f7 Kd6 59.Tde Ke7 vinder dog . ·
også. 5e.f7 Kd6 59~d4!' Ke7 68.dxel K:xfe 61.Kxt4
og sort opgav, da han opd~gede at t~dskontr9tl,en

.var passeret, og stillingen tabt. VS bliver"i''me
sterrækken hvis vi vinder protesten mod brugen af
Allerøds e. mand, som vi mener er brugt ulovligt.
En ··ri~tig gyser, hvo r-' slutstillingen blev:

MESTERRÆKKEN · 1 2 3 4 5 . 6 7 8 point mp
Rødovre ·I X 3\ 6 4% 5 5\ 3\ S\· 33\ 5
Hvi(iovre I 4\ X 4\ 4\ 3_\ 4 6 2~. ·29\ 4~
Allerøcr I 2 3% X 5\ 3· 6\ 3 .4\ 29 .' 3
Frederiksb.II 3\ 3\ 2.\. X · 5\ 3 5\ 4 27\ . ·... ?\
Vanløse I ·3 4\ 5 2\ X 4 3½ 4½ 27 3\
Øbro II 2% 4 1\ 5 4 X 41.j 5 26~:- 4
Studenter III 4% 2 5 2½ 4½ 3~ X 4 26 3\
LVS I:i: 2½ 5\ 3\ 4 3~ · 3 4 X· 26 2

,,.
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Man bemærker den anvendte stavemåde, det er til
ladt at bruge røde streger, men der er en (h)vis
konsekvens.
Mesterrækken bliver med garanti hårdee næste år,
men nu kan vi slikke såerne og bare håbe.

Slutstillingen i de andre rækker, hvor VS spreder
skræk og ingen protester,er denne:

2. række, gruppe 1:

GSF
HvS
Vanløse
BiS
.. es
Hell
Post
AS 04
3. række,

BSF
RødS
SØll
vs
Øbro
GlS
BbvS
BrS

gruppe 3:

III x 5 5
I.V 3 X 3½
II 3 4~ x

III 5· 3 3\
IV 2½ 2½ 4
IV 3½ 3 · 2½
I 2. . 3 2~

II 1~ l½ 2

3
5
4\
X
4
4
3~
3

5\ 5
5. 4½
5~ 6
4 5
:l5 5
3 X
5 2
2½ 4

5½ 4½
·5½ - 5
4 5~
4 4
X .5
3 X
5 4
3\ 2\

7 7\
5~ 6\
5 5
4\ 6½
3 5\
6 4
X 5
3 X

6 6~
5 -6~
5\ 6
4\ 5
3 4~
4 5\
X 3\
4½ X

39.\
34
31½
31
25\
24~
22
l..6 .

36\
3·3½
33
29
25\
25\
23~
18\

6
5
Sis
4
3
2
1~
1

II x 4\ 6 4
III 3\ x 5 4
II 2 3 X 5
I 4 4 3 X
I 2½ 3 2~ 4
I 3 3½ 2 3
I l 2\ 3 3\

III \ 1~ 3 l½

Vi klarede pynten!

Pyhh! så gik det alligevel.Leif vandt hængemu
len,og også protesten. (HoLst s "Vi"" har efterhånden
en vis rutine i disse sager.") Tak er kun et fat
tigt 'ord ,Leif ,og Kors i røven hvor var jeg glad
for at det ikke var mig som skulle rage kastan-

blive ·jerne ud af ilden,nu da de var begyndt at ret så
brankede.

7
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Men var det ikke vores egen skyld at dat var
lige ved at gå galt?Jeg har ~egnet lidt p& det,
og her er resultatet:Holdets 9 spillere (Miki af
løste Søren Juul ved halvtid),spillede 5o partier
og scorede præcis 5o%,25 pts.1 gang måtte vi stil-

. '

le op med 7 mand,da Rorgængerens bil tabte roret.
Et oplagt tilfælde af force majeure.De sidste 5
af de ialt 56 partier blev spillet af reserver,

hvilket gav 1 point.
Denne magre score s.kal · reserverne absolut

ikke lastes for.De blev i adskillige tilfælde
sat ind under meget dårlige betingelser,alt for
kort varsel, r-educe re t betænkningstid, etc. Og det
er netop pointen: Hvis de faste spillere hav.de- .
spillet~disse 5 partier,og hvis de havde scoret
normalt,så ville vi slet ikke have haft brug for
Vorherres og Leifs evner i slutspurte~.

