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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

37. årgang nr. 7 november 1980

Post mortem.

Vor mangeårige klubkammerat og ven Henry Stjern
qvist afgik ved døden den 17.august i en alder af
81 år og efter 48 års medlemsskab. Fribonden bur
de have bragt en nekrolog i oktobernummeret, men
på grund af uheldigt sammentræf af omstændigheder
og en misforståelse lykkedes det ikke. Det er be
styrelsen.meget ked af. For at mindes Stjernqvist
bringer vi nu et af hans partier med egne kommen
tarer, spillet i sommeren 1974 omkring hans 75 års
fødselsdag. Det fremgår af kommenrarerne, at
Stjernqvist ikke var forfalden til selvovervurde
ring, men vi synes, det bør tilføjes, at han i den
påfølgende vinterturnering blev nummer 2 i l.klas
se, godt klaret af en 75-årig! - Her følger kam
pen mellem to vordende æresmedlemmer:

Om at ærgre sig.
Når jeg er kommet hjem efter en aften i VS, har
jeg altid ærgret mig. Søvnen ville ikke være mig
nådig, for havde jeg tabt, ærgrede jeg mig over
det, og hvis jeg havde vundet, ærgrede jeg mig
over de fejl, jeg havde begået og som kunne være
blevet skæbnesvangre, såfremt modstanderen havde
opdaget dem.

'Jeg har altid hørt til den bløde mellemvare -
•

1
-skakmæssigt set - og følgende parti i styrkeli-
.steturneringen med min gamle ven og kampfælle fra
de 4o år, Sejr Houmann, er en illustration heraf.
Jeg spillede Sort, og partiet forløb således:
1. e4, e5 2. SfJ, Sf6
Jeg vælger ofte dette forsvar, Russisk, ikke for
di den længst afdøde danske skakprofessor d~ Krau-
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~e skrev, at det var det eneste logiske og at det
pegede mod remis, ej heller fordi Euwe, som det
synes i modsætning hertil skriver, at det kan fø
re til meget livligt spil, hvor Sort for tidligt
forfølger en aggressiv taktik, men fordi det sjæl
dent spilles, og mine modstandere, der jo hører
til samme kategori som jeg, bliver derfor i star
ten usikre. Efter Euwe er hovedvarianten nu, at
Hvid slår på e5, men Houmann valgte Euwes tredie
forgrening
J. ScJ, d6
Iføige-Euwe kan mit træk efter 4.d4 føre til
Philidors forsvar, men Houmann valgte et andet
træk, og fra nu af havde vi altså ikke andet at
støtte os til end vor sans for at flytte brikker
ne bedst muligt.
4. Lc4, Le7 5. o-o, o-o 6. dJ, Sc6 7. hJ, a6
8. Sh2, Le6
Min begrundelse for at tilbyde løberafbytning
var at opnå en åben tårnlinie, men e6-bonden
ville jo nok være blevet et svagt punkt. Hou
mann valgte imidlertid at gå tilbage med løberen.
9. LbJ, Sd4 lo. LeJ, SxbJ
Jeg spillede nu på at bevare mit løberpar.
11. axbJ, Dd7
Min tanke var at forhindre Sg4 og samtidig at få
a-tårnet i spil.
12. f4, d5
Jeg havde stirret mig blind på, at Houmann ville
spille f5, og så ville min gaffel d5 bringe ud
ligning, og jeg ville få en åben tårnlinie. Der
imod så jeg først bagefter, at hvis min e5-bonde
blev slået, ville jeg komme en bonde bagefter, og
det ærgrede mig. Men Houmann gjorde noget tredie,
der lettjde mine bekymringer:
lJ. exd5, Sxd5 14. Sxd5, Dxd5 15. c4, Dd6
16. De2, Ta-d8 17c Ta-dl, f6 18. SfJ, Lf5
19. Sel, e4
Det var en kold fidus. Der slås selvfølgelig ik
ke på e4, hvorved et tårn ville gå tabt for bon
de og løber. Nu bliver e4 derimod svag.
2o. d4, Db4 21. Dc2, Tf-e8 22. DcJ, DxcJ
2J. bxcJ
Dronningafbytningen passede mig godt, da trykket
på mine-bonde nu lettedes.
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J8. Kgl, g4
41. hxg4, Kg5--·-

