
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
37. å~gang nr4 og 5 april og maj 1979

~~II
~

GE~EHALFORSAMLING

enne afholdes i år d. J0/5, kl. 20°0 med følgende

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Protokollen for sidste generalforsamling
J. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5~ Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

I

For~lag; som ønskes behandle~ under p.kt. 5 skal være ind-

leveret til mig senest d. 20/5

Stefan Hansen, form&nd

EVT -1979
foregik i år i Nørresundby.
VS havde 2 spillere med. Deres resultater {eller mangel på
samme): 1. klasse Gibori Jacob ½0011½1

Stefan Hanø·en ½llt½OO
Jeg spillede godt de J første runder, Gibori de 4 sidste.
Vi boede centralt i Aalborg, d.v.s. ikke langt fra værts
husene og andre forlystelsesetablissementer, men ret langt
fra spillestedet (J-4. km). ·
Det var en meget hyggelig og god turnering •. I alt del tog
ca. 360 spillere· fra hele iandet. Jens Kristiansen blev
Danmarksmester.
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Næste år foregår turneringen i Odense, d.v.s. ikke langt
fra Vanløse. Det kan kun anbefales alle at deltage i et
E1lT.
Et parti fra min gode periode,
3. runde, spillet 13/4
Hviq.; Stefan sort: Hans E. Jacobsen En1c. medlem
1.• e4;c5 2. c3;d5 J. exd5;Dxd5 4. :5f31~4 5. Le2;Sf6 6. o-o;e-6
Vi er forlængst ude af min teori; det sker altid hurtigt
7. hJ;Lh5 8. Sa3;Le7 9. Sb5;Dd~ lG. a4æ-o 11. d4;a6
12. SaJ;S~bd7 13. Lf'4;Sd5 14. ~gJ1S7f{; 15. Sc?.J,Se4 1·6. Le5
fot at fremtvinge en svækkel-ae 16.-;f6 17. Lh2;Le8 18. LdJ.;f5
sort er begyndt at spille planløst , og har givet hvid et
angrebsmål: bonde a6 19. De2;Sdf'6 :w. Tfdl;Dc8 21. Le5 e5 er
igen hvide. 2l.-tb6 22._ -Lxf6rr~6? Lxfo .eller Sxf6 er godt n.ok
mens tekattrækket koster materiale. 2.;,. Lxe4,;fxe4 24. Dxe4;Lc6
tru-er afbytning på fJ med gode angrebsehancer for sort, men

?.2•. d5,! det havde sort ikke fåe.t med, temaet er udækkede
figurer 1Le7) -;Lxd5/Txd5;exd5/Dxe7 .25o-;Lb1 26. Sg5;Lxd5
overseelse, men i dårlige stillinger kommer fejlene .af sig
-selv. Under alle omstændigheder vil sor.t miste bonde nr. 2
Her mister han kongen 27. Dxh7+ sort opgav

ste.fan

T.l8. vj_ J"Mrr"'0r os r=ifsl.utn1Tto-e:-i T\-'< 6ret.~ vj_n
t;ertl.1.rnP.::riy, r.- I';..,., r!P.1'.' n-r,,Y1.r1 ti 1 ::>t t">'.''~kke et
})ar ernne.r freJ'll, som der -kan være tvivl 0m.
.Ter b-R.r hørt rnar- ~e sp:i.J.le~ -taJ.e o!"! nedryk
ninpss:::,ø~;e7 ~et o « 0:rn ri!ihet -for o-r,~~rJ,::ninc-.
1Jer e-r her =rund ti:1. ~t u~1derstre.rr.e, at det
eneste 0.er er helt sikker er. R.t-de r'ler ______ :, 7·---··· -- ------· --- ..... ·'·--··.
har scoret__ 75 -~ eJ.ler nere r:rkker on , 7.esten
a.fgøres · af til:me1din!'"en til næste "-.rs turne
r'Lng , Hvis ner tilmeJ.ner si1 færre end i :°,r
vil spillere med nedr-vkni.ngar-eeu.Ltater- uFn,S1ce
redde ski:nnet og folk med mindre end 755r,
score kan v=r-e heldi~e at -ryk1ce op , ?·vis
flere tilr.~e~.der sig 'kan TTJan c.J.tsf> T~-.0kke ned
selv on ma~ har scor~t nrtn~e points •
-Angå.enc:e :prffi"nier er net ve:-rd at ber:1~rke, at
ved ~-igesti: l..inP' i po ints urb:-e_gn-es rl€r kor-
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~e.K:tion, og først vec'l ligestilling herdeles
:ranierne. JVan skal altså ikke tro at ens

=rev er vel :forvaret .forc'li man har liq;e s.J3
~a_~ge points som modstanderne. Jeg kan i
s~rivende stund se, at det bliver ak+ue'lt
i 3. klasse, hvor 3 mand har 4 points.
ver..st-lencie r:-:ialdt cl.en ordinære vintertur
~erinP;, men riet r:;cc:i_cl.er også hurtigturneri-r1c-
!;-- ~ --e:r ~}.. .4,..-.r ror--- '"'c-- 1~;....-i~P.1~tioi-1e1/) -h~_ot pt~ ~Y.,

~-~~e.., 1"1;:;~8. T~or fA...,~ S""i 11 e:-t:>en sine R berlst,~
"s tand e r-e s t'')i:r.ts j_ 1-:0:rrelrti0n. G-ive-r ret-. -· .

te fortset, J.ip:estjr•j_YJ.(!, medregnes r'len q_ hprl-
s t e P"O"lst2.nrler osv. '.~erl JiqestiJ.1 ing nfir
aLLe ens morl.stanner~ er medta.n;et deles n:r?:-

:-;err n·~ e),.,r:,rj_~ere. ~i,r9 "<r·rl)"e r:!.,r1cP1ol.r.1 n:er1}1--.7rl
i, 8t man ikkf s'kal ~ "?t:s,o;e st'.):r v~r.rt i ens
T''_acerin,.,. n~. rl~n.:-1:,.r7.i-<:;t opretteri8 interne
~Rtingliste. ~e~ hir hørt Rdski~li~e mystis
s'-~ sn;;i-,-.n-5-n-,'ll_ ')mkrl:r1r.- fol1:s T)1ACP-l'.'if1r.f ·n:~ r10. ;".

::--Pd vr-r-e neri at tarre den .for mere end de.>, er.
~·et er :1.er1 ,_i.(' ikke :'"'!t rnefP.t.

