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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

37. ~rgang nr. 2 marts 1980

~•t••
3oldturneringen, M-rk., ude mod Tå:rnby sk. 4L2-ao

3jarne Knudsen - Ha.ns Nielsen O - 1
Friis - Ole Delfter ½ - ½

Flemming Mathiesen - Torben Sneslev O - 1
Knud Larsen - Lei.f Jensen O - 1 (h)
Flemm. Louv Sørensen - Steen Schousboe ½ - ½
T. Graf.fm.øller - Stefan Hansen 1 - 0
John Jakobsen, R - Jakob Gibori O - 1
Peder R. Olsen, R - Jørgen Holst, R O - 1 (h)

Efter pointstillingen i rækken kunne man have ventet en
ret lige match i denne 5. runde; - dog, da det kom til spil
lets afgørende fase - d.v.s. ca. den sidste spilletime- var
vi jævnt overlegne.

Det startede ellers med en lille forskrækkelse, idet Ste
fanovich kom ud i en orkan, og inden nåede at ræbe, blev
sejlene flænsede og vor formands ror knust. (Han blev mat).
Tju-ba.ng og 0-1.
Ikke længe efter fik Jakob dog udlignet. Modstanderen var

så venlig at overskride. Vi har før set Jakob spille mere
verbevisende; men altså: 1-1.
Så vax der mig. Meget passivt spil, længe kom jeg i~~P

over 3'die revle. I Tårnbymandens spirende tidnød slog jeg
ontra, og der kom et forbløffende hurtigt sammenbrud, Dame

tab og 2-1 til VS.
Sneslev spillede meget .flot i et jævnt .flydende og frem

adskridende angreb, der fuldstændigt knuste modstanderen.
Vores mest fn~tjente streg; 3-1.

Miki kom godt fra start, men var ikke ::.ktiv rink. og Hvid
~eren opbyggede en kolossal stilling. Mikis klodser stod

på baglinien med ryggen mod muren. Men(!) (som vi har set
det før) modstanderen blev ~~rvøs, .forvirret etc., Miki kom



tilbage i kampen med en serie kontrastød, og havde det ikke
været for klokken, var sejren tilfaldet VS, - nu blev det

. 31 11remis. 2- 2•
Steen burde tidligt have afgjort sagen i sin favør. Den

sorte mand spillede fransk; men ikke af en kvalitet som af
en kender fortjener ros. Desværre har jeg forbudt Steen at
ofre. I rablende tidnød holdt han partiet remis, og det var
da noget! 4-2.

Leif spillede også fransk, og det er jo til at forstå. Mod
slutningen gjorde hans velkendte, indædte koncentration li
vet surt for Hvid, som havde spillet nydeligt, men uden bid.
Hængepartiet førtes til gevinst i klassisk Leif-stil, d.v.s.
han påstår ikke at have set en snus, og det er jo løgn. 5-2.

Holst spillede glimrende, var vel ikke langt fra at være
genial. Tårnbymanden blev i hvert fald snydt, så vandet drev.
Hængepartiet var klart vundet og blev opgivet uden kamp,
hvilket gav os sejren med cifrene 6-2, snarere for lidt end
for meget. Holst's parti findes med noter andet steds i fri
bonden.

Holdturneringen, M-rk.,_h.jemm.e mod Frederiksberg II,...1..7/2

Hans Nielsen - Lars Hyldkrog O - 1
Ole Delfter - Claus Andreasen O - 1
Torben Sneslev - Henrik Furbringer O - 1 (h)
Erik von Essen - Lars Stage ½ - ½ (h)
Steen Schousboe - Kim Thomsen O - 1
Stefan Hansen - Francis Morini O - 1
Jakob Gibori - Viggo Mouritzen, R 1 - 0
Jørgen Holst, R - Keld Andreasen, R O - 1

Katastrofe!! Vi har åbenbart ingen heldig hånd i 6. ru..~de,
husk nederlaget til Hvidovre sidste år. Men dette var en
bit+,er mundfuld (pille?)! - - - Hvorfor kan vi aldrig stille
fuldt hold??

Til en start skal Jakob roses. Han bragte os på nydelig
sie vis foran 1-0. Og på de resterende brædder så det sådan
lidt halvskidt ud, så det skulle nok gå. li en eller anden
grund gik det ikke, mest fordi vi spillede rædselsfuldt.

Først tabte jeg, - efter gennemf'ørt tåbeligt spil; et par
ti der kandiderer til serien "Mit værste parti". 1-1. Ste
fan havde stået til tab hele tiden, og Holst's dronning faldt
i fuld overensstemmelse med en orangutans medfødte klodset
h~d ned fra træet, netop som toppen var nået. Kære Holst:
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gså på Valby bakke har man skilt sig af med sin rødhårede
ab0<a+., og besøgstallet i Zoo er ikke dalende. Det var så 1-3.

Så var der jo Miki, som plejer at hive bukserne af mod
standerne. I færd med at udføre nævnte genistreg røg imid
ertid dronningen sig en tur. Herregud, 1-4.
Steer: skal have skænd. Man må ikke tabe et slutspil med en
~emsund merbonde. Han havde da også vundet sligt ni gange
af ti, og holdets generelle nedtur kan jo have animeret

næ:c til at følge trop!

2 hængemuler, i hvilke Sneslev stod til tab og gik ned
straks efter genoptagelsen, og Erik havde ganske reellege
instcha.~cer med en merbonde. Men Erik sjuskede altså, og

tårnene alene på banen udgjorde til sidst et remisligt syn.
6½ - 1-} til Frederiksberg, hvilke:t, hvis uheld er ude,

kan bringe os i 1. række. Lidt afhængigt af resultaterne i
3. division.

Kors, hvor vi savnede Leif, som fuldstændigt uforståeligt
havde brugt aftenen til inferiøre, politiske diskussioner i
en eller anden provinsflække.

KSU-klubturn. 2. række, gruppe 2 (5. runde, den
6/2-1980)

Hans

Eigil Pedersen
Finn Madsen
.hels Rendlev
_Jens Vinther
~rik Bøge Larsen
Ib Pedersen
Kurt i.l'Mvn
Sch0ller Jacobsen (r)

6-2

Bjarke Stærke
Leo Arnfast
Eri"k Hansen
Flemming Sørensen
Einar Wernersson
Hans •win t her
Kelct Sølvbjerg (RO
S. Købsted (R)

o-1
1-0
1-o
1-o
1-o
o-1
1-o
1-o

JS II- Tårnet Ballerup

Jet forløb relativt glat og velsmurt, Miraculix
behøver dårligt kogle mer. At Eigil lø~ ;~~i.en
stærk vikingeætling på en dag, hvor der ham fatte-
es den fornødne tid til at bremse slig fremfær·ds

mand, g0r ingenlunde runeristeren olm eller arg.
Han er sig bevidst, hvor lidet han selv fortjente
seJren: ~Et~r at have bortskænket en centrumsbonde