Med andre ord: Skulle det ikke kunne lade sig
g~re at· gennemføre en sæson med færre afbud?Nor

dre harlige vi'st hvordan man vinder DM i hold-.
skak.Til de 56 partier havde de ialt to (2) afbud.
Hvis Nordre kan,kan vi vel ~sse?P~ med vanten
næste år.Livet er for kort til afbud!

Steen Schousboe
it tilbageturstilbageblik!!!

Når dette tilbageblik n~r frem er de deprimeren
de kendsgerninger af l.holdets ellers fremragende
7-ma-nds-hold-præstation sikkert bekendt, men ~lli

gevel: 26 point f.ordelt på 7 spillere giver 3f7 p

pr spillere. i:;led. en habil 8. mand



.ce ser:iø:site"L, alt i alt næsten oprvkm.ng til 3a
division. I•'len 132_ skulle det ikke være. Vær hilset

l.række. Lad os ikke tvære i ? men i stedet for

søge at illustrere holdets mentalitets-situation

gennem turneringen v.h.a. flg. helt utraditionel-
"

le parti med den ligeså utraditionelle slutning

at jeg tabte \ et tabsparti gengivet er vist i sig

selv utraditionelt). Nå, rytmen er: frembrusende

.o~timisme, krise, loven~e stabilisering, krise,
NEDTUR, (flere nikkede genkendende ikkesandt'?!).

Idet jeg fører ~e sorte br_ikker mod· Allerøds ny

indkøbte mesterspiller, en vis Preben Wennerwald

forløber partiet sålunde: l.c3 peger mod centrum

og åbner ~or dronningeniaha,l.-,d5 det første af

7(!) bondetræk.Vi befinder os i den frembrusende

pe~iode.2.g3 nåja 2.-,c6 ;.Lg2 forve~tet,tænke

tænke,stonewall med f5 og e6 eller noget vildt7

Som ægte vs·• er vælges det sidste ,altså 3 .-,e5
4.d4,e4 fre~ på brættet 5.fj han truer! 5.-,f5
frem på brættet,vi dækker 6.Sh3 han virkede kendt
i varianten,cg efter en bemærkning om at han havde
spillet dette mange gange i korrespohdanceskak

følte jeg det bekvemt at undgå gennemarbejdede

hjemmean&lyser,derfor 6.-,h5'?! oftere set er h6
men p~rolen lyder: fremad! 7.Sf4 peger mod g6

OK 7 .-,g5 videre· B.Sg6,t.2h6 ( bedre Th7)" 9.Sxf8
(krisen starter) 9.-,.K:xf8 muligvis for hur-t i.gt ,

hoppen hopper ir.€en vejne 1G.fxe4,fxe4 11.h~ hov



er ved at triure:'ere indtræder der en apat.Lsk til
stand, i stedet burde her v~re spillet t:xh4 eller
g4 eks • ..:.,gxh4- Lxh6+,Sxn6- gxh4,Sg4-o-o (Dd2'?,e3+)

. .
Kg7 med knus ende angr-eb sKen vanf.øseånden har nået
t ' it . ; ' ., 12 ·. . K' 8 1· 3 ' .. et'\ 6 - " ~ f"'e Kr istC pU?).K I, • u-v+, e ._nxg::,, -... g J.- • .J..J ~,

De7 15.Dd2,L&4 16.c4 krisen ~ilspidses 16.-,Dd?
7 '7 d ,... ' i:: J ~ S . S 6 ~ · Q "h r· m • · "h · ,. ' •.... , .ex ?,CXCl_, _ ...J. c3, c l~ • ...,.,?,.1..C,'5 20 •.jt.,a!') nv1.ds

re+ ..... b · d . , . , ... ~ .........J ~a-:.: b.... - ....;/ræ 1.-e e0n er, .:rr1f::en overs ,,,_e., ~ .• ~ ., , :i c.c:..
Sc2~Sge7 ?.3.?..~,bxa4 (en-.lille f::elde:Ix~.4,3xd4)rren:
24 m..:3 S-Pr=. 2,.... "'""'a·, -r-. '7 ?r Tdl . ,..,d.,.. mrr.eLa r+• .1..<'.4, .~., ?.~.:. ..1..,...,a1 _c. en 1..1 .rømn. e,so ..
er åktiv ieen.Det går faktisk heli godt,æen,son

tiden g?..r næz-ms r- en ny krise· ·sig,nemlig tiden. Fo·r
hvid resterer 6-9min, for sort 5-6 min. 26.~,Dh7