P~ dette frerrsk1'.'edne tidsnunkt skulle der he:ist ik1r?
man=Le ret rnarO"'e nR.rtier; 0q- net P;0r rler. cl.::i helr1i"'
vis heller ikke.
Sti 7.11nfsen i c1e forskel:.i~e lclasseer er sfiledes, i
dP.t tal 'le+ i r:::irentes anrd,ver arrt.a.l JTirmr;Ionde kar-ne •
Vesterklasse:
Steen Schousboe
Ole 0elfter
Hans Nielsen
Niels :1.endlev
Stefan Hansen
Leif ,Tensen
1i'in:t -~· !3.'1Sen

3

Ole er nu st0rfavorit
til "skabet", men en s,e
ciel ko~hinetion ~f re
sultater 1:an give omkæ;-ir
mellem Ole, Steen Of, rrans
Finn er blevet noget nis
hanrtLet i det hfl.rde se7_
skab, mens Stefan har. in
poneret i sin de~1t i
klasser..



1;. 1<"1Rss-e:
J 0r,,,.en Holst f;
F ..Sch. -Takobsen 4 ~i~";rr.1 Barkhuus 4
Tb T'edersen ,;

/

,J ens Yin+her 2-} ( l)
Tfurt Favn 2 ( 2~
":i,q;iJ Pedersen 2 (1
-:;rik Lars en J (1)

2. klasse:
;\sbjørn SæthrA 4-;- (ll
. . l , . J._ (.,Jørge Gy__dholm 32 ,..L

Henry Stjernqv:ist 3 (2
Jesper· HoJrn 3f (lt
Ib 3alle 3 11
Ih ·iragnkilde ~ 1
Sejr Houmann 2 I 1
~2.""'.r?_lr! n.-T~rse"' 1-t ,2,

r:er er Ho1st sikker vinder
og må i mesterklassen til
næst e år. Erik har s:i et
ikke fundet fodslap-et ef
ter oprykningen og"r.·;1
formentlig ned igen. Ib
har haft sin bedste sæson
i mange år med næsten 50%
her og 70% i ho l.dkamnene ,

Asbjørn styrer mod o:9ryk
ning. Ib Balle har haft
et pænt coflle back, mens
den anden Ib JTJfi. sande, at
konkur-rencen er skær-oe t ,
len zam'le klubr•iester~ stæ
va'ld .har- det o~s:3.. hårdt:

.: J.17 r·>r~nr-is
'!ei -f' :•:n:.rard
f-'.),,J. ~-~-smussen
,--::::ms (;2r:i. Fe.:0.seri.
f'lle ::asborg
··"J_im Fa!l sen
<:.:0:re:ri n_asmusse:n
T.ises1_ntte Ch-ri.
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~-n kam.pivr·i:=; on; kor07::r0riis-
_0s klasse - ikke en eneste
renis. Liselottes sy1don
bet70.e:: fomentJ.ig sej"!'.'e
til hendes modsta:rvlere i
0e resterenfe pa~tier.
T'\ette vi:_ ?00· i.1-:-ke n~virlre
nr......,..1iefo"!'.'r1.eJ in3en hv0r
:rj_r~ 8~ sj_}r-lrer ""Ti '"'0 ~}' 1 T 0if
sH-:ker :nr 2 P-f'te:r. en r'ef'.'.et
fir sæson O,f!, J?oul, OJ.e oi:r
n.c. f~r e~ 3-delt 3.~,arls.
ll?~es 1rnr-retion er den
SP.!"1i'1e. rrii 7 Sr•ren ori; T:iese
, ~~tR ~A ~e~ Si~P ~7 hn-
7,vilC:else er svnr - I b1ive
ber1.re nc>ste tr.



Holdturnering~~i_mesterrækken

5. runde: VS I~ Frederiksberg II: 5-}

I.Hans Nielsen
2.0le Dclfter

- Klaudi Andresen
- Ole Schøller Larsen

1-0
½-½
1-0
1 .1.2-2
l-0
0-1
½-½
1-0

0-1
1-0
1-0
.1. .1.
2-2

3.Torben Sneslev - Gunnar Magnussen
4.Erik von Essen - Bo Rasmussen
5.Steen Schousboe - Claus Andreasen
6.Gibori Jacob - Erik Halstein-Bertelsen
?.Stefan Hansen - Ole Christiansen
8.Niels Rendlev - Chr. Olsen

6. runde: Hvidovre I - VS I: 5 - 3

l.Steen Grabow - Hans Nielsen
2.Dennis Rej Pedersen - Ole Delfter
3.Poul E. Hansen - Torben Sneslev
4.Børge Nielsen - Erik von Essen
5.Jørgen Carstensen - Steen Schousboe
6.N. Schnegelsberg - Leif Jensen
7.Lars n. Larsen - Gibori Jacob
8.Michael T. Andersen - Stefan Hansen

Mod Frederiksberg tabte vi sidste år med 5½-2½,
hvilket nær havde sendt os ned i 1. række. I år
fik vi en - synes vi vist selv - velfortjent re
vanche. Kampen forløb 11som sædvanlig11, når det går
godt: Efter 2½ times spil havde vi stillinger til,
ca. 2½ points. Men lidt efter lidt kom pointene
hjem. Bl.a. kunne man glæde sig ove.r at Sneslev
fik vendt et slutspil i underkanten til gevinst,
og at reserven Rendlev vandt en udmærket arbejds
sejr.

Hvidovres på papiret meget stærke hold havde
endnu ikke vundet en kamp i turneringen, så det
var med visse forhåbninger vi drog af sted for at
møde dem. Nen de fik omsider en sejr, og det ind
bragte os sæsonens første nederlag. Vi var nu hel
ler ikke alt for heldige. Både Sneslev og Steen
havde remisen i hus, men spillede videre for at
vinde. Og jeg havde et vanskeligt slutspil med mer
bonde, hvor jeg kludrede; min eneste trøst er at
jeg mod Frederiksberg reddede en håbløs stilling.
Lille Miki, der i runden før havde spillet roligt
og solidt, glemte at det ikke var børneskak og
ofrede glad på f7, og uden nye brikker at sætte ind
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på brættet gik det ikke. Jacob og Stefan spillede
hver sit lige og forholdsvis fredelige parti, og
SV-Jensen indgik efter en del hug og parader overens
komst med sin modstander (uden lovindgreb). Vor
eneste trøst i nøden var Hans, der igen vandt og nu
er holdets overlegne topscorer med 5 points af 6
mulige! En fremragende præstation på det krævende
l.bræt.