3



i det franske (Madsen-gambit, spilles kun særligt
døsige dage) kastede Arnfast størsteparten af sin
fylking mod min med konge udsmykkede dronningefløj,
hvorved hans konge afklædtes ganske gennem et sprin
geroffer på g5. Et brud på Vinther-doktrinen, men
ueL smager da altid lidt af and. Iøvrigt brød han
den egenhændigt, men der findes da heldigvis andre
måder at vinde på. I en yderst kompliceret sicili
aner, hvor den sorte mand med bestemthed hævdede,
~r e7 bonden skulle forblive hjemstavnsbundet, fik
Jens en rn..:ngestilling med overskudsofficer. Ved
nærmere eftertanke opgav manden, ihvorvel Jenses
bømders adspredthed kunne have indgivet ham visse
håb. Niels sikrede sig efter en forsigtig start
en så formidabel stilling, at han kunne vælge og
vrage mellem dronning og alle mulige andre brikker.
Han valgte at vrage dronningen, da hun ikke var nød
vendig for gevinsten!- Erik vandt i lisså fin stil
som sædvanligt. Ib stred længe heroisk mod en knu
sende overmagt, desværre ville Winther matte, ikke
patte. Kurt tænkte ikke så send.r·ægtigt som mod
standeren, hvilket viste sig at være afgørende.
Schøllers hængestilling var et særpræget dameslut
spil, sørgeligt for spændingen, men belejligt for
Vanl~se havde han springer og fribonde i overskud.

Altså atter en sejr, men det skulle blive bedre
endnu!

6. runde (27/2-1980)
VS II- AS 04 III 61 - 12

Heraf kan udledes, at andetholdet er lisså godt
som I-holdet er skidt!-Nå nå, ingen malurt i dets
i forvejen bitre bæger, det trænger vist snarere
til stærk sejd mod vrantne norner.
Eigil Pedersen
Finn Madsen
.'fiels Rendlev
Jens Vinther
Erik Bøge Larsen
Ib Pedersen
Kurt Havn
Axel Barkhuus

Benny Jensen
Peter Semberg
Kenneth Hansen
Jan Thomsen
Jørg. Christensen
Peter Molander
Jesper· Er-dal
A. Bennedsen
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1-o
o-1
1-o
1-0
1-o
2-½
1-o



~1~1l tilspillede sig et kongeangreb in~~toldende
s~ :'."'.ange trusler, at det var En gru at se. Mor'l
c--n...:eyen ~nl~+es; ~en -rad; ån~e ~- han ~ur-- Le. - -- __ ._,, - :... - - - '::; ..... ........_ , - - -- - -• ..

_ .~s-av der... LndE:ttEgnede benyttede den stik
~ocs~t~e ti~tak, da modstandEren var lullet ~li~t
:. s~vr.. :. e~ u.L'i o e.f ar ve ; l3bersluts1)il, overså han
~ ---·r,;~~~aaelint- u i.mods t åeLi qt t.2.rn'""Ct-e-r "Tii:,lc:_- ...l...L ... ..JL L ..J -~- ' V.- .. i. ._,_ --~ .... c.. ... V- - - • ..., _

~.,,.:::::--c...:c c::-i (T m,:,r, +-o offi c~"Y'e-Y· for mec e t -:: .< r-~-r,.::;-------- --- -..:...~ J :.• ...__....... - -- - c::.. ..... -~- :;; - ._ - ..,., ....
----~ _-,..; T"\ , cs-r 11 o c.2 h" -i "'.1\..- -=nr.:--t1-~s,;:;-_..,_g s~øge.!_s_..,_, e er oss~ ...,.:::. __an _nge~.L-"---~,
i 2l .f2.~d ove.r s å han en mat. Det bør dog nævries ,
3-: s~:.:li~;e~ var er vildnis, og det er typpigst
:. s ~d.anne, s?0gel serne kommer susende s om lyn fra
EI'- k~ay ~i::i::-el. Jens holdt sig p2 c~: ~bne, vel-

land, terrainovervægt, svage mo~stander
f" se. hø s t i r-e t t e tid. Erik høstede så

~~2ligt, 2t ~an dårligt nåece ·t se, tvordar. det
_;il<: til. ~•1en høsten var god, og det er det Yigtig
c~o ~~~ r~y nu h?cr~+ ~~ ~c 6 oa fy.70+- ~~~ro~
-'-...._• ----- ---- .1.- - _ _ ,_,,_ \,,,_ ._ ✓2 ,_,_..i.. .._, ._......._,._ ~v-.... ... ;:"'

i ~anl~se;~rds andenlo.
!~ stableje sine t~rne oven Pt hinanden, oa ~et

- v

va~ for ~eget for den fjendtlige konge, der v~l-
-rc::....: -
- '- -C: •

Kurt ":)ak~rec.e ind i et tilsvneladende tabt t.2nce
~arti, ~nce !esper r~dede ~ver 3 frib3nder, e~ n~
- ~ V - -

~ver rand og en i midten et s~ridt fra forvan~-
~ingsfelte:. Alligevel r.oldtes det snviri;e slut
s-:-il re:-:-:is ta2c:cet være Kurts snuhed og hans s tær+
:,.- ..... ,.... ~f>TYj ,-.,,- korioe 3arl,-1~i;PC fl0!<' ,-.-.,-, rl~ ..;1..:~ fr i.>-1..t::_C: L-.._,._ ·.....J~ -'- .1.:j • -'-Ilv"v_ _, ..:.·.. C.!. J. UCj-J...~ _

"'.)c:'.'lde os- -·=-:.ndt i den gode, ga:nle stil.
"fi ::aves i forvejen fle:rE: store høste i vor lo,
~en denne var den største og skulle sikre os en
~~r::,·b:.i~:g a-: tære pi': til næs ts v'in.ter,

':re-:.ieholdets referent! Udseende mistx::--_~celig-t.
?rcfes s i on : I II hold.ssk aks o i Ll e.r , Ecen s kebe.r:
Sc...':'.vi t tiCThedslø s 1.J.crideliohed. Forbr;,delse:

~ V - ~

Total tavshed.
~us~r: Bedre Fribonde
(sa~t et tri~~virilt ;mil)
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S~illingen i holdturneringen

Mesterrækken
1. Allerød. I 31½ 5. Hvidovre I 24
2. Frederiksberg II 28½ 6. Tårnby I 21½+3h
1. Vanløse I 25½ 7. Gladsaxe I 17 +2h
4. Alberta.i..1..mu. I 24½+3h 8. Øbro II 14½+2h

2. række gruppe 2
1. Vanløse II 33 5. AS 04 III 23
2. Herlev I 29½ 6. Gladsaxe II 20 + h
J. Tåstrup III 26 + h 7. Rødovre IV 17½
4. Lyngby-Virum III 25½+·,h 8. Ballerup II 15½+ -·h
4. række gruppe 4
1. Odysseus III JJt 5. AS 04 VI 16½
2. Vanløse III 23 6. Måløv II 15 :::

J. Lyngby-Virum V 22½ 7. Vesterbro II 11½
4. Tårnby IV 22 = een kamp mere

~-ben forårsturnering

Vanløse Skakklub indbyder alle til hurtigskak
onsdagene den 7., 14. og 21 maj i vore lokaler
i Vanløse Menighedshjem, Ålekistevej 156, ved
Vanløse Kirke.
Turneringen er på 6 runder, 2 runder pr. aften.
Urene startes hver aften kl. 20.
Betænkningstiden er½ time/ spiller/ parti.
Der spilles i hovedgruppe ( M og 1. kl. spil
lere og basisgruppe ( 2. og J. klasses spillere.
Indskuddet er i hovedgruppen JO kr. og i basis
gruppen 20 kr.
Tilmelding til Stefan Hansen eller Børge Gyldholm.
Sidste frist er mandag den 5. maj.