44. Txf4, Kxf4
med en fribonde

37. Te-dl, Kg6
4o =--9-xe6, Txe_6

4J. gxf4, Txf4
til slutspillet

2J.-, Ld7 24. f5, g6 25. fxg6, hxg6
26. Sc2, f5 27. d5, Lf6 28. Sd4, Tf8
29. b4, Lh4 Jo. Kh2, Lf6
Frem og tilbage er lige langt.
Jl. Td-cl, Kg7 32. Se2, Le5+ JJ. Lf4, Lxf4
J4. Sxf4, g5 35. Se2, f4
Nu syntes jeg, jeg var ovenpå, men som altid
har jeg svært ved at få det bedste ud af en
god stilling.
J6. Sd4, Td-e8
J9. Se6, Lxe6- -
42. gJ, Kxg4
Jeg går altså
i overvægt.
45. Kf2, e3+ 46. Ke2, Ke4 47. Thl, Te7
48. Th4+, Kf5 49. Td4
Det var ikke så godt. Th3 ville have likvideret
den stærke e-fribonde, og selv om jeg ville have
fået hans c-bonde, tvivler jeg om mine gevinst-
chancer.
49.-, Te4 5o. c5

·Der er vist ikke noget bedre.
50.-, Txd4 51. cxd4, Ke4
Resten gik af sig selv.
En engelsk gentleman blev spurgt om, hvordan han
havde båret sig ad med at blive 90 år. Svaret
var, at han havde haft så forbandet mange ærgrel
ser. Den samme forklaring må jeg give på, at jeg
har holdt ud i over 4o år med at spille i VSo -
Men så formilder det jo, at man på sin 75 års
fødselsdag blev så pænt omtalt i Fribonden, og
at klubben på selve dagen betænkte mig med nog
le våde varer - åbenbart med kendskab til min
hang til det spirituelle.
Hjertelig tak - også for de mange års gode
kammeratskab i vor klub. (i . H st· • t),sign •• Jernqvis

- Vi mindes med vemod mange hyggelige stunder
sammen med Sir Henry og udtaler endnu en gang
vor beklagelse af uheldet med nekrologen.

Bestyrelsen.
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Fornem sæsonstart

VS I - Rødovre I

Hans Nielsen
Ole Delfter
Leif Jensen
Erik von Essen
Steen Schousboe -
Jakob Gibori
Jørgen Holst
Finn Madsen

KSU M-rk.

Bent Kølvig
Johnny Thylin
Søren Petersen
Harly Sonne
Anders Lundsgård
Henrik Eriksen
Peter Rank
Karsten Andreasen

5/11-80

1 - 0
½-½
½-½
1 1
2 - 2
h
h

½-½
h

Vores (let svækkede?) hold var næppe i besiddelse af den helt
store optimisme før årets turnering. Derfor kan vi konstate
re, at i hvert fald 1. runde mod Rødovres fra 3. division
neddumpede hold gik over forventning.

Leif spillede fransk og mosede frem; - for langt? Hurtigt
remis, hvorefter Leif gik på jagt efter ludospillet. Holst
pådrog sig en dobbeltbonde med dertil hørende ekstra rente
byrde. Men modstanderen inddrev ingen renter, læs: udnyttede
svækkelsen. Derfor remis.
Den gode Delfter spillede efter den ultradårlige løbers

princip. Hvad mener I om manøvren Lcl-f4-g3-h2 efterfulgt
af bønder f2-f4 og g2-g3? Thylin kunne slet ikke finde ud af
det og tilbød remis. Erik - altid god for den halve pind
stod virkelig godt en overgang; men han er jo sådan et fre
deligt gemyt. Sort slap med skrækken, hvis der da var nogen.

I min nye egenskab af holdleder - hvad det så indebærer -
skulle jeg forsøge at få revanche mod Kølvig, som jeg tabte
til for 3 år siden. Det lykkedes til fulde. I tidnøden brød
han regulært sammen.