Nederlaget betyder desværre, at alle lyserøde
drømme om 3. division nok forbliver drømme. Til op
rykning kræves en sejr i sidste runde over rækkens
nr. 1, Odysseus, med mindst 5½-2½. Og det kan vi
næppe klare.

eve

Vfa.?TLCSB JI
Jørgen Holst.
Fie.ls Rendlev
Eigil Pedersen
Finn Madsen
Jens Vinther
Ib Pedersen
Axel BarkhuuR
Kurt Favn

o-1
1-o
1 '~--.~

Henrik :Furbringer
Kim Thomsen
Lars Stage
Henrik Falhorg
~elge Frederiksen
T<'rederik I-iisberls
01e Christiansen (-?)

1·-o Ittchael Christianse:n

2.-holdet~ for8rsscJson har været ~ræfset af h:➔.de
resultatmr.s·si r: ')f! -.,,,:ira::!.~k nedtur. DerLYJ.e ga.nr; T"'ed
førte det , at 'Qenolev nægtede at spi':1-7 e, før a:i_l e
Van'Løaeapf.I lere var komme t , samt at Barkhuus vist
nok ikke havoe sa.i:;t alle folk tiJ, i tiltro til~
at de selv ku:nne l~se. Kl. 2o .15 var aJ.le dog i
gang.

Holst vandt en solid ~rbejdssejr med sort i sin
elskeqe Aljechin.Re~~lev proklamerede ret tidli8t,
at han stod ti1 gevinst, men pludselig ove1'.'så han
en mat i en. ~iBJ). havde lært af Holsts Aljechin,
samlede små fordele sammen, senePe små bønder og
endelig små kval1teter. Ban sagde selv, at det
var hans bedste -::ia.rti siden come back-et i 19'77.
Lad os se det i B:ribonden. Finn tog ret tidligt
remis, efter sigende i en lidt trykket stillinp;.
Mig selv - oh v oh v oh v.' - jeg spillede som 0!'1
jeg havde f;1emt hoveriet derhjenrne. Efter 3 trFP,k
mistede jeg nof!le terripi og fik deplaceret mine
officerer. Vidner kan bekræfte, at jeg levede op
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til Bent Larsens bog otte om kongen. !b beviste
endnu en gan~, at han spiller bedst med en offi
cer i under-v=rrt . Hvor sT'illede han dog tsoC:_t i
sidste halvdel af ~artiet. I hængepartiet har
h2n kvalitet og bonde i overvægt. Barkhuus spil-
I ede fint, fint. T•!en han ørlelagde noget af det
gode indtryk ved at tilhyde remis 8 min før h~n-
enarti me d to bøncers nvervæo.:t. Kurt mød te P.n

S-'-.,-~r•K. "Y'PSPrve ~~~~:J_P n·· --.,-nde - v::>·1_c1t-0-,0 --.-,•-,,ir', ()'TC _ _, "" ' t. . . l, . J _ _ ~ ' • ':~J r; ... I,~ \."";

t.oc ~e~is - fint.
er. Ib JTJed 5 -fnran Bigil med 4~ o .ri: Ti'i_n:n

sidste runre.
.Jens Vi:nthP.r.

.:ilJ·r K. And erse-i
~eter rfartunr: 'Ians en
Søren Sunc1orf
FleJ1IT11ing Irundgr-en
~eoro; LuLm
"ort~Yl 'R. r·ortensen
Zer._s E. Pedersen
:;-8~s ~asrnussen ('8)

.Tør~en Holst
·sigil Pedersen
7inn Fadsen
Jens Vinther
Ib Peders en
_f\xel J3arkhuus
T;urt Havn
I-I. Sch. -.Talrnbsen

5-'.(+h
1-o
i-i"-·

1-o
1-o
h

J_-o
r::,ros to-pho l_rl_ var l!lSfB(;VanJ.igt hårde ved os.
Jørgen stod hele tiden klemt i sin kære or-angutan«,