DSU's delegeretmøde søndag den 6. april i Odense.
Der foreslås følgende: ( se skakbladet nr. J siderne 38,40,41)
Et nyt reglement for koordinerede turneringer:
1., 2. og J. klasse udgår og erstattes af basisklassen,
samtidig indf'øres rating for alle spillere, imodsætning
til nu hvor kun mesterspillerne rates.
Spillerne i basisklassen inddeles på samme måde som mester
spillerne: de højst ratede i B-1, de næst højst ratede i B-2
o.s.v. Arrangørerne kan også lave en stor gruppe.
Reglementet vil kunne ses i klubben.

• Hvis r foretrækker det nye reglement frem for det gamle
må I sige til inden påske, da bestyrelsen ellers har beslut
tet at sige nej.
Uanset om dette nye reglement bliver vedtaget eller ej, vil
jeg sætte VS' interne ratingliste som forslag til general
forsamlingen den 28. maj. Dagsorden næste nummer.
Der er stillet J forslag til ændring af unionens love;
bestyrelsen har besluttet følgende:
5 A ja
5BB kræver nøjere undersøgelse
5 C ja
vedr. 5 B er vi ikke glade for indskrænkningen af tale
retten: kun de delegerede skal have taleret, mod nu alle
unionens medlemmer; fordi der med det stadigt faldende del
tagerantal til EMT, bliver stadigt færre deltagere til dele
geretmødet og dermed færre delegerede og dermed ingen debat.
vedr. 5 C Fuldmagtsordn~~gen er indf'ørt, for at små klub
ber, der traditionelt aldrig deltager i EMT også kan få
indflydelse på beslutningerne ved hjælp af deres hoved
kredsformand. Det har bare vist sig at også store klubber
som har deltagere med til EMT, alligevel sender en fuldmagt
til hovedkredsformanden. Det betyder at der skabes store
stemmeblokke, som betyder at alt hvad hovedbestyrelsen vil
have igennem kommer igennem og alt hvad HB vil have fork~
stet bliver forkastet. Hver delegeret kan ganske vist kun
have 2% af stemmerne, men de fuldmagter hovedkredsformanden
ikke kan anvende kan delegeres videre, da de er ihændehaver
beviser, og de bliver delegeret videre til medlemmer af

• hans bestyrelse.
Hvis taleretsindskrænkningen bliver vedtaget og 5 C for
kastet vil der fremover ikke være mange delegerede tils~ede
på delegeretmødet, og dermed vil dette slutte hurtigt uden
debat, til gavn for ingen•

Stefan
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VESTVOLDHOLDTURNERINGEN

Turneringen blev i år arrangeret af Brøndby Skakklub.
VS havde 5 hold med i år; den største repræsentation
~iden 1973. Som sædvanlig arrangerede vi os med de
medlemmer, der har bil, så vi kunne køre samlet derud. ►
Den første dag havde vi dog en bil for lidt, så vi
måtte tage en taxa.

H H
H H H 1-1

1. holdet: H H H H
Cl) H Cl)
'O til Cl) Cl) >,
"& r-1 Cl) r-1 r-1 ,Q~c,:,:,.c,c,~

~ans Nielsen 1 0 1 1 1 0 4
Steen Schousboe 1 0 1 2
Ole Delfter O 1 0 l
Torben Sneslev 1 0 0 0 0 1 2
Stefan Hansen t O t 1 ~t J½
Resultat J½ 0 2½ 2 J l½ 12½
Matchpoint 2 0 2 1 2 0 7
Miki havde meldt afbud til de J første runder, hvorfor
jeg havde tilkaldt Jacob. På selve dagen meldte Schøller
afbud til 2. holdet p.gr.a. influenza, og så var Steen
den eneste jeg kunne få fat på, og da han er mester
spiller kunne han ikke spille på 2. holdet, som spil
lede i gruppen for 1. klasses spillere, og jeg kunne
ikke spille på 2. holdet, da jeg var tilmeldt 1. holdet.
Derfor måtte Jacob spille på 2. holdet, selv om han er
bedre end jeg.
Det gik dog ikke så galt. Først en solid sejr; så mødte
vi Glostrup I, som havde P.H.Nørby på 1. bræt og som
var storfavoritter, dem kunne vi ikke røre. Så mødte
vi VS II og halede kun en beskeden sejr hjem fordi jeg
mod Kim nød godt af de stærke spilleres privilegium:
den svagere spiller anser en remis for en sejr, hvorfor
de spiller for fredeligt.
I erkendelse af mit svage spil bad jeg Jacob om at komme
2. spilleaften også, og desuden skulle Miki også komme.
Derved ville vi 2. spilleaften stille med stærkeste hold,
vi havde nemlig realistiske præmiechancer.
2. spilleaften var der også problemer:
Søren troede vi først skulle mødes udenfor kluboen
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kl. 19.JO, hvorfor vi var nogle stykker, som først kom
kl. 19.45 og da var urene allerede startet, og en noget
utilfreds lille pilletriller sad helt alene og repræsen
terede VS I.
Man havde startet urene før tiden, fordi nogle klubber
havde mistolket indbydelsen og krævet urene startet
kl. 19. 30.
I indbydelsen stod der som i de tidligere år følgende:
Mødetidspunkt kl. 19.30 ( urene regnes startet ca. i9.45
til aftenens 1. runde). Flere klubber mente at det be
tød at l. runde startes 19.45 og 4. runde startes 19.JO
en 4. runde er også aftenens 1. runde, nemlig 2. aftens.