Herefter førte vi altså 3-2 med 3 hængebasser. Steen skul
le måske have afgjort sagen lidt før; men i hængestillingen
kan der ikke være tvivl. Og Finn spillede så byzantinsk som
aldrig før. Jeg forstod ikke et kuk, og det gjorde modstan
deren heller ikke. Finn vinder hængemulen. Jakob mumlede
noget om en kombination - ikke til hvis fordel den var. Hæn
gestillingen er et tårnslutspil med bonde mindre. Jakob er
god til slutspil •••

Så måske 5½-2½? Hans

SIDSTE: Steens modstander har opgivet.
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KS II - VS II 5 - J
1. Ralf Ploug Hansen - Stefan Hansen 0-1
2. Svend Petersen - Jens Vinther 1-0J. Dan Grøndal - Niels Rendlev 1-0
4. Villads Junker - Eigil Pedersen 1-0
5$ Michael Rasmussen - Jan Jørgensen 0-1
6. Erik Bennetzen - Erik Bøge Larsen 1-07. Jan Lundhøj Nielsen - Kim Ørsnæs 0-1
8" Bent Wissing - Kurt Havn 1-0
VS II startede holdkampsæsonen med at møde ordinært op.
Det er 1. række det gælder i år, hvilket skulle give
nogle svære, men også spændende kampe, og god modstand
til alle mand.
Kim debuterede på holdet og det gik ovenud glimrende;
han mattede sin modstander efter en times spil.
Det er dejligt at komme foran, men det begyndte allerede
at se meget sort ud på flere brætter, og efter kun 2
timers spil var både Niels og Eigil fejet af banen.
Jena stod også skidt, men holdt en time mere.
Erik og Kurt var i denne kamp uvenner med klokken, men
stillingerne var vanskelige.
Jan gjorde come-back på holdet og gjorde det fint. En god
stilling blev omsat til en merofficer og et ettal.
Jeg gjorde også come-back ( smidt af 1. holdet p.gr.a.
af .manglende styrke). I mit parti lavede vi begge fejl;
min modstander lavede den sidste: i 29. træk og med 2
min. tilbage på uret overså han en familieskak; jeg havde
mere tid; 6 min. mere.

Stefan

VS III - Posten I Jt-J½+h

1. Axel Barkhuus - Ko Vinding Pedersen 0-1
2. Lars Petersen - JoPo Svendsen 0-1
Jo Lars Bornemann. - A. Boisen Petersen ½-½
4. Børge Gyldholm - Poul Olsen 1-0
5. Jesper Holm - Egon Madsen h
6. Sigvald Brandt-Larsen - Knud Poulsen ½-½
7. Ulrik Find - Svend Steen 1-0
8. Jørgen Falk - Erik Mou ½-½

Også J. holdet stillede op i ordinær opstilling. Det viste
sig at det gjorde modstandenw fra postvæsenet også, hvil-
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kat betød meget stærke modstandere for 3. holdets øverste
brætter. Sidst Posten var på besøg gjorde deres 1. og 3.
mand livet surt for Jørgen Holst og Finn Madsen.
Børge bragte holdet foran efter en lille time. Lars Po
havde noget senere den ubehagelige oplevelse at blive sat
kvalt mat. Jørgens modstander stod over for meget alvor
lige trusler, men reddede sig med evig skak.
Ulrik debuterede på J. holdet og det gik strålende. Han
kombinerede sig først til en bonde, så endnu en og så til
en kvalitet, og da modstanderen så, at denne udvikling
fortsatte, opgav han.
Axel havde stået godt, men efter godt J timers spil svig
tede kocentrationen, og en bolle var bagt. Også Lars B.,
kocentration svigtede, han havde ellers en god stilling
med merofficer, men han havde glemt noget med forbundn
fribønder på 6. række mod et tårn, men på mirakuløs vis
holdt han remis. I Sigvalds parti bølgede kampen frem og
tilbage; tilsidst, da spillerne indså, de ville ende med
kun kongerne tilbage, blev de enige om remis. Jesper vandt
en officer, men gevinstføringen trak ud, så derfor var
hængeparti nødvendigt, men der skulle ikke være tvivl om
sejren, så VS III vinder 4½-Jt; en ganske udmærket start.