er At 0-f"f~~ ~7~7Y) 11<:,,:c. :.:r,;='1_nhre,.~ ·;,o•;ai~t - e;__ ~_e1~
vex net Bigil .. - ofrede en- bonde og fik- 'en rlel S'J)il,
men i et s:i.uts:!_Jil med 1;liP-;e farved løbere kunne 0et
-~-n blive remis. Finns modstander ofrede to bønder
i angr-ebe ts tjeneste--. -Ar~rebet lykkedes ikke men
bønderne blev vundet tilba~e. Tia alle troede remis,
_avde Finns modstander en to-træks hjælpemat. J.~
selv spillede som sædvanlig siciliansk i et meget
fredeligt parti. Jeg afslog en remis, men kunne
alligevel ikke få ~ere ud af det. Ib fik årets
første :nointstab, men er stadig topscorer. Han hav
de meget angreb, men havnede i et tabt slutspil.
~~~khuus ofrede en kvalitet.og fik strålende anF,reb •

-·odstanderen sno ede siis fri på utrolig måde, o,:i: den
-an~lende kvalitet blev af~ørende i slutspillet.
. urt spillede kongegarnbf t og i løbet af 11 træk
h,=nrc,:e han en isoleret bond ø i centrum oo; en tri:;--1.e-

_onde på fl0j811..I hængepartiet er han bagud '3-1
i bønder, hver har et tårn. Partiet må anses f'or
t?bt. Den ellers solide Sc~øll~r stod trykket hele
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partiet og sa sig til sidst tYunr;et til 8.t ofre
et tfl.rn for 3 bønder. Dette var ikke nok, og han
or,~av. Efter denne runde m~. -;;~ml0ses æra som toT'
holrt siees at være forbi. Prgerlit;t - men vi konmer
io.:en n~ste år.

Jens Vinther.

HUSK AT UDVIKLE!

Fribondens red. har med rette brokket sig over, at
der indløber alt for få partier fra spillerne uden
for den "stærke" inderkreds til bladet. Her er et!
Det er et parti fra holdturneringen, så det er ikke
en af vore egne, der s~al lægge ryg til afklapsnin
gen, selv om det kunne være på sin plads, at en af
de, der er langt (alt for langt) bagud med kontin
gentet fik lov at svede tran. Men: Til sagen! Da
jeg den 1. november satte mig ved brættet for at
spille hvid mod Lyngby-Virum's mand, Torben IJielsen
(ikke ham forfatteren, om jeg må bede, (så havde
jeg nok taget hårdere fat)), var jeg fuld af for
trøstning, for det var over et år siden, jeg havde
havde afgivet points i turneringenartier. Dette var
forøvrigt ikke sagen, men nu kommer den (sagen
altså): 1. e4, som jeg vist spiller alt for meget.
1. -~ aha fransk, altså en spiller, som kan li
de positionelle forviklinger med et eksplosivt

centrum. Det er stillingstyper, som jeg også selv
holder meget af, men hvorfor spille efter hans

fløjte, næh nej; lad ham danse efter min, altså
(eller ergo, som "de fine" siger): 2. d3, Her kig
gede han nervøst over på mig og- begyndte at klø
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sig på ven\stre skulder. Et sikkert tegn på, at han

ikke anP.d~ hvad han skulle stille op. 12 min. se
nere trak han 2. -,d5 (hvor originalt). Han håbedd
at jeg ville gå ind i en franskmand med et tempo
mindre, ha-ha-ha. Da jeg a tempo trak 3. Sc3 og sam
tidig nedstirrede ham og et eller ander sted fandt

romanbladskæben (I ved,: den brede med kløft i ha
gen ogaltid uden skægskygger) frem, syntes han at
have fået nældefeber. Nu var det hårvæksterne alle
steder, der fik sig en tur. Da han en~elig kunne løs
rive den ene hånd, hvilken husker jeg ikke længere,
trak han 3. -,d4. Da anmodede jeg min holdleder om
lov til at gå ud for at grine af, for nu får jeg jo
en franskmand i forhånden, og det var lige, hvad
jeg var ude på, for nu er det mig, der bestemmer
farten. Altså: 4. Sce2,e5. Her har jeg allerede vun
det et tempo, og det skal straks udnyttes til at an
gribe sorts centrum: 5. f4,Ld6 6. Sf3. Læg mærke til
~vids formidable stilling. Trykket på e5 er efter
hånden til voldsom gene for sort, og hvordan han ge
bærdede sig ovre åå den anden side lader sig ikke
beskrive i sobre vendinger, så det springer jeg over.
Han valgte i sin kvide den absolut dåligste mulighed

inden for rimelighedens grænser: 6. -,exf4 7. Lxf4,
Lxf4 ~- Sxf4. Enhver, der er blot den mindste smule
trænet i at se på partistillinger, ved, at hvid står
til gevinst. Steinitz sagde, at man skulle have to
tempi for at vinde, og her har jeg allerede tre af

slagsen. ~- -,Lg4 9. Le2,Dd6 10. Dd2,Sc6 11. o-o.
Forhindre 11. -,Sf6 p. gr. a. 12. e5 ,Sxe5 13.Sxe5,
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Dxe5 14. Tael og der truer endel fæle afdækningsma
nøvrer. Nu syntes sort, at han stod meget godt, og
hans kløe havde aftaget væsentligt. Han tænkte i ca
10 min. og trak 11. -,o-o-o. Derpå smilede han hult
og forsøgte med en overbærende gestus at bedyre, at
han havde klaret skærene. Til benefice for hans stolt
hed satte jeg mig for første gang og tænkte lidt
over stillingen. Man skal jo altid regne efter en
ekstra gang på sine kombinationer, ikke sandt?!
Efter 5 min.'s roteren i kukkassen (den siges at
være lavet i ~chweitz) trak jeg med overlegen og
lidt ligegyldig mine, idet jeg forgav at under
trykke en gaben 12. Sg5! Her kunne han faktisk
godt have opgivet. Da han efterhånden regnede ud,
hvor stærkt trækket egentlig var, udløb hans blik
for sit forne så stolte udtryk og blev helt tomt •.
Da hans hage for tredje gang ramte bordpladen, og
hans "førerhånd" endnu ikke var helt visnet, skub
bede han til sin løber: 12. -,Lxe2. Det er virke-
ligt intet, der duer; prøv selv! 13. Sxf7. Det var
jo det, der var meningen. Den efterhånden helt
skvattede førerhånd "trak" 13. -,Dd7. Her trak jeg
naturligvis og med uudgrundeligt pokerfjæs (jeg
havde leveret romankæben tilbage). 14. Sxe2, som
er pointen. Det hele koster sort en kvalitet og en
bonde til at begynde med og siden naturligvis par
tiet. Han spillede et par komplet ligegyldige træk
endnu. 14. -,Sf6 15. Sxh6,Txh8 16. Dg5. Her hente-
de jeg et ældgammelt nummer af en eller anden
klubs interne blade, der var fyldt af ligegyldi-
ge ligegyldigheder fra en eller anden ligegyldig
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generalforsamling. 16. -,Sg4. Jeg kiggede uinte
resseret op over kanten af bladet og trak med et
udtryk af væmmelse 17. Df5. Dro~ingeafbytning,
selvfølgelig. Det er jo mig, der står til gevinst.
Han trak nogle aldeles overflødige træk endnu,
indtil hans førehund klynkede så hjerteskærende,
at han fandt ud af at lufte den og derfor op-
gav. For de interesserede bringer jeg naturlig
vis gerne de sidste krampetrækninger. 17. -,Se3
1~. Dxd7+,Kxd7 19. Tf?+,Kd~ 20. Sf4,Te~ 21. Txg7,
Te? 22. Txe7,Kxe7 23. c3 og sort opgav 1-0. En
delig strakte han klumpen frem til aftrykning,
og jeg forsøgte med et forborgent smil at sige,
at det skam havde været et interessant o.s.v.,
o.s.v .• Det er jo trods alt en sport, han forsøg
te at udøve.
Det bedste, man kan sige om det,er, at det har
visse pædagogiske sider. Kig forresten lige en
gang til på overskriften og glem det aldrig.

Med pædagogiske håndkantslag.
Eigil.

~~~!! spillet i holdturneringen d. 28.2.1979.
Hvid: Frank Jensen, Tåstrup. Sort: Kim Ørsnæs, VS.

l.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 (Sc3 dxe4 eller exd5 cxd5 4.c4

Lf~ 4.Sf3 e6 5.sg5? {hvis hvid ville gennemføre f4,

kunne han jo have gjort det, inden han spillede Sf3

h6 (selvfølgelig) 6.Sf3 c5 7.Lb5+ Sd7 (ikke Sc6? da

Sg8 skal til c6 overe?) 8.c3 (nok bedre end dxc5)

a6 9.Lxd7+ (efter La4 følger b5, efter Ld3: Lxd3

Dxd3 og sort kunne nu vælge mellem Db6, b5 og Se7)
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Dxd7 lo.Sd2? (dette er virkelig galt; det lukker for

løberen, og springeren skal jo alligevel ikke til

b3; bedre Le3 eller o-o) Lg4?! (af med den dårlige

løber; trækket hjælper dog hvid lidt med hans udvik

ling) ll.b3? (sikkert spillet i håb om at gennemføre

c4, f.eks.: - Tc8 l2.c4 dxc4 og nu to varianter:

I) 13.bxc4 cxd4 (ikke Dxd4 14.Sxd4 Lxdl l5.Sxe6 med

fordel for hvid) II) 13.Sxc4 Dc6 (ikke cxd4 på grund

af Sb6)og nu enten 14.Le3 Td8 15.o-o b5 l6.Sd2? cxd4

l7.Sxd4 Txd4! eller 14.o-o Lxf3 l5.gxf3 Td8 16.Le3

cxd4 og nu ikke 17.Lxd4? Lc5!. Disse varianter bely

ser meget godt hvids problemer.) Tc8 12.h3 Lxf3 13.