27.Txa4,h4 28.Se3,Sxe3? ciet opfordres l~seren at

gennemgå gevindsterne efter 2S.-,Sxd4! eks. Sxg~,

Tc7 / DeltS~e2+ / J:hl \!Ul2,hxg3++) ,hxg3+ / Sh6,
Sxf4 med gevindst,ak-ak,nå 29.Dxe3,nx53 tiden går

3o.Lxg3,Dh5 31.Af2 event~elle personligheder der
betvivler cen sorte s~illing bør med"ta~e flg gevi

ndstvaria:nter: -,;.;xe2·; Dxe2,Dxg5 1 De3,Tf6+ /Ke2

Sxd4!!! der er nu to muligheder: a/ Txd4,T:c2+ /
fd2,Dg4+ / Kel,".rcl+ / Tdl,Txdl++ eller b; Dxc.a ,
'l'c2+ i Td.2,lig4+ /_ Ke,l,Tcl+ / fctl,Txc'il i Dxdl,Dxg3+

. -
.i{d2,lKe2,1Jf2++) T.f2+· / Kcl,Dc3.+ o vs ;v , Nå, hvor

• !·. . . . .
kom vi fra, hm:ffi 31.Kf2,Txg5 32.Thl,Dg6 33.Th8+,
KdT?l en brøler. };ed brikken næs t en sluppet på f7
nåede jsg i sidete øjeblik at gøre dette rædsels

fulde træk ( ned-curer.. bet€Y!lder) Kf7 er stærkt
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pga Txc8~:yxc8 hvorefter sort står glimrende ak-ak

34.Txc8,K:xc8 35.Txa6,Df5+ (et træk som Le7 klarer

situatio~en!) 36.Kel,Kb7 37.b5.nedturen på sit hø-
,.

jeste 37-,Sb4 38.Dc3 ,Sxa6???·?· (efter Dc8! ! står
sort atter fremragende) 39.Dc6+, opg. hvormed.ned

turen er forbi.
Jeg vil hermed tilmelde mig foreningen VSSSS

· (VS'ere der Sætter gode Stillinger over Styr).·

Sluttelig en lille tanke(torsk):

For mange opgiver_ f_or tidligt,

for få tænker for meget._

Den endnu regerende.

O.D.

VINTERTURNERINGEN
synger på sidste vers, og flere ting er afgjort som_
det ses af stil~i]!gerne. - .. - ·, · -
Flere spillere har undladt at m~lde afbud, når.de ikke
kunne spille til stor irritation for ma.nger Nulier uden
kamp vil man ikke have,. det er kun de andre; ·som 'ikk~
melder afbud, som skal håve det. .
Endnu flere følger god gammel VS-tradition og m~lder.
kun afbud til modstanderen og IKKE til turneringslecfe'ren.
stillingerne i de enkelte·klasser er følgende:
lleaterklaasen

l 2 3 4 5 6 7 ialt
~fa~en Schousboe x O O t 1
Niela Rendlev x O O O 1 l
Hans Nielsen l 1 x ! 1 l 1
Leif Jensen l 1 ~ x 1 l t
Erik von Essen l O O x t
Jørgen Holst t O O O ½ x O
Jacob Gibori O O O t 1 x
Tim Bjerre er udgået af turneringen

11
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1. klasse
1214___5 6 7 8 ialt

Stefan Hansen x ½ 1001 1 l 4½
Ejlif Kiiløholm ½ x O 1 0
Axel ~rkhuua Ol x O 1 0 ½
H. Schøller Jacobsen l x t O 11
Finn Madsen l 1 t x l ½
Henry Stjernquist O O Ol O x ½ 0 l½
Kurt Havn O l O t x 1
Jens ·Vinther 0-1 ½ 0 ½ 1 0 x J
Jan Jørgensen er udgået~ turneringen

.2. klasse

Ib Pedersen
Eigil Pedersen
Frode Sejersen
Kurt Andersen
Erik Bøge Larsen
Børge Gy'ldhol•
Jeeper Holm
Svend Pedersen

. J. klasse

1 2 J 4_ 5 6_1 8 iålt
xlO Ol l
0 X l l ½ l 1 1 5½
1 o x 1 o o·o 1 J
OOxOOll

1 t.l l X 1 t 1 6
OOllOxll 4
OlO½Ox

000000 X

:_1 2 J 4 5 6 7 ialt
Peter Carlsson x 1 1 l
·Jesper Ravn x 1 1 l 1

.Ib Vagnkilde O x 111 1
B~nrik Buch O O O x l O 1 2
Leif Nyward . 0 0 x l 1

-Håns Carl Hansen O 0-0 1 O x 1 2
Lars Berglund. 0 0 0 0 0 0 x 0
Jesper Kongøtad er udgået af turneringen
De tre· apillere~e1".udgået,-da de er blevet wek t~

.over halvdelen af turneringen.og ingen har hørt fra dem.
·. • Stefan
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En korrektion(?)