Stefan
ØL OG VAND
vil vi gerne alle have mulighed for at drikke mens vi
spiller skak.
Det har desværre vist sig at være en dårlig forretning
i det sidste stykke tid, da der har været underskud
mange gange; om det er fordi man glemmer at betale el
ler tager forkert tilbage, når man ikke betaler med
lige penge, eller hvad årsagen kan være, skal jeg lade
være usagt; men vi er nu nødt til at have en bartender
og det er klart at det er en opgave, der må gå på skift
blandt mange medlemmer. Vi håber i bestyrelsen, at der
er mange frivillige, hvilket for disse så vil betyde,
at hver kun skal ofre en eller to onsdage.
Man tilroelder sig hos bestyrelsen.

Vi kan også oplyse at stillingen som.materialforvalter
stadig er ledig. Lønnen er frikontingent + den tak ver
den nu engang giver. Arbejdet består i at åbne og lukke
klubben, samt lidt oprydning. Det sidste fordi, de~ er
nu engang lidt rodet når mange mennesker har været sammen
dette skyldes at alt for mange ikke gider at rydde op
efter sig; man konstasterer, man ikke er den sidste, og
så er man skredet. 6



~
Fra KSU's holdturneri...~-== 1.-runde

Da ~9g mødte Kølvig i holdturneringen 77/78, opnåede jeg
vistnok en meget fordelagtig stilling - efter et lidt tvivl
somt åbningsspil ganske vist. Derefter satte jeg først for
delen over styr og forskertsede i fortsættelsen en klar re
misafvikling for til sidst at tabe på det gru.so~ste. Det er
set før. Desårsag var jeg opsat på at gøre en bedre figur
denne gang, selvom en generende forkølelse gjorde, at jeg
ikke kunne se mange træk frem. Altså så solidt som muligt:

hvid: Bent Kølvig sort: Hans Nielsen

1. d4,e6 2. c4,Sf6 3. Sf3,b6 4. a3,-. På mode for tiden. Ide
en er klar nok. 4. -,Lb7. Jeg tænkte på La.6 i stedet, - må
ske er det oven i købet bedre. Det er petitesser. 5. Sc3,-.
Nu kunne sort spille d5; men partier af supertalentet Kas
parov mod Antoshin og Åkesson fra henholdsvis Ba.ku og juni
or-VM har overbevist mig om, at sorts stilling ikke er uden
problemer. Bl.a. fordi det efter cxd5 ikke er klart, hvad
sort skal slå igen med. Derfor 5. -,Le7 6. Lf4,Se4 7. Sxe4,
Lxe4 8. Sd.2,Lb7 9. e4,-. Ser formidabelt ud, ikke sandt?
Nu ikke ryste på hånden: 9. -,o-o. Tru.er kraftigt f5. lo.
Ld3,-. Parade. lo. -,d6. truer e5! 11. De2,-. Ny parade. 11.
-,sa.7. Truer igen. 12. Sf3,-. Øv. Men 12. -,c5 kan også spil
les. 13. dxc5,-. (d5). 13. -,bxc5 14. O-O,e5. Et tveægget
træk. Men sort brød sig ikke om at skulle regne med et lej
lighedsvist hvidt fremstødmede-bonden. Begge parter får en
dårlig løber.

15. Ld.2,a5 16. Sel,Lf6. Sorts sidste træk forhindrer et
hvidt f4. Hvids spil må derfor ligge på dronningefløjen, og
i erkendelse heraf burde sort muligvis have forsøgt a4 i
stedet - for at forsinke hvids aktion. Men så f4? Svært.
17. Sc2,-. Sigter mod d5 & f5. Derfor: 17. -,g6, som sort
ville have spillet før eller siden alligevel.

18. b4,axb4 19. axb4,Dc7 2o. b5,1g7 21. Se3,Sf6 22. f3(?),-.
Jeg havde nok foretrukket Sd5; men hvid vil holde d-linien
åben til senere brug. (Planlægning på langt sigt!). 22. -,
Sh5 23. g3,-. Det er klart, at ingen kongestilling bliver
sundere af den slags småkompromiterende træk. Endnu er det
ikke alvorligt; men jeg ønskede at markere hullet på h3:
23. -,Dd7. Dog ligeså meget for at understøtte et eventuelt
f5. 24. Ta5?,-. Bedst Sd5, og hvid står stadig udmærket. Det
spillede træk er planløst.
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24. -,Txa5 25. Lxa52f5. Sort må frem, det er klart. Hvis nu
Sd5, så Lh6 og sort klarer sig.