Sxf3 Se? 14.Lb2? (bedre La3 eller Le3) Sc6!? (dette

mener jeg er bedre end Sf5) 15.Tcl (bedre La3 hvor

med hvid tvinger sort til afklaring i centrum) Le?

16.h4? (hvid har spildt 2-3 tempi i åbningen)~

17.La3? (for sent!) cxd4! (sort foretager en del

fordelagtige afbytninger) 18.Lxe? Sxe7 (c-linien)

19.cxd4 (letforståeligt; c3 kunne blive uhyg~eligt

svag, f.eks.: Sxd4 De? 2o.f4 Da5 og der ryser en

bonde) Txcl 2o.Dxcl Tc8 21.Dbl? (Dd2 - hvid overser

sorts næste træk) Db5! 22.a4?! Db4+ 23.Sd2?! (på l\.e2

følger Tc3 24.Tcl Txb3 25.Dal Sc6 ~g sort vinder)

Sf5! (bonden løber ingen vegne) 24.Kdl (hvid er uden

fornuftige træk) Dxd4 25.Tfl? (bedre var dog f;i, men

sort bør n-vt ur-Ld gv is +Lnrl e ) Sxh11: 26.g3? (galgcn:,u~.:or)

Sf3 27.Da2 (eneste sted) Sxd2 28.Dxd2 Dxe5 29.f4 Dc3

_3o.Tf2?! Dxb3+ 31.opgivet (efter Kel er der e nInu

en bonde til sort) ,U<u r '3 / _ I<' 1?. I f){,, I I f-• I • I t:

~~ q 32 /-f'e. 2 I Tc2
{.,,.32. Dd/,,!CI
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Dette parti er egentlig ikke særlig godt, men for

det førsta forlangte en vis H.N., at vi skulle ud af

busken, og for det andet er partiet et glimrende

eksempel på udnyttelse af modstanderens tempotab i

åbningen.
Kim 0rsnæs

YULTI-TABS
••• vitaminer skal der til!
Skakforeningen Odysseus arrangerede i tidsrummet 16.-25.
marts en international turnering og en koordineret tur
nering.
m den internationale henvises interesserede til Skakbladet.

Kandidatklassen, hvis vinder vil blive inviteret til invi
tationsklassen næste år, HVIS Odys arrangerer turneringen
igen, skulle have været international, men blev det ikke.
Den koordinerede turnering startede med kaos. Rundekort m.v.
var ikke nået frem fra Dansk Skaksalg, så der var navneopråb
ved hvert bræt. Runden blev følgelig forsinket, godt t time.
flere venlige sjæle tog rundekort med til 2. runde. Runden
blev dog alligevel forsinket, da disse jo først skulle
skrives. En spiller forlod turneringen i vrede over forsinkel
serne.
De følgende J runder blev spillet i andre lokaler. Et nyt
lokale hver runde. Det var dog til størst gene for arrangø
rerne selv, da alle holdt 9. bud: Spørg om alt. læs ikke
de trykte vejledninger. Arrangørerne kan godt lide at have
personlig kontakt med hver enkelt deltager.
Gangene var lange på skolen, og de lokaler, der lå længst
væk, var de flittigst benyttede.
De to sidste runder blev spillet i samme lokale som de to før,&
ste. Flere glemte at sidste runde startede kl. 10.
Mit spil var temmeligt fejlfuldt, og resultatet blev derfor
derefter: O t 1 1 0 1 0 i alt Jtp •
Fra 4. runde:
Hvid: Ib Lyn.æs Hansen, Studenterne sort: stefan
Efter 5orts 25. træk opstod følgende stilling:
Hvid: Khl, Dd4, Tel, Tgl, Lc2, Ba2,bJ,f2,f4,h2
Sort: KhB, Df7, Td8, Sa5, Sf6, Ba6,b5,d6,g6,h7
Sort har tabt en kvalitet, men kunne have mistet mindst et
tårn, hvis hvid havde spillet korrekt; derfor spille~ sort
videre. Hvid~ plan går tilsyneladende ud på at bytte alle
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brikkerne af og øå vinde med det, der bliver til overs.
Sorts plan går derfor ud på at få Sa5 til kon~efløjen og
dronningen ind på den lange hvide diagonal og selvfølgelig
ingen afbytninger.

26. Le4 truer Db6, som dog kunne spilles med det saJUle 26-;d5
27. L!J;Sc6 rejsen begynder 28. Dc3 Db6 er stadig godt 28-1Se7
29. Dc7;Td7 30. De5;Sf5 31. De6;Dg7 ingen afbytninger
32. Tcl;h6 3). Tcdl planløst JJ.-;d4 rømmer diagonal•••
34. Lg4 hvid gør det samme, tak. 34.-;Sh4 så kom hesten derover
35. Dxa6;Ta7 baning ~ hvid vil ikke af med Ba.2 36.-;Kh7
Tid kontrollen er passeret og hvid bruger her godt 10 ain.
på at finde tabstrækket J7. Dc2?? den lange hvide diagonal
er nu sorta og tag•• etr&ke i besiddelse J7.-;Db7+ 38. f3
det eneste 38.-;Sxg4 hvid opgav. Han koamer en officer bagud.
Hvid kunne have hindret d@nne udvikling på mange måder; en
meget heldig sejr.
De to ~idste runder var for aig uden betydning, så de blev
brugt til åbningseksperimenter, og det kam der komme meget
sjov ud af, her fra sidste runde:
Hvid: Kurt Iversen 1968 sort: Stefan
1. e4Je5 2. Sf3;d6 Philidor skulle prøves J. d4;Sd7 4. Lc4;c6
er nødvendigt da både Sf6 og Le7 koster materiale efter afbyt
ning på e5e 5. o-o;exd4 Le7 giver ifølge Larsen et dårligt
slutspil og Sf6 er ikke rart psgr.a. Sg5 6. Dxd4;Df6!? her
er De7 ganske godt.. Teksttrækket giver forviklinger.
7. e5;dxe5 8. Tel;Lc5 9. DcJ;Se7!? h6 er bedre. Bonden på e5
kan ikke holdes. Lo. Lg5;Dd6 holder lige 11. Lxe7;Dxe7
12. Sxe5;Lb4 lJ. Srl7 det eneste gode hvide træk lJ.-;LxcJ
Dxel/Dxel;Lxel/Sxh8;Se5 er spilleligt, men hvid vil have en
bonde mere. 14. SxcJ;Tf8 15. Txe7+;Kxe7 16. Tel+;K!6 17. Se4+
!g,6 18. ~ep.6;Sb6 efter Sf6 går sort m.a.t efter LdJ+ o.a.v.
19. LdJ+;Kf6 20. Te3jg6 21. c4 hvid har bonde og initiativ for
kvaliteten. Nu kunne fortsættelsen være 21.-;Le6 22. S•5;Tb8
aen mit spil VAR fejlfuldt, og jeg spillede her 21.-;Trl7??
og hvid vandt nemt med sin merbonde efter 1'.f2:!:.
Men det var hyggeligt at spille en turnering igen; der er jo
altid en 118.sse hyggelige mennesker med i såda.n en koordineret
turnering.