Først en tak til redaktionen og de mange bi
dragydere til forrige Fribonde.Det var det bed
ste nummer jeg endnu har set,og vil utvivlsomt
med tiden indtage sin velfortjente plads blandt
verdenslitteraturens mesterværker.En ganske sær
lig tak til Jens Vinther.og·Hans Nielsen for

..
fantastisk fine referater .fra hhv. Aktivallian-
cen og Vestvold-hurtigturneringen,og til red~ ....
(ningsmanden) Falck,hvis befriende forhold til
dansk retskrivning og tegnsætning er en P.Søren
sen Fugholm værdig.Jeg har ikke grinet så meget

siden mit første Anders And-blad.
Alligevel er der noget jeg gerne vil rette,

nemlig i referatet fra B&W-turneringen: Kære Hans
det var pænt af dig at omtale mit nydelige positi•
onsspil,men ærlig talt så var det ikke særlig
kønt,og 4 æg i ligeså ma~ge kampe taler et ~yde
ligt (og smerteligt) streg.Men din egen score •. !
Du er alt,alt for beskeden.6,5 af 9 i det selskab

var fantastisk flot,og er ud~n tvivl sæsonens
.. ~

bedste præstation af ep_VS'e~-~en _vækker søde
minder om sidste år·,da en nyankommen pilletriller

lavede 7 af 7 på førsteholdet.
Men altså,hvis vi havde en 'Oscar-uddeling'

i klubben,(og hvorfor har vi ikke det?),så ...

Steen Schousboe



~~!g;~ak. ! ?

Den sig til tider over stofmangel klagende fribondere
daktion være hermed overrakt et referat, der grundigt be
handler hele 2 turneringer og dermed bliver lidt længere
end normalt. I modsætning til en vi{i)s redaktørstilbøje
ligheder vil der ydermere ikke blive sparet på tegnsætnin
gen, og det kan man så fnise lidt over.

Bemeldte turneringer blev spillet efter det gode, for
tærskede princip ½h/spiller/parti, som er den store dille
for tiden. Det forlyder, at Sundhedsstyrelsen planlægger at
nedlægge en protestant herimod, thi denne turneringsform
har allerede kostet mangen en sprængt blære som følge af
forsagelse a.:f uopsættelige toiletbesøg i den latente tidnød,
som hele partiet er. - Før start tankes der jo op •••

Til sagen: Skærtorsdag/Langfredag deltog undertegnede i
AS04's 9-runders hurtigturnering i Vedbækgade. Det foregik
efter det nordiske system, som indebærer en seedning~ gi
rafferne, hvorimellem jeg var så uheldig at befinde mig.
Det betød nemlig klø mod Allan Poulsen og Kaj Bjerring i de
første runder, før jeg i de følgende fik serveret en række
sild, som blev spist med god appetit. - Før sidste runde
havde jeg dermed 6 af 8 og skulle møde Kampklubbens Niels
Granberg, der gerne ville vinde. Det ville jeg med henblik
på den tilstundende præmieuddeling også; men i mine bestræ
belser herpå. tabte jeg en løber, dog ikke balancen; for par
tiet endte remis!

Slutstillingen blev: 1. Allan Poulsen 7½.P. 2. Kaj Ejer
ring 7tp. 3. Flemming Fuglsang 7P• 4. Niels Granberg 6½p.
Mine 6½P på 5.-pladsen rakte ikke til præmie.

Nede i det idylliske Sydsjælland ligger Faxe bryggeri
med kildevand og alt det der., og blot lidt sydligere ligger
Præstø, som ikke har øl, men Svend Gønge a.t prale af. Han
er nu næsten lige så god, thi foruden at banke svenskerne
er det hans fortjeneste, at der hvert år i april afholdes
en 6-runders hurtigskakturnering der, den såkaldte Gønge
turnering. I år var der lo-års jubilæum og over 200 delta
gere!