26. exf5?,-. En grov fejl. Kølvig var i tidnød. Sorts bon
decentrum bliver meget mobilt, og den sortfeltede løber våg
ner til live. 26. -,gxf5 27. Dc2(?),-. Dette var hvids plan;
men sorts svar skriger jo til himlen. 27. -,e4! 28. fxe4,
Ld.4. Hvid er færdig, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad
han spiller. Hvis f.eks. 29. De2,-, følger De8 og f4 truer
uimodståeligt: 30. Ld.2,f4 31. Dg4+,Kh8 og gxf4 går ikke p.
g.a. Tg8. El.ler 31. gxf4,Sxf4 32. Dg4+,Kh8. Slut.

29. Ld.2,f4 30. gxf4,Dh3. Det neIDIIleste. Sort kan sik.~ert
vinde på andre måder; men denne er effektiv. 31. Tel,-. iivis
i stedet Del så Sxf4 og foruden truslen om mat på maven (g2)
Ld.3 kaput. 31. -,Txf4. Slag med springeren vandt selvfølge
lig også. Den gode skakopdragelse taler imidlertid for, at
alle officerer skal med i angrebet, og så er det pænere •••
På 32. Khl,- kunne nu følge Lxe4+ 33. Lxe4,Sg3+ 34. Kgl,Tfl+
og slut. Der kom 32. Lfl,Tg4+ 33. Opgivet.

Et par matter: 33. Khl,Sg3+ 34. Kgl,Se2+ 35. Kf2,Dxh2+ 36.
Kf3,Tg3 mat. Eller 35. -,Tf4+ 36. Kxe2,Df3+ 37. Kd3,Lxe4 mat.

s
1
u
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Hans
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TOK - TOK
De er skøre,de skakspillere!

Dette er en historie fra det virkelige (skak)
liv,og desværre ikke en ond parodi: ·

For nogle måneder siden skulle det danske
skaklandshold spille landskamp.Spillerne blev ud
taget i god tid,og gav alle tilsagn om at stille
op.En uge før landskampen meldte en af de udtagne
spillere,Gert Iskev fra Frederiksberg,afbud.Han
ville hellere spille turneringskamp for sin klub.

Iskov fik at vide at et så sent afbud med
en sådan begrundelse ikke kunne akcepteres.Han
ville få et års karantæne fra landsholdet.

Iskov spillede alligevel divisionskamp for
Frederiksberg,og fik så ganske rigtigt den lovede
karantæne.Men så blev Frederiksbergs divisions
hold sure,og trak hele førsteholdet fra 1.divi
sion.Officielt fordi man ikke ønskede at spille
de såkaldte weekend-runder,som man ellers havde
fundet sig i hele sæson'en igennem.

Nå,så gider Frederiksbergs 1.hold ikke spil
le turneringsskak.Det kommer vel ikke os andre
ved? Jo,det gør det faktisk,for sjovt nok gider
samme førstehold (eller rettere 4 til 6 af dette
holds spillere) godt at spille i Mesterrækken,
hvorfra vinderen rykker op i 3. division!

Altså tilmelder disse spillere sig rask væk
på Frederiksbergs andethold,som spiller i Mester
rækken.De spillere som har bragt holdet i Mester
rækken må så allernådigst tage til takke med en
plads på tredjeholdet,hvis spillere så må ned på
fjerdeholdet,etc.,etc.

I mellemtiden melder Gert Iskov sig ud af
Frederiksberg Skakklub,og Svend Hamann vender
hjem til Lyngby-Virum.

Ifølge en af disse vildt demonstrerende
tidligere 1.,(nu andet-) holdsspillere vil det
nykårne Frederiksberg 2.hold gerne spille i 3.
division i næste sæson,hvis de vinder Mesterræk
ken i år.Og dernæst gerne i 2. division,hvis de
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vinder 3.division i sæson'en 81-82.0g skulle de
så også vinde 2.division vil de tii den tid tage
stilling til spørgsmålet om igen at spille i 1.
division.