Stefan
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Den 28. marts spilledes de sidste to runder i
Liisskak. Det samlede resultat blev som f'ø'Lger i

Leif ,T.
Erik Ti •
Q+,i:;8n s.
.Tens V.
~ri~ v.~., Stefan H., Ei~il ~., Henrv ~.
Finn Jv·.
Ole :~., Axel 7., Kim 0., .Jesper ~:r., Ku'rt E
Hu~Q S, -,T. 1 Sigvald 'E,. -L.,
TJeif r. t
Sø.ren 7_. , ?inr: R. , Lars :0.
'Brian B. , T.::1rs S.
I,ieselotte (;.

•,9if Jens en kom, BP- og ta:1.te sine rnorts tandere s~l'"'lt
an+r-e til_sterl.ev::-~:rende i_hj el. B:n irrponerenrJ.e score .
Steen førte runcle 1-R. !'1en blev J.øbet overende cen
8ic1ste aften. Største 1:7erraskelse er veJ. Briks 8
-:::icints - en skarp kontrast til hans dårl i.cte resu:_
tat i vinterturnerinr;en. rrer:atlve overraSj(e1se:r:-
Y1·1 v=ir-e :Srik von Fissen op; Jinn mads en. -Positivt
er :10-s~ 1le "Els"borg-s 5 noints, han har nernlio_; kun
ST)i::..:;_et 6 runder!
Pr-'9r.'1.ierne forde1es s;-~_J.edes, idet der henvises til
~"1'.'=ieg:i:·unperne i martsnummeret:
1:'y,,rr1iegrup:9e L J;-ræT11iegru:9pe B
_ ·, kr : 7 o kr :
"-eif .Jensen Erik Tarsen

5o kr:
J ens Vinther
30 kr:
Henry Stjernq.
(korr. 46-2)

Kem~rk, at der er usikkerhed om
p:ræniegruppe A. Det skyldes, at
ind foran mestersuillerne.
_il slut takkes ai1e undtagen Leif Jensen for
p:oc. ro o.q: orden under turnerinc:;en.

- · - .Jens Vinther.
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T'rP?.niegrv:pp? C
7o kr:
Kim 0rsnæse
(korr 42)
5o kr:
Ole E7-sborr-:1) -(korr 31~~
3o kr:
LeI f Nyward
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Erik møvede si:~



lTIJRTIGTURNERING I FREDERIKSSUND DEN 25. MARTS.

Lydende den stolte VS-parole: 11 Det gælder ikke
om at vinde, men at være med", vHr 4 af os st~v
net mod Frederikssund for hist at gå besærk i
alle de klasser, der overhovedet forefandtes.

klasse:
klasse:
klasse:

Finn Madsen
Jens Vinther
Kim 0rsnæs

0 1 1

0 0,5 1

0,5 1 0

1 0 0

0 Op 0
1 0,5 0

Mesterklasse: Hans Nielsen

1 1 0,5 1 0,5 0,5

Hans havde værdsat lidt flere stænger end cre
meboller; men taget i betragtning at de fleste
M-kolleger var af den type, der med runj hånd
uddeler snesevis af cremeboller til den danske
ungdom, berettiger Hans resultat til langt fle
re roser end dadler. Efter en overvættes drama-

•tisk holmgang med Københavnsmesteren i første
runde tog Hans godt for sig af stængerne, hvoraf
en var en særdeles delikat sag på ku~ 20 træk.
Et bagværk der bør smages af enhver på tilstø-

ldende side.
•Undertegnede tog det i indledningen nævnte fynd
ord såYe bogstavligt. I 2. runde udgjorde brik
kernes dans på brættet et kaos der ikke er se~
magen til siden forholdene under 11 '!1he big Bang.".
Efter med største hensynsløshed at have kaste·
min dame ind i sværmen af fjendtlige oflicerer,
hvor hun stod til indespærring og undergang, sad

1
jeg og gøs, indtil min modstander valgte at for-

!ære hende en bonde og frit lejde. Lidt efter lidt

dukkede sværme af fribønder op, der en for en

lt>



styrtede ned mod fordronning. Pludselig stod min
øber i slag og der truede mat med hans løber1og

,onde. Den eneste parade var løberens eneste red
ning. Der var også et tidspunkt, hvor jeg flytte
de mit t~rn hen ved siden af modstanderens konge
~ ~atsætningens interesse; men inden jeg havde
sluppet det, opdagede jeg, at det bare kunne slås,
hvorfor jeg rykkede det den modsatte vej. Derpå
troede jeg selv at være mattens sikre bytte, ind
til jeg fik øje på mit andet tårn på a~. Kaos
endte med et banalt vundet slutspil (bonde), som
jeg fik en halv snegl ud af. - Nu havde jeg fået
spænding nok, og i 3. runde spillede jeg mit ene
ste sobre og kedelige parti. 1., 4., 5. og 6.
runde forbigås i stilhed.

Jens hyppede sine sicilianske specialiteter i 5
af 6 runder. Uden den store gny kom han gang på
gang til at stå chancerigt, og hændte det at stil
lingen fordystredes kæmpede han sejgt og fik f.eks.
i første runde en endeløs serie skakker ud af et
rædsomt slutspil. Alt, hvad der ham fattedes, var
en anelse medbør. Kommer den i den køb enhavnake
påsketurnering stævner han visselig i glideflugt
over sundet til 1. klasse.