Efter diskussion med turneringslederen lykkedes det dem
at overbevise ham om, at det var rigtigt og urene blev
startet 19.38.
Dette betød yderligere mindre tid til Miki og Sneslev,
som traditionelt kommer for sent, og det gik heller ikke
da vi i 4. runde spillede mod gruppens næststærkeste
hold. Jacob dukkede ikke op, så jeg blev nødt til at
spille, og jeg spillede noget af det bedste i lange tider
Holdet sluttede på J. pladsen, som ikkeJav præmie.
2. holdet: H H ~ H

H H H
~ H til

til >, Cll >, U)

..-I .0 U) ..-I .0 r-1
e> IX1 > < Jil C,

0 0 0 1 t t 2
0 1 0 0 ½ 1 2½
0 1 1 2

1 0 0 1
i l :t 0 0 i 2½

½ J l½ 2 1 2 10
0 2 0 1 0 l 4

Resultat
Yatchpoint
2. holdet var næsten identisk med det hold, der vandt
et ur i fjor, Niels spillede i stedet for mig.
Holdet kom i år op i spillegruppe 1 gruppe 2, og det
betød nogle meget vanskelige modstandere, men spillerne
gjorde god modstand, og det lykkedes dem at slå Brøndbys
1. hold, sidste års vindere og spille uafgjort mod Albert
lund I, sidste års nummer 2. Holdet havde stillinger til
mere. Niels fre~bragte den ene gode stilling efter den
anden1 men bukke i tidnød hindrede det store udbytte.
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Niels Rendlev
Finn Madsen
Gibori Jacob
Hugo Schøller Jacobsen
Kim Ø_rsnæs



ip
11½
11½
10
Jt

mp
II 6

III 5
II 4
II 0

Gruppe 2
1. Brøndby
2. Glostrup
J. Vanløse
4. Rødovre

Finn spillede sit sædvanlige byzantinske spil, og det
var atter nok til at blive topscorer. Han må i år dog
dele æren med Kim. Kim havde i øvrigt stillinger til
mere, men manglende slutspilteknik hindrede dette.
Jacob var en god forstærkning, men Schøller kom dog
også på tavlen i det fine selskab.
Stillingen i spillegruppe l
Gruppe 1 mp ip
1. Glostrup I 11 19½
2. Glostrup II 9 15½
J. Vanløse I 7 12½
4. Albertslund I 7 12
5. Brøndby I 6 11½
6. Rødovre I 5 11½