Hvad har disse skakhelte så opnået?Slet ikke
så lidt:
1) De har givet deres egne klubspillere på de

øvrige hold god grund til at være sure.
2) De har fået fjernet et par af de stærkeste

spillere fra klubben.
3) De har fjernet ethvert sportsligt incitament

fra Mesterrækken i år,og ihvert fald skabt
nogle tårnhøje favoritter i de lavere klasser
hvor et "nedrykket" frederiksberghold nu skal
til at spille sig tilbage til sit naturlige
niveau.

4) De har givet en virkelig god demonstration
af den gamle sandhed om at der ikke er noget
så latterligt som skakspillere med primadonna
nykker.Hvis det går som det plejer når nykker
ne går højt,så ender denne sag på en eller
anden måde i retten.Frederiksberg var ikke for
ingen ting Enevoldsens klub!

I mellemtiden kan vi andre så gøre som vi
plejer.Hygge os i klubben,og studere Asterix,
hvorfra overskriften til denne tragikomiske be
retning er hentet.De er skøre,de skakspillere!

Steen Schousboe

Jubilæumsturnering

KS 115 år - men stadig et besøg værd!

I sensommeren og det tidlige efterår gæl
der det om at pudse formen op til de kommende
holdkampe,og Skakbladet ligefrem flyder over
med favorable tilbud.Billigst var i år KS,hvor.
man formedelst 7o kr kunne få lov at deltage i
mesterklasse 2.Dette tilbud benyttede Hans
Nielsen og jeg os af,og·lad detstaks være slået
fast at man her så endnu et bevis for at der
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ingen sammenhæng er mellem en vares pris og
kvalitet.Turneringen blev afviklet roligt og
kompetent,og spilleforholdene var idelle: Kun
24 spillere i de to mesterklasser,meget få til
skuere,ingen støj,og god luft.Dette sidste fordi
der i KS er højt til loftet.Selv jeg og et par
andre beslutsomme rygere kunne ikke ødelægge
atmosfæren så meget i løbet af de 5 timer at
røgkoncentrationen kom over "sneslev-grænsen".

Sp.illemæssigt fik Hans og jeg en meget
forskellig start.Måske var det VM-finalen i Gø
teborg som endnu sad Hans "Speedway" Nielsen
i benene.I hvert fald fik han en dårlig start,
mens jeg selv var snydeheldig:

1.runde: Hans går ind i et matnet få træk
efter at have afslået remis.Selv laver jeg 3
eller 4 grove fejl i midtspillet,og står klart
til tab,da min modstander pludselig begynder at
spille hurtigt.Først tager jeg en bonde,og umid
delbart inden afbrydelsen stjæler jeg endnu en
bonde og en kvalitet.Rent held!

2.Hans nørkler længe,og får en lille fordel,
merbonde i et slutspil med dronning og løber på
hver side.Det ender remis.Selv vinder jeg en
forbløffende let sejr,se partiet i forrige Fri
bonde.

3.Runde: Hans får igen en lille fordel,og
igen er fordelen for lille til gevinst.Selv
spiller jeg remis efter en vild offeraffære~

4.Runde: Vi spiller begge remis igen.Hans
i underkanten,jeg selv i overkanten.

5.Runde: Hans vinder sit første parti!Det
var over Dick Sørensen,som også havde været mig
en god mand i ·første runde.Selv spiller jeg
desværre endnu engang remis i overkanten,men er
dog endnu ikke .overhalet på førstepladsen.

6.Runde: Hans vinder et lækkert parti over
Normann-Hansen,som,hvis jeg husker ret,var dansk
topscorer ved olympiaden i London 1927,med en
gevinstprocent på omkring 8o!Selv spiller jeg
igen remis,denne gang efter at have stået næst
bedst siden 8.træk (med hvid!).Sensationsmanden
Villy Karl Andersen fra Røgbro går dermed i
spidsen,idet han vinder en god sejr.Før sidste
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runde har VKA 4,5, og 3-4 andre,deriblandt jeg
selv,4.Nu skal det endelig være slut med de
remis'er!