Dog, dagens mand i skysovs var Kim. I samtlige
partier var han i offensiven, og mand på mand seg
nede på valen efter serier af sværd og øksehug.
Også i tvekamp nr. 3 stod hans modpart til 'pande
flækning. Han var gået helt fejl i Kims skotskter
nede og havde ganske mistet kontrollen med flere
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terner. Kim valgte imidlertid at tage dronning
for to tårne i et lovende slutspil, hvor modpar
tens tårne blev så besværlige, at remis var den
klogeste løsning. ~eroverfor stårjden' sidste re
mis i en salons triste skær. Kim havde lovet mod
standeren den halve snegl på forhånd; men Ja de
efter samdrægtigheden begyndte at føle hinanden
på tænderne, kunne Kim slet ikke finde nogle i
hans spil, så vor mand ærg~ede sig naturligvis
grumt, hvilket ærgrelse ej formindskedes af, at
remisen kostede førstepladsen. - Men en 3. plads
er nu ikke sådan at kimse af. Iøvrigt var arange
mentet veltilrettelagt og lokalerne lyse og vel
ventilerede.

FM

Fra=det=tavse=flertal.

r fribonden·nr. 3 efterlyser den gode P •.•.•••••• r
indlæg fra klubbens tavse flertal. Denne udfordring
tages hermed op. Samtidig vil jeg fremhæve et par
årsager til, at det så sjældent sker. Først og
fremmest skyldes det nok, at vi mindre gode spil~e
re sjældent producerer partier, som har almen in
teresse - i hvert fald ikke for mesterspillere og
andre multigenier. Selv har jeg tit haft lyst til
at vis€ et parti, der i begyndelsen har set loven
de ud, men som så er blevet spoleret (og·tabt) på
grund af nogle øffede træk. Så har jeg tabt lysten
til at sætte dem i fribonden, selv om det måske
burde gøres til skræk og advarsel for andre.
En anden hovedårsag· skal nok findes i vores mang
lende evne til at kommentere partierne. Kendskabet
til teori er begrænset, og det er vanskeligt at
finde og vurdere de mange varianter i et parti. An
fører man alligevel nogle varianter, er de sikkert
forkerte. Ligeledes er det svært at bedømme, om
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et træk eller en stilling er god eller dårlig, og
det sætter alt sammen hindringer i veJen for.ud-.
arbejdelsen af kommentarer og dermed indlæg i fri
bonden.
Dette er selvfølgelig kun udtryk for min egen vur
dering så det kunne være interessant at høre, hvad
andre ~ener. Ikke desto mindre vover jeg nu forsø-
et o~ bringer mit parti fra sidste runde i hold

~ampen mod Odysseus. Dette parti skulle_vindes for
at ounå 50% score i holdkampe, men da min modstan
der på 1. bræt var INTERSKAK-udgiveren Jan Løfberg
(1. klasse), var jeg ikke fyldt med den store -Op
timisme.
Hvid: Jan Løfberg Sort: EBL
Åbning: Firspringerspil .
l.e4,e5 2.Sc3,-. Så er vi straks udenfor de 11~orma
le11 å'.bninger, som jeg kender mes~ til. Så må. Jeg
spille på "rygraden", d.v.s. udvikle og få greb om
centrum~ 2.-,Sc6 3.Sf3,Sf6 4.d4~exd4 5.Sxd4,d6
6. Lg5, Le77. Lb5, La7 '8 .0-0 ,0-0 ( Ilu<e 8 ._-,S•xe4 P. ~. a.

9.Sxe4,Lxg5 10.Sxg5,Dxg5 11.Sxc6,bxc6 12·.Tel+ og
sort mister rokaden og får dårlig stilling) •. 9.Sf5,
LX:f5 (9.-,Sxe4 er stadig uklart, og sort kan ikke
tillade Sxe7+). 10.exf5,Se5 (nu havde jeg faktisk
ventet en hvid bondestorm på kongefjøjen f.eks.
ll.f4 osv., men den udebliver)~ ll.Tel,c6 12.Ld3,
Te8- 13.Dd2,Db6?~ (Bedre er nok De?, hvortil den
alligevel kommer. b2 er vist tabu). 14.-Lf4,Sxd3
15.Dxd3,d5 16.Le3,Dc7 (På Lc5 kommer naturligvis
Sa4, derimod kunne Db4 måske bruges for efter a3
at gå til g4 eller h4). 17.Ld4,Si4 (Primitivt, men
som det viser sig: effektivt}. l .Dh3? (Både Dg3
og især g3 havde været bedre). 18.-,Df4t 19.Tad8,
(eller 19.Le3,Dx.f5 og sort står bedst). 19.-,Ld6t
20.Dr3?? (Se2 eiler Le3 var nødvendigt for at und
gå o ficerstab). 20.-,Txel+ 2l.Txel,Dxd4 22.Df3,
Lxh2+ 23.Kfl (Khl er nok bedre, selv om hvid godt
kunne pakke sammen). 23.-,Dc4+ 24.S€2,Ld6 (Le5 kun
ne måske lokke til b3, men det er slet ikke nødven
digt). 25.b3???,Sh2+ og hvid opgav.

Det er klart, at hvids grove fejl var en stor hjælp,
men alligevel. En 1. klasse spillers skalp er jo
værd at tage med, selv om han ikke spillede som en
sådan. Nu kunne det være interessant at se samme
parti kommenteret af (Pi·•• ) Hans Nielsen.
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For at råde bod på tynd the og samtidig give et
eksempel på øffede tabstræk viser jeg også et par
ti fra vinterturneringen, dog uden kommentarer.
Hvid: EBL Sort: H.Sch.-Jakobsen
l.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,a6
6. Lc4,e6 7.a4,Le7 8.0-0,0-0 9.f4,Dc7 10.Lb3,Sc6
11. Le3,Ld7 12.f5,e5 13.Sde2,Sb4 14.Sg3,b6 15.h3,
Lc6 16.Lg5,Lb7 17.Lxf6,Lxf6 18.Sh5,Dd8 19.Dg4,Kh8
20.Tadl,Tc8 21.Td2,De7 22.Sdl,d5 23.c3,d4 24.cxb4,
Dxb4 25.Td3,De7 26.Sf2,Tg8 27.Tg3,a5 28.Sxf6,Dxf6
29.Dh5,Tgf8 30.Sg4 (Sort er helt pølset) -,g6
31.fxg6 øf øf øf Dxrl+ 32.Kxfl,fxg6+ 33.Kgl,gxhS
34.Sxe5,Lxe4 35.Sf7+,Txf7 36.I,xf7,d3 37.Lxh5,d~
38.Kh2,Lc2. ;Jivid'-'·Opgav.