H
H h ;::,,, H >H H H H
Cl) Cl)
,-f 'C Cl) Ul
aS 'Q ,-f .--i Cl)
> 0:: < < >

0 l,
L 1 1
l t

L 1 l

J. holdet: H
H
H
Cl)
~~~

Jan Jørgensen O O J
Kjeld Klausen O 1
Ib Vagnkilde 1 1 J
Lars Petersen O 1

Resultat 1 J 4 J J½ 4 18½
Matchpoint O 2 2 2 2 2 10
;. holdet kom til at spille i præmiegruppe 2 i spille
gruppe 2, og derved havde holdet på forhånd en god
præmiechance, men at de skulle gå hen og vinde spille
gruppe 2, dov.s. også komme foran 2. klasses holdene
havde ingen ventet.
Jan var på hårdt arbejde på 1. brættet og blev holdets
dårligste med 50%. Kjeld og Lars skulle lige i gang, men
så blev modstanderne også fejet ud af banen. Ib havde
inden denne turnering spillet 9 Vestvoldholdpartier og f
vundet dem alle. Det lykkedes ham at spille 4 mere uden
at sætte til, men Ulrik fra 4. holdet stoppede rekorden
i 5. runde. Ib er dog stadig ubesejret i Vestvoldsammen
hæng. Rekorden på 13 bliver meget svær at slå.
J. holdet sørgede for at VS for 4. år i træk fik en præ
mie med hjem, og det er J. gang på de 4 år at præmien
er et Rajahur. I 1978 vandt J. holdet 2. præmie, som
var et sæt brikker.

lo



> > > H
H > H

H >Ul en Cf.l H
>. >. [J) >.
.0 ..0 .... .0 Cl) til

'° l'.Q c., t:O > >
0 1 1 2

0 0 1 1
1 1 1 1 0 l 5
1 0 0 1 t 1 J½
0 0 0 l 0 0 l

2 2 2 J t J 11½
1 1 1 2 0 2 7

H >> ...... > H ;>
H >U) Cf.l en H
C'l ro >. i >.
,-I .... .0 ..0 U)< 0 ~ JI'.I >
l 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0

0 1 0 1
0 1 0 0 0 1 ,.,-
2 1 0 0 2 1 6
1 \J \J 0 1 0 2
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Lars Bornemann
Ivan Nesterov
Anders Clausen Frederiksen
Ulrik Find
JesEer Nellemann

4. holdet:

Resultat
Matchpoint
4. holdets spillere er nye medlemmer fra denne sæson.
Holdet klarede sig langt bedre end ventet .og var ikke
langt fra en J. præmie.
Lars spillede godt på 1. brættet; kun uheld il. runde
hindrede sejr. 2. aften kunne Lars ikke; men heldigvis
havde vi Ivan, som egentlig i første omgang ikke var
tilmeldt, men som kom med p.gr.a. afbud begge dage.
Havde der ikke været afbud, måtte vi have lavet en ud
skiftningsordning, så han også kom til at spille.
Anders var ubestridt holdets bedste mand, kun Kjeld
kunne røre ham.
Ulrik spillede også pænt, bedre end ventet, da han har
dårli~P. resultater i vinterturneringen.
For Jesper var Vestvoldholdturneringen ha.ns første over
hovedet. Han blev også først medlem for godt en måned
siden; men han kom på tavlen.

5. holdet:

Resultat
Matchpoint

Leif Nyward
Søren Rasmussen
Ivan Nesterov
Hans Ottosen
::-inn Hansen



5. holdet blev ikke den store pointsluger, men de kæmpede
godt. søren og Finn blev overraskende holdets bedste.
Hans spillede ligesom Jesper sin første turnering.

stillingen i spillegruppe'2
Gruppe 1 mp ip Gruppe 2 mp 1.p
1. Brøndby III -8 13½ 1. Vanløse III 10 18½
2. Glostrup IV 1 1) 2. Vallensbæk I 8 15
J. Albertslund III 7 13 J. Brøndby IV 7 lJ½ .,

4. Rødovre III 6 12 4. Vanløse IV 7 12½
5. Albertslund II 5 12 5. Brøndby V 6 12

6. Glostrup V 5 11
7. Brøndby VI J 9
8. Albertslund IV 2 7
9. Vanløse V 2 6

Vallensbæk er en ny klub, som når de når op p! 8 medlemmer
vil melde sig ind i unionen.

Stefan

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver
onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menighedshjem,
Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 10 25

Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21

Tu...-neringsleder Erik Bøge Larsen 02 62 16 39

Redaktion Eigil Pedersen 14 61 06

Finn G. Madsen 87 61 81

Hans Nielsen 02 9110 78 .,
-,

'Klubbens giro 6 47 84 33 Oplag: 80
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~~~TJS ~:JP 17. februar 1980

½ h/ spiller/ parti, som navnet antyder sponsoreret af den
danske bank af 1871 A/S, blev~spillet i Lyngby storcenter,
som virkeli5 ~- m~get stort. Ligesom deltagerantallet. 264.

Referatet deles op; således vil aen anden medredaktør ta-
ge sig af VS' deltagelse i de inferiøre klasser.

~esterklassen, 40 deltagere, deraf 2 fra VS:

Leif Jensen O 1 * 0 1 0 = 2½ p
Hans Nielsen 1 1 0 1 0 ½ = }~- p

Man ser, at over 50 % og under 50 % denne gang lige præcis
bliver 50 % !

Det var en af de stærkeste turneringer af sin art herhjem
me til dato, og Leif og jeg kunne ikke gøre os gældende.
Det er der flere gode grunde til, specielt da for Leifs ved
kommende. Foruden at spille skak lavede han også selvangi
velse, drak øl på tom ( ! ) mave o.s.v., altsammen ganske øde
_æggende for helbredet. Der var også noget om en separat
præmiegruppe for spillere under 2000 i rating; det huede ik
ke Leif, som er blevet belemret med 2002!

Efter at ha.ve spillet udmærket i de 2 første runder løb
jeg i 3. ind i Brøndum, hvis testamentebonde jeg spiste og
dermed udsatte mig for et forrygende angreb. At jeg ik.~e blev
sat mat, var et mirakel; tidnøden kunne jeg dog ikke klare.
Pling sagde det. - Frokostpause •••

4. runde, hvid mod Fuglsang. Odyss. Volga. 1. d4,Sf6
?~,c5 3. d5,b5 4- cxb5,a6 5- Sc3~axb5 6. e4,b4 7. Sb5,d6
(Sxe4???????, - husk det!; 8. Lf4(?',g5! 9. Lxg5,Sxe4 lo.
Lf4,Da5 11. Ld3,-=.!. Mindre for udviklingen som for kongeman
den. 11. -,b3+ 12. Kfl,bxa2??? Kata.strofe! 13. De2!,~ Og
vinder. 13.....:._::,La.6 14. f2_,c4(_;.)...!... For at skaffe plads til hyp
pen. 15. Lxc4,Sc5 (dækker e6!). Nu kunne jeg ikke finde
Txa2(!!), hvilket burde give 2 minutter i straffeboxen. 16.
Sxd6+?,Kd7 17. Sxf7,)Jfs7! 18. Le5,Sb3! Fantastisk. I La.bour
donnais fodspor. Der truer Lxc4 ! ! 19. Lxg]J___,~Frigør .feltet
e5; ikke uden betydning! Nu gjorde Sort måske bedst i at slå
Tal. 19. -,Sd2+(?) 2o. Kf2,Db6+ (Lxc4 duer ikke!) 21. Kel,
Sxc4 22. De6+,Dxe6 23. dxe6+,Kxe6 24. Sxh8,~ Nu har Hvid
lidt prosaisk tiltusket sig tårnbassen; men hvordan er det
dog, at brikkerne står? 24. -,Sc6(!) 25. Se2,Sb4. Sorts hes
te er ubehagelige. 26. Sd4+,Kd5 27. b3,Sa3 28. Sf7,Tg8Ll_L
Flytter Hvid nu løberen, vinder Sort omgående efter Txg2!
Hvad betyder et tårn i denne stilling?- 29. Sf5!,Ke6
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30. S7-h6,Sa-c2+ 31. Kf2,Sci3+ 32. Kg3,Se3 og Hvid vandt ef