VS havde 2 mand med, og vores de+tager i 2.klasse var
såmænd ingen ringere end Den store Rorgænger, der msd 130
kilometer i timen va:r ræset hele vejen ad motorvejen i sin
bil" lian kom altså. og så og sejrede i 50 % af ].:'?.~~+.j.er:,e -
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3 af 6, en slags stakit og intet øje var tørt. Flot, flot!

fAKSE \PRÆSTØ

Deres referent opnåede 4 af 6 i Mesterklassen og desvær
re dårligere korrektion end Allan Poulsen på. samme pointtal.
Ingen præmie.· - Mit eneste tabsparti var mod Kaj Bjerring,
og det gik lidt uheldigt til:

hvid: Kaj Bjerring, ØBRO sort: Hans Nielsen, VS

1. ·e4,e6 2. d4,d5 3. So;i,Lb4 4~ e5,Se7 5. Ld210-0
6. Sge2,c5 7. a3,Lxc3 8. 1xc3,cxdA 9. Lxd4,Sbc6 lo. c3,
Sxd4 11. Sxd4,f6! Sort har erhvervet sig en fordel, som
ban støt og roligt udbygger i det følgende: 12. exf'6,Txf6

13. Sf3,Sg6 14. Ld3,e5(!) 15. Lxg6,Txg6 16. Sxe5,Ttu
Jihdelig ikke 16. -,Txg2? 17.Df3! 17. De2,Df6 18. Sd31Ld7

HNGod pinse!

19. 0-0-0,Txg? 2o. Dd.2,Tf8 21. h4! Hvid er på skideme
og laver derfor et mægtig snedigt træk_. Havde jeg nu blot
lyttet lidt mere til Formandens ræverøde propaganda. og i
det hele taget været lidt mindre materialistisk.indstillet,
var følgende aldrig s~et: .. Rendlev-træk:ket , som jeg fa.ndt,
i denne stilling er 21. -, Lb5 ???? med øjnene stift ret-.
tede mod f2. Hvid spilled naturligvi~ a tempo 22. Sel! og
sort kunne have opgivet.

Gøngemester 1978 blev Steen Clausen SK 41.
Men vi fik da vist flaget!

Løsning på kombinationsøvelsen f'r-a l?artiet von i·~ssen
- ~uhl: Der fulgte 18.dxe5! Txcl+ 19.Kh2 og sort
opgav, da lian taber en o~f'iccr e:fter f.x 19.- Dc7

, ~o .. ·l'"'~~.d.G+ D:cd8 2]_. :J:ccl.



KronQorgturneringen 197e
Tro_ds det at denne udmærkede turnering blev af
viklet mær skov, 0stersø og Brostrædeis, fandt
kun en VS's det ulejligheden værd at køre de ca
20 min., det tager at nå Snekkersten, det er ca dob
belt så hurtigt som til Selsmoseskolen i Tåstrup.
Turneringen forløb således at mit spillerkort al
drig nåede frem, hvad der må siges at være heldigt,
thi den "udmærkede" score blev:

0 0 0.5 0.5 0 1 0.5 ialt 2,5
med ret til at forsætte forsøgene på at rykke op i
mesterklassen.
For at t_r.øste klu~bens meEilem i FFFVSM(IAK) stod
jeg til gevinst i partierne i runderne 1,3,4 og 5,
men fandt de snedigste metoder at sætte brikker i
slag på. 2. runde var katastrofe mens 7. var fejl
fri. 1. d4, Sf6_. :r~mis på sorts forslag, han har end
nu ikke svækket s'fn.b6ndestilling.
Partier i næste nr.,såfremt der ikk~ er bedre.

·nen ældste red.( ••.•• )

Program
Jl/5 Generalforsamling
7/6 Simultan mod formanden

14/6 - 9/8 S~lpejagt
Man tilmelder sig på selve dagen mellem 19.JO o~ 20
de dage man har tid.
16/8 Abell Vanløseturnering begy"nder

Fribondens adresseliste-udgår, da der er rygter
om nyvalg på generalforsamlingen den 31/5-197e,
havde du glemt det?

Fribonden udgives af Vanløse $kakklub:
Adresse: Ålekistevej 156, v/Vanløse Kirke.

oplag: 70
Elstencils: FDF/FPF 16 Tryk: F o rmandupj t x ,