Brik Bøge Larsen

Holdkampen VS I

1. Hans Nielsen
2. Ole Delfter
3. Erik von Essen
4. T·orben Sneslev
5. Steen Schousboe
6. Leif Jensen
7. Jacob Gibori
8. Stefan Hahsen

Odys I

- Flemming Fuglsang remis
- Chris Nørregaard 1-0
- Claus Olsen remis
~ Claus Gadegaard remis
- Jan Hatt Olsen remis
- Jan Weimann 1-o
- Helge Neesgaard 0-1

??- 0-1
resultat 4-4

Situationen var den at vi skulle vinde med mindst
5,5 points for at rykke op i 3. division. En po
sition der var opstået ved at vi satsede for hårdt
mod Hvidovre i 6. runde, samtidig med at Allerød
tillod sig den luksus kun at stille op med 6 mand
mod Odysseus. På den anden side spillede vores
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kunkurranter til andenpladsen mod hinanden, og

vi havde 2,5 points forspring.

På papiret var Odysseus storfavoritter, men hvor
tit har netop dette betydet at skuffelsen er så

meget større, når nederlaget er en kendsgerning.
Hurtig afslutninger fik man ikke, der skulle gå

over tre og en halv time før første resultat kun

ne skrives på tavlen.
Meget behageligt var det min modstander der over
skred i træk 22 med en offic~r for li~t. Nu skul
le resten altså bare vinde 4,5 - 2,5.
Stefan havde stået skidt længe, og nu havde han

ikke flere officere at "ofre", hvorfor Odysseus

skaffede sig udligning.
Fortættet stemning og røg?! og sandelig om lille
Miki ikke fandt et hul på f6, og glad og fro hop
pede derned, 2--1 og re-sten hængemuler, der skulle

spilles 14 dage senere~
Erik sikrede os 2. pladsen i rækken ved at tage
remis 2 dage senere i en stilling der var remis
og sikkert hele tiden havde været remis. Dermed
er Erik oppe på: 14 remiser i træk, hvilket må væ
re rekord for holdkampe.
Hængepartidagens spænding blev hurtigt til fred
og idyl, fordi Jacobs slutspilsteknik ikke kunne
opveje stillingen, ~g hermed var Odysseus i 3.
division på nært et halvt point.
Umiddelbart efter Jacobs tab, tog Steen, Torben og
Hans remis i den nævnte rækkefølge. Steen stod i
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underkanten efter at have forsøgt gevinst, som han
skulle have haft tidligere efter indtil omkring
30. træk, hvorfra partiet ændrede karakter fra
nedspilning til remis.

Torben havde bonde mere, men næppe1 klar gevinst,
efter en god præstation. Hans havde vist både væ
ret efter øl og stimulerende nervemedicin under
vejs i et rigtig op og ned og tilsidst lige parti.
Facit blev en 2. plads efter en god sæson, hvor
kun denne rundes referent måtte melde afbud et
par gange. Alle har spillet godt, andre mest re-·
mis, men Torben og specielt Hans overdådigt.
Slutstillinger Dg referater (kam nu?!) i næste
nr. for alle tre hold. Første holdet dog kun slut
stilling.

-·r=w-=·---·~.ti ~4,;,,v,,,,,r,1/,¼~ ~
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Stillingen på diagrammet modsatte side er sta
tus efter hvids 17. træk i partiet Carsten Fre
eriksen - Leif Jensen. Partiet blev spillet i

turneringen Frem 0pen 1979 den 17·. marts 1979.
Hvorfor nu d-enne ganske uinteressante stilling,
o, det er et forsøg på at vise hvor dårligt
er kan spilles skak selv i mesterklassen~ Ef

ter det viste parti behøver ingen skamme sig
ved off·entliggørelse af deres partier med no
ter. Inden vi gå v5dere ~kaldet nævnes at par
tiet -er ~pillet som nr. 5 af 7, ~g begge spil
lerne havde 2 points. ti-etænkningstiden er en

haLv time pr. mand (kvinde).

1. d4,Sf6 2.Sf3,g6 3.sc,_,Lg? _4~_e4_,c6 5.Lf4,d5?!
~e2,7_fill~:'?) 7.Le31Db6 8.Dd21o-o (Dxb2?!} 9.h3,
f'5 spillet for at hindre g4 ~_O.Lg5,Tf7 11"o-o-o,
Sa6 12.Le2,Sc7??Y? 13.Sh2???? alle så v-el at
.._, ...~ ___,,..,~----:---... --,...,.,,._.,~--
1:}. Sa4 vandt d.en sorte dame 13. -, Lh5???? 14.Lxh5"

jeg orker ikke at sætte spørgsmålstegnene, dame

gevinsten ville han altså ikke have. 1!:..._- g~h5
~5.De2,S~§ 16.Q!h3:,Sxd4 17-Le3 Hermed •nåede vi

frem til diagrammBt$ hvor sort står til tab, der

~or griber sort til et par offre der lykkes.
l7. -, c5 1e. Sxd51 De6 ( ! ) 19. Se?? Nærliggende., men
gal plan. 19. -, Dxe6 20.Sxae Her er Lxd4! godt, Sc7
kan ikke slås p.g.a. Lxhe 20. -,Sxc2! 21.Kx.c2,

Dxb2+ 22. Kd3, e5 ao r-t -står nu lidt mere aktivt

end tidligere, og hvid bryder hurtigt samm-en.
Det sidste mest fordi han føler sig sny-0t •
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23.Dg5+,Lg7! 24oDd~+,Tf~ 25.Dd5+,Kh~ 26.Lxc5
Prøv selv at finde et bedre træk, det er svært.
26.-, f4(?) ikke det bedste ,e4+ er langt.bedre
27.Ke4?? Thel måtte prøves. Det giver sort ud
ligning. 27=.,-1 De2+ 28.Le3,fxe3 29-Thel,Lf5 og
hvid er mat

K-skakparti.
Hvid: Hans Jørgen Jensen, Greve Strand

Sort: Leif Jensen
l.e4,e6 2.d4,d5 3.Sc3,Lb4 4.e5,c5 5.a3,Lxc3 6.bxc3,
Se7 7.Sf3Ld7 ~.dxc5,Da5 9.Ld3,Dxc3+ 10.Ld2,Dxc5
ll.Lb4,Dc~ 12.Sd4,a5 13.Ld6,Dc3+ 14.opgivet o-1

Fribonden udgive~ af-Vanløse Skakklub, som spiller
hvEr onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menighed
hjem, Åleki..stvej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Turneringsleder·

Redaktion

St.efan Ålekjær Hansen 79 10 25
: Børge Gyldholm 74 35 21
: Jens Vinther 74 00 21

: Erik von Essen z.e 11 11
: Leif. Jensen o9 61 10

KLUBBENS GIRO : 6 47 ~4 33
Tryk: Flormanduplik. El-stencils: FDF/FPF
Oplag: 80
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