terhånden, - men efter sindsoprivende dårligt spil. En over
gang var jeg ved at blive sat mat af de sorte heste! Selv
følgelig skal man også lige huske på, at et tårn i overvægt
ikke altid er ensbetydende med sejr, se blot Holst's indlæg!

Derefter tabte jeg til Hamann i 5. runde i lallende stil;
sidste runde en fredelig remis.

Brøndum og Hamann delte l.pladsen med hver 5P, - Brøndum
blev vinder på bedst korrektion. Hvorefter jeg altså trøster
mig med, at jeg kun tabte til spidserne, og Leif trøster sig
med, at han også i år fik gjort selvangivelsen færdig til
tiden, endda uden forbehold for fejl og mangler... H,a.ns

De inferi~r2 klasser:

Niels Fendlev IIkl. o 1 o 1 1 l
Jan J'?IYqensen " o·.:_loll
fim 0rsnæs li l 2 0 1 C '"'
Finn }1adsen Ikl. 1 o l o o l
r h · -, 7 ~;i· + · 1 k ·r i Lf dJævnt . en en qang rnid~te_mc:.u1r, ... nu sxmasr . ut i re •s
hs d med spillets kvali over hele linien. _,_indst
grund til slig triste stemning havde vel Eendlev,
der takke~ være sin gode slutspurt fik, hvad han
beskeder, som altid havde regnet med. Jeg tror ro
ligt, han kunne have regnet og fået mere end 4p.

Jan var vekselvis heldig og uheldiq, desværre
dog mest det sidste, så pi den baggrund er et re
sultat over 50% faktisk fortrinligt. Kim lod sig
slå ud af rytmen af si~ uheldige start: Hans mod
stander udeblev! Når man tidlig søndag morgen mø
der frisk og veloplagt, er det ej lystigt at vankE
0rkesl0st om i mere end en time. De sidste runder
bar hans soil et eksperimentalt oræg. 3elv spil
lede jeg h0jst ujævnt, i 5.runde betegnede min ~od
stander mit sDil so~ "et sygdomstilfælde" og skønt
jeg følte mig frisk eg rask som en havørn, måtte
jeg modstræbende give ham ret.

14
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3. 1'1".ASKINSKAKTURN.ERING, :B & W, Christianshavn 1.-2. marts

hurtigturnering for 4-mands hold (arrangører :a&W-sk, SK41)

En S!)ændende og velarrangeret turnering som ser ud til at væ
re blevet en sikker tradition.

På bordene lå en indbyå.t::lse til at gå i "Kabyssen", - se
menuen på spisekortet(!)-, når urene blev standset. Havde
samtlige hold fulgt opfordringen, var der blevet trængsel,
da ikke færre end 48 var med. Dette tal skal multipliceres
med en faktor mellem 4 & 5 for at få antallet af næser, som
der altså var så mange af, at de lavest rangerende hold måtte
spille i et lokale for sig. (Hvilket ødelægger lidt af stem
ningen).

Et såkaldt OL-hold bestående af Høi, Hamann, Fedder og Ro
senlund vandt alle deres respektive matcher og også turnerin
gen overlegent. 16 hold var seedede, vi desværre som nr. 13.
Om der var taget hensyn til forrige års meriter, ved jeg ikke;
for Eigil glemte vist at komme et referat i fribonden dengang.
Resultatet således ubekendt. I år er det heller ikke værd at
kende, nok en placering omkring 2o - 25. Således forløb det:

0

~
ca
(Il

~ca
H

0
(Il
~
0

0).
I
(Il
CO~
~
~

0

~
ca
ca
~
ca
H
H

H
H
H

0
§
c+
0
1--i)
c+
CO

H
H

>Cl)
0
+:>-
H
H

runde:

1 Hans Nielsen
2 Ole Delfter
3 Jakob Gibori
4 Torben Sneslev
R Leif Jensen

Individuelle p.
:Match-points

l 2

1 1
0 1
J 1
0 1

l½ 4
0 2

3
0
0
0
0

0
0

4 5
1 0
½ 0
1
1 0

½
tl 1,_
/2 2
2 0

6

½
1
0
o·

7 8

1 l
1

1
l 1
j_ 12 .....

3½ 4
2 2

9
1
0

0
1
2
1

score

6/8
3/8

4½/6
4/9
3/5

2Q½/36
9/18

En score på 57 % er altid for lidt, specielt når pointene
fordeles så ujævnt som her. Vi var nu heller ikke heldige.
[atch nr. 1,6 og måske 5 burde ikke være tabt, og uafgjort i
sidste kamp var også for lidt; men det var da ligemeget.
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Om det var, fordi vi ikke lavede tilstrækkeligt mange
"Bonde-ofre" (fik I den?), eller fordi vi bare ikke var go
de nok, får stå hen. Rutine skal der vist også til.

Jakob er den idelle spillertype til denne form for skak.
Hurtig, stringent, både i tanke og handling. Samtidigt kunne
han også fortælle os andre, hvad vi skulle have spillet. Vi
burde give ham et job som træner.

Miki er selvfølgelig meget stærkere, end resultaterne vi
ser. Han var uheldig mod Odysseus I, Oslo og tildels også
mod AS 04 I. Og så misforstod han vistnok fidusen ved opbyg
ningen af de velkendte stenmure, som manglede sten både hist
og her.

Sneslev var med til denne turnering for første gang, og det
bar hans spil sommetider også præg af. Næste år går det ga
ranteret bedre. Hans fine vitser virkede under alle omstæn
digheder som gode opstrammere suplerende de mere gængse af
flydende karakter.

Reserven Leif kom først til andendagen. Mod Odysseus II ø
delagde han en udmærket stilling, og med Tårnby III forvand
lede han en oplagt gevinst til remis (flovt), hvorefter jeg
sagde til ham, at nu måtte han dælme vinde de 2 sidste. Det
gjorde han så.

Jeg spillede i og for sig nogenlunde; men jeg kunne godt
have undværet at tabe til Øgaard. i 3. runde i 13(!) træk.
Mod AS 04 I vandt jeg en kvalitet fra Per Auchenberg, men
kunne derefter slet ikke finde ud af det og t8h~e på tid.

Selvom der kun er en halv time til rådighed (fra starten
altså), kan det godt lade sig gøre at se (overse?) en mat
kombination på 2 træk. Den slags bør vel ikke være noget
tidsspøgsmål.

2. runde HN hvid mod Th. Haahr

1. d4,Sf6 2. c4,Sc6 3. Sc3,e5 4. d5,Se7 5. e4,Sg6 6. g3,Lb4
7. Lg2,1xc3+ 8. bxc3,d6 9. Se2,0-0 lo. O-O,De7 11. h3,b6
12. Dd3,Sd7 13. Le3,Sc5 14. Lxc5,bxc5 15. Kh2,f5 16. exf5,
Lxf5 17. Le4,Dd.7 18. Sgl,Tab8 19. Tabl,Txbl 2o. Dxbl,Lxe4
21. Dxe4,Da4 22. De2,Da3 23. Tbl,Dxc3 24. Tb3,Dd4 25. Sf3,
Dal 26. Sg5,h6 27. Se6,Tf7 28. Tb8+,Kh7?? 29. Sg5+. opgivet

Det var ikke helt retfærdigt. Lagde I mærke til, at Hvid
blev overspillet i åbningen?

Hans
16
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Anskuelsesundervisning.

Steen Schousboe stiller forslag om en kommentator
konkurrence om 'Mit værste parti', hvad jeg gerne
vil støtte, ikke blot for at eksperterne kan få no
get at grine af, men også til opmuntring og belæ
ring for mindre velfunderede. Jeg har et bidrag fra
den nylig spillede holdkamp i 4.rk mod Vesterbro,
~om vi vandt med 6-2. Vi stod hele tiden klart i