?.Runde: Desværre skal Hans og jeg mødes,
men vi fik da et parti ud af det,og spillede
samfulde 5 timer før Hans opgav.Da jeg har tid
til at kigge mig omkring viser det sig at to
af de andre "topfolk" har spillet remis indbyr
des,og minsandten om ikke Villy Karl har tabt!
Dermed får jeg førstepræmien på grund af den gode
korrektion der ofte følger med at have lodtræk
ningsnummer 1.

Jeg synes ikke at jeg havde fortjent at
vinde,men det var der egentlig heller ikke andre
der havde,måske med undtagelse af Villy Karl.
De fleste af de førende spiller,herunder bestemt
også mig selv,var ikke energiske nok i flere
af de afgørende situationer.Men jeg syntes da
at jeg lærte en masse.

Mester 1 blev vistnok vundet af Dan Ander
sen,hvilket til gengæld var yderst fortjent.Den
af mange"velkendte cigarryger Gerner Carlsson

VS'ere
gjorde også en god figur.

Steen Schousooe

Hvid: Steen Schousboe Sort: Nans S.Nielsen
Spillet i sidste runde af KS' Jubilæumsturnering.

1.d4,c5 2.Sf3 Hvid vil ikke spille Benoni (2.d5)
2.,-,Sf6 3.g3,e6 4.Lg2,Sc6 5.o-o,le7 Og sort
ikke Tarrasch eller Katalansk (5,-,d5).6.c4 Men
nu truer hvid med at spille d-bonden frem,derfor
6.,-,cd4: 7.Sd4:,o-o 8.Sc3,a6 For at tage felte
b5 fra den hvide springer. 9.Lf4,Sh5? En grov
fejl,og et klart tegn på at Hans ikke var i
form i denne turnering.Men på den anden side:
Ole Olsen kunne jo ikke engang kvalificere sig!
Hvis hvid nu spiller Le3 får sort ret gode chan
cer ved at storme frem med f-bonden,men ved alle
andre svar står Sh5 til grin.

1o.Sc6:,bc6:? Efter dc6:,11.Dd8:,Td8 12.Lc7
eller 11.-,LdS: 12.Ld6 står hvid bedst,fordi Sh5
skal hjem igen,og fordi det ikke er let for sort
at udviklesind-fløj.Men det havde alligevel
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været at foretrække,for teksttrækket er helt u
spilleligt.Men er det da ikke godt at slå ind mod
centrum? Nej,ikke hvis modstanderen kan blokere
det således opståede bondecentrum,dvs forhindre
bønderne i at komme frem.Derved forhindres sorts
to fløje i at samarbejde,og løberen på c8 for
bliver partiet igennem en slags superbonde.Se
nu bare hvor let det går:

11.Ld6,Ld6: 12.Dd6,f5 13.e3,Sf6 14.Tf-d1,
Truer Lc6:Derfor 14.,-,Da5? Da sort i partiet
alligevel ikke spiller dronningen til k-fløjen
burde han her have nøjet sig med Db6,hvorfra
der kun er et træk til b8. 15.c5,Db4 16.Ta-b1,
Te8 17.Td4,Db8 18.b4,e5 19.Td2,Dd6: Td6:Endelig
ikke slag med bonden,fordi hvid så vil få svært
ved at trænge ind i stillingen.Husk at en brik
ikke kontrollerer det felt den står på!

2o.,-,Te7 21.Sa4,Se8 22.Td2,Tb8 23.Sb6,
Tb6:?! Alternativet Sc7 var åbenbart for dep~i
merende. 24.cb6:,d5 Pointen i sorts kvalitets
offer.Nu kommer de sorte centrumsbønder i sving,
men desværre for sent. 25.Tc1,Lb7 26.a4 (?)
Mere præcist var nok Td-c2 straks.Det truer bl.
a. med slag på c6,fordi den hvide løber slår
på d5 med skak. 26.,-,Sd6 27.Td-c2,Sc4 28.a5,
e4.29.Tc4: Det er nødvendigt at ofre kvaliteten
tilbage,for den sorte springer må ikke komme
til e5. 29.,-,dc4: 3o.Tc4:,Kf7 31.f3,ef3: 32.Lf3:,
Te6. At slå på e3 taber lynhurtigt efter Lc6:
33. Kf2,Ke7 34.e4,g6 35.Ke3,Kf6 Hvis sort spil

ler sin konge til dronningefløjen kan hvid erobre
de sorte bønder på k-fløjen.I praksis har hvid
jo en officer mere.