overkanten, og det faldt mig derfor ind, at vi hav
de råd til et parti til anskuelsesundervisning, her
kommer det:

Hvid:Steffen Nygård, Sort:B.Gyldholm
1. e4, e5 2. Lc4, Sf6 3. d3, c6
4. ScJ, d5 5. exd5, cxd5 6. Lb5+, Sc6
7. SfJ, d4!?

(oplæg til bondefangeri med officersgevinst)
8. Se2?, Da5+

(Hvid skulle have spillet 8.Lxc6+)
9. ScJ, dxcJ lo. Lxc6+, bxc6 11. bJ, Dc7

(her opstod ideen om anskuelsesundervisning, der-
for trak jeg ikke ll.-Lg4 eller Lc5)
12. o-o, Sd5 lJ. Tel, Ld6 14. d4, f6
15. dxe5, fxe5 16. Te4, o-o 17. Sh4, Sf6
18. Tel, e4 19. gJ, Sg4 2o. LeJ, SxeJ
21. TxeJ, Lc5 22. TxcJ, Lxf2+ 2J. Kg2, Lb7

(jeg kunne have spillet 2J.-De5 med hensigten
24.Tc4,De6, men jeg mente, det ville have spole
ret partiets humane karakter)
24. De2, Ld4

(24.-eJ er for brutalt, da Hvid udånder efter få
træk.·Jeg trak derfor Ld4 for at se, om han var
vågen. Det var han)
25. Dc4+, Kh8 26. Dxd4, Ta-d8
28. Dg5, De7 29. Sf5, Df7 Jo.

(30.-Td5 er meget bedre, men ikke
Jl. Tc4, c5 J2. Kgl, La6

(ved en strålende kombination får Sort 2 tårne
for dronning, løber og bonde)
33. T&c5, Lxfl 34. Tc8+, Df8 35. Txf8, Txf8
J6. Kxfl, e3 37. Ke2, Te8 J8. c4, Td2+
39. Kf3, Tf2+ 4o. Kg4, Te4+

(4o.-Txf5 ville have kvalt Hvid, men partiets
pædagogiske værdi var dermed.gået tabt)
41. Kh3, Txf5 42. Dd8+, opgivet. 1-o.
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Nogle vil måske mene, at det er et helt åndssvagt
parti, og dermed har de demonstreret, at de ikke
fatter et kuk af det hele, hvad der også kræver en
vis minimal intelligenskvotient. Jeg mener selv, at
bortset fra den teoretiske og pædagogiske kvalitet
må partiet være selvskrevet til en præmie i den fo
reslåede konkurrence, hvis den da bliver til noget.

BG

Ændrin~er til medlemslisten

Nye medlemmer (alle juniorer):

Lars Bornemann, Høje Gladsakse ll, 14.th.,
2860 Søborg. tlf 67.27.80

Jesper Nellemann, Toftøjevej lo, 2720 Vanløse.
tlf 74.28.lJ

Hans Ottosen, Bfilowsvej 22, 1870 Kbh.V.
tlf 24.87.95

FRIBONDEN er et fint lille blad med mange gode ar
tikler og bl.a. periodiske oversigter over klubbens
aktiv~teter, og ingen bør være i tvivl om, hvornår
der foregår hvad. Desværre lader det til, at i alt
fald nogle ikke regner organet for mere end de re
klametryksager, der kommer ind ad brevkassen og ry
ger lige i skraldespanden. Gang på gang spørges der
Hvornår er der vinterturnering, Hvornår er der hold
turnering, Hvornår er der ditten, hvornår er der
datten? - Det står alt sammen i Fribonden, så at si
ge skåret ud i pap, så det skulle ikke være nødven
digt også at give det ind med skeer. Et klubblad
skulle gerne virke som information til medlemmerne,
det er i hvert fald en del af hensigten med det.
Derfor: LÆS FRIBONDEN+LÆS FRIBONDEN+LÆS FRIBONDEN.

KONTINGENTET. Jl.marts slutter klubbens regnskabs
år, og på denne højtidsdag skulle det gerne blive
tradition, at alle er å jour med kontingentet, dvs
at der er betalt for marts måned. Det ligger ganske
vist lidt tungt i øjeblikket, men det kan og bør
~~s. Hvis du altså vil have fred med din samvittig
hed (og med kasgereren), så sørg for at få betalt i
tide, så du kan møde frem t±1 generalforsamlingen
med oprejst pande.
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ALJECHIN MED DRONNING.EDFFER OG NOGh""T OM HVORDAN~=-========-====-=========-========
MAN {I![E2_~!Jg_KLUBMESTEREN-=------------

af Jørgen
Holst

partigennemgang for andre end mester- og 1.klasse-spillere

Først et parti fra KSU's mesterrække, Vanløseholdet mod Tårn
by, 4. februar 1980. Det bringes fordi det viser hvor galt
det kan gå selv en habil briktrækker hvis han spiller for u
dynamisk og uden plan. Egentlig indeholder det ikke det ka
rakteristiske Aljechinforsvar - hvor hvids bønder med fare
for at svække sig jagter den sorte springer - men i bøgerne
henregnes det til "Aljechins forsvar" alene p.g.a. sorts før
stetræk, Sf6.

Hvid Peter Robert Olsen, Tårnby, Sort Jørgen Holst, VS
1. e4, Sf6
2. Sc3, d5
3. exd, exd
4. Sf3(?), c5!

Hvid spiller mere præcist 4. d4, hvorefter·4.-,c5 ikke kom
mer med så stor kraft som nu. (Fx 4.-,c5 5. dxc,SxS 6. DxD+,
KxD 7. bxS,e6 8. Le3, og hvid har godt spil trods trippel
bonden. Hvordan får sort egentlig sin bonde tilbage?)

5. Le2'? -
Den faste kommentar lyder: Slapt!

5. -, g6
Det er ikke så svært at se hvor slaget skal stå: på dronnin
gefløjen

6. 0-0, Lg7
7. sxg?, -

Intet opnået ved bare at slå løs
7. -, DxS
8. c3!?, -

Det~ faktisk også en grim løber der står på g7.
8. -, Sc6
9. b3?, -

Nu bliver det bare noget kluns for ham. c3 var der lidt rai
son i, men nu står de hvide snart og træder på hinandens tæer.
9. -, 0-0
lo. Lc4?, -

Nej! Og så anden gang den løber trækker forkert. Her på c4
bliver den snart udsat for overgreb fra sorts springer; så
stod den trods alt bedre på e2, hvorfra den evt. kunne gå til
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f3 på et gu.'l'lstigt tidspunkt. Derfor kan den smule dronninge
jagt han foretager ikke siges at give tempogevinst; sorts
dronning går i øvrigt hellere end gerne til c7 via d8.

lo. -, Dd8
11. Tel, -

Det er der fornuft i; sort må fra nu af holde øje mede?. At
flytte e-bonden nu ville enten svække den (e5?) eller gene
re løberen på c8 (e6?)

11. -, De?
12. Tbl??, -

Ak, det va:r vist en fingerfejl! Så dårligt stod han jo hel
ler ikke at der ikke skulle kur..."1e findes noget rimeligt. Men
i hans underbevidsthed kan spøgelset Sb4!? og den fæle fyr
på g7 måske have fremkaldt reaktionen. Vi ma..'l'lgler for resten
en bog om skakpsykologi; Gerald .A.braJ1ams "The Chess 1'iin.d11 er
ikke sagen.

12. -, 1f5
13. Tal, Tad8

.Angrebet Sb4 med fatamorganaet "kva.Li.tetsgevi.-rist11 eller erob
ring af c3 kunne nemt have kostet 2 lette officerer. Jeg
turde i hvert fald ik:.~e i den vigtige holdmatch. Hellere byg
ge noget op.

14. De2, a6
15. a4, Lf6
16. Ta2, -

Her følte hvid sig godt tilpas; han så både lettet og triillll
ferende ud da han fik flyttet det tårn. Han mente tydeligt
nok at 1f6 var et jammerligt træk, men det er i virkelighe
den det træk i partiet jeg selv har mest sympati for. Det