36.Kd3,Ke5 Sort er i tidnød,men stiller
alligevel en fælde.Hvis nu 37.Td8??,så svarer
sort c5! og har løst alle problemer.Denne nem
meste måde at undgå disse vendinger er at blokere
den sorte c-bonde med kongen.Hov! Denne kommen
tar hører først hjemme efter næste træk,undskyld!

37.Td4,Te7 38.Kc4,Ke6 39.Kc5,Ke5 4oef5:,
gf5: 41.Td6 Endnu engang kan Niemzovitsch glæ
de sig i sin grav.Hæmme,blokere,erobre.Hans gad
ikke lave hemmeligt træk.

Steen Schousboe
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K S i 115 år et parti

I det seneste lo-år - sådan cirka da - er der sket en kolos
sal opblomstring af, hvad jeg vil kalde den åbningsteoretis
ke terrorvirksomhed. Informator hist, encyklopædier pist
o.s.v., o.s.v. At holde sig blot nogenlunde ajour ville
koste et spand af tid, og livet er jo vistnok andet end skak.

Altså må man søge undtagelserne, og det vil især sige de
lidt ældre åbningsvarianter. Således var det f.eks. min hel
lige intention at servere La.skervarianten af DG som sort i
bemeldte turnering, hvis der blev mulighed derfor. Men nej,
tværtimod; i partiet mod Norman-Hansen, som altså har de sor
te, blev jeg selv præsenteret for fidusen, og den virkede
ærligt talt lidt klam:

1. d4,Sf6 2. c4,e6 3. Sc3,d5 4. Lg5,Le7 5. e3,0-0 6. Sf3,
h6 7. Lh4,Se4. Der er det, nøgletrækket, der sikrer sort
noget nær det nærmeste, man kan komme fuld udligning.
8. Lxe7,Dxe7 9. cxd5,Sxc3 lo. bxc3,exd5 11. Db3,-- Her er
sort ved skillevejen. Det mere ædruelige valg ved dækningen
af d-bonden står mellem Dd6 og Td8; det første har været
anført som det nøjagtigste. 11. -,Td8. Javel. I hvert fald
ofte spillet af Bjørn Nielsen - læs om ham i Enevoldsens
"Tredive år ved skakbrættet"; det var i 30'erne, så det kan
jo være, det er solid lærdom for Norman-Hansen •••
Det skal man bide mærke i. 30'erne er "den nye bølge". Så

hvorfor ikke i skak?
12. Le2?,-. Et lidt uheldigt forsøg på at afvige fra teo

riens (øv! der var den igen!) hovedvariant. c4 skulle spil
les. 12. -,Sc6 13. O-O,Tb8? Så kan det gå lige op. Sort
spiller alligevel b6. 14. a4,b6 15. Ta-cl,-. Her ses beviset
for, at c4 skulle være gennemført straks. Nu tager det 7
lange og 7 brede og bliver alligevel ikke til noget. 15. -
Td6 16. Da2,-. Stadig med henblik på at gennemføre c4.
16. -,Le6. Nå•••

17. Tf-dl,Sa5(!). Nu skal hvid passe på. EJ.lers tager sort
initiativet. Derfor selvfølgelig 18. Se5,c5 19. Da3,c4?!
Lidt tveægget. For sort får en latent svaghed på d5, i for
hold til hvilken hvids dito på c3 ikke er så åbenbar.

2o. Lf3!,-. Dette træk er stærkto Slet og ret. Får hvi
spillet e4, åbnet linien og doblet tårnene, er det ligefør
han står ideelt. Ydermere indeholder det en lille fælde:
Sort ville nemlig tabe umiddelbart efter 2o. -,Sb3? 21. Sc6!
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Sort finder det bedste: 2o. -,Td7! 21. Db4!,-. Ingen me
ning i at slå på e? straks. Sort tvinges til at svække sin
dækning af d5 alligevel: 21. -,Te? 22. Tbl,Dxb4 23. Txb4,
f6? - Sort måtte forenkle spillet yderligere med Sc6. 24.
Sg6,Lf7 25. Sf4,Td7 26. h4,Td6 27. h