forhindrer et hvidt springermodspil fra h4, og det sikrer
e7 ret effektivt. Indbrud på e? kan i høj grad forstyrre
sorts kommende angreb.

16. -, Sa5
17. La3, SxL
18. DxS, b6

:Bonden a6 skal han ikke nyde. Find selv dronningefangsten i
tre træk!

19. De2, ld3
2o. De3?, -

Det havde været bedre simpelthen at gå hjem nu og prøve ai
få vejret. Nu er opmarchen og slagende derimod ikke til at
standse.

2o. -, Td6
21. b4, -



Ke3, Kc6
d4, rae
Ke4, Te8+
Kf4, Lc4
Kg3, 'l1el
Kg2, g5
Lc5, f5
Lb4, Tal

44.
45.
46.
47.
48.
49.
5o.
51.

kommentarer:
36. Lxe, Ld3
37. Kg3, Kf8
38. Kf4, Ke7
39. Kg5, Ke6
4o. Ld.4, h5
41. Lc5, Td7
42. Kf4, Kd5
43. Lb4, Lb5

Han har ret i at der nu må komme et hvidt modspil.
21. -, Tfd8

Sort har tjent så meget tid at der nu kan blive til en effek
tiv sikring af Ld.3

22. bxc, Te6
23. cxb, Db7

Det er jo logisk nok: Slår jeg b6 med dronningen får vi af
bytning? og hvad så? Og slår jeg med tårnet er mit tryk i e
linien væk. Altså slår jeg ikke.

(Tankegangen er rigtig; men i så fald havde det været bed
re at spille Dc4, der vinder en tårnbasse. Og betænkelighe
derne i næste note kunne overflødiggøres. red.)

24. Df4, -
Her må jeg indrømme at Dc5 kunne have forvirret i hvert fald
mine begreber.

24. -, DxS!
Så kommer det endelig. Jeg sætter dog kun udråbstegnet fordi
det er mit første korrekte dronningeoffer i et turnerings
parti. Men i øvrigt er det vist bare mere korrekt spil end
det er offer. Det er et simpelt mekanisk forløb med en be
skeden lille pointe i det 27. træk.

25. gxD, TxT+
26. Kxg2, Lfl+
27. Kg3, -

Kgl eller Khl forekommer kongen for usundt.
27. -, Le5

Resten behøver ingen
28. Tb2, LxD+
29. KxL, Tb8
30. a5, e5+
31. Kg3, Le2
32. Kg2, Ld.3
33. Lc5, Tbl
34. TxT, LxT
35. Ld.6, Tb?

Her blev der taget hængeparti; man kan ikke fortænke hvid i
at ha..~ efter tårntabet ville undersøge om hans bønder var
noget værd. Heldigvis opgav han dog telefonisk.

Jeg skal undlade kvikke bemærkninger om tårntab og
tårnbyspillere!
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Så en tragisk og sandfærdig historie om et parti hvor hele
to spillere fik lejligh~d til at opleve sig som tabere:

Vinterturnering i Vanløses mesterrække. 20. februar 1980.

SicilianskSort Steen Schousboe,Hvid J. H.

1. e4, c5
2. Sf3, e6
3. c4, -

Jeg kan godt lide det træk. Sort får enorme problemer med at
trænge over d5, og truslen om en Sort officer (springer?) på
det svækkede d4 er fjern og uvirkelig. Men selvfølgelig kan
svækkelsen blive alvorlig henimod slutspillet.

3. -, Sc6
4- d4, cxd
5. Sxd, a6

Hvad får egentlig folk til at spille siciliansk?
6. Sc3, Lb4
7. a3, -

Det springende punkt i denne åbning. Jeg påtager mig gerne
dobbeltbonden, for den står jo og behersker centrum - fx
kan sort vanskeligt komme til med en springer, og jeg glæder
mig til et spil, hvor modstanderens kongeløber er væk fra
starten.
7. -, LxS+
8. bxL, Dc7

Klubmesteren fortrød siden trækket. Den laver heller ikke
noget der.

9. f4, Sge7
Hvid har ingen særlige problemer med at trænge frem. Sorts
Se? huede ham langtfra. Hvis 9. Sf6, så lo. e5, og feltet
d6 inviterer hvid på det groveste.

lo. Le2, d6
11. 0-0, e5(Y)
12. Sf3, f6

Det var nu ikke Steens store aften. Trækket ser usselt ud.
12. Sf3 er selvfølgelig bed.re end slaget fxe. Sort_kan nu
ikke spille exf p.g.a. Lxf, og d6 bliver syg. Meget syg. Og
jeg må indrømme at hvis han ikke spiller f6 kan han få pro
blemer meu sin måske lovligt fremmelige e-bonde.

13. Le3(?), -
Det er nok skrappere strax at besætte f5 med bonden og sam
tidig beherske e6. Men jeg ville gerne spille på begge fløje,
og det gør Le3 unægtelig. Jvf 17. træk.
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13. -, Le6
14. f5, Lf:7
15. g4, Sa5

Distraktion af min noble modspiller.
16. Da4+, Sac6

Så kan der i hvert fald ikke ske min lille c-bonde (c4) no
get. Sort må bare hjem igen.

17. Tabl, 0-0
18. g5, b5

g4 og g5 går fordi centrum ligger fast på en for sort ugun
stig måde.

19. Ddl, -
Drunen er lykkelig for at få anledning til først at tage hjem
til sin mand og senere u..d på det egentlige eventyr. Så kan
sort gumle bønder på den anden fløj hvis han gider - og tør.

19. -, Tfb8
Nå, nej nu skal vi ikke blive overmodige og undervurdere den
stærke modspiller. Tfb8 er stærkt tænkt.

20. gxf, gxf
21. Lh6!, -

Det er med ærefrygt at man lægger lænken på en mand som
Schousboe. :Eh drrunatisk stund i mit liv.

21. -, bxc
Vred er han!

22. Del, Kh8
23. Dh4, Tg8+
24. Khl, Sd5 (standardkommentaren: desperation)
25. exS, Lxd
26. Dxf+, Tg7
27. LxT+??, -

Nu sætter det fænomen ind som Gyldholm har været så venlig
at opkalde efter mig: Holst-syndromet. Så kan det da være at
man alligevel kommer med i ska.~istorien. Trækket er pinligt
fordi Tgl afslutter partiet i et par træk. Schousboe havde
set det og havde planlagt at opgive efter 27. Tgl,Tg8 28.
TxT,TxT 29. Tgl, men da han så at Tgl ikke kom besluttede
han sig til at spille videre til mat(!). De dårlige træk det
27. og det 57. ·kommer af sig selv mens man sidder og plan
lægger hvor mange udråbstegn man kan være bekendt at sætte
når man skal gennemgå partiet i "fribonp:en", og de kommer
når man sidder og hygger sig ved tanken om at Schousboe jo
han slået Ha.ns Nielsen, Hans Nielsen'~ar slået fx Allan Jen
sen, Allan Jensen har engang slået Bent Larsen, og Bent Lar
sen har slået Karpov o.s.v.
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27. -, DxL
28. DxD+, KxD 38. Tb3,Th4 48. Kb3, Tc6
29. Kgl, Kf6 39. Tb6, Th3+ 49. Tf2+, Ke3
30. Tf~, Se7 4o. Kd2, e4 So. Tf7, Td6
31. Sd2, Tg8+ 41. Te2, Ke5 51.. Te5, Kd3
320 Kfl, Sxf 42. Txa, d5 52. Tfe79 Tb6+
33. Lxc, LxL 43. a4, d4 53. Ka3, Kc2
340 SxL, Ke6 44. Ta5+, Kf4 54. Tc7+, Kd3
35. Ke2, Tg4 45. cxd, Td3+ 55. a5, Tbl
36. Se3, SxS 46. Kc2, Txd 56. Tce7, Kc3
37. KxS, Ta4 47. Td2, Tc4+ 57. Txe(!), Tal+

Der var den, matten!
Min stadigvæk noble modstander tog det pænt. Dog gjorde

han nogle indsigelser mod mit første træk: e4!?. Han havde
netop læst en hel bog om Sokolsky og blev således en del
frustreret i denne åbning. J. H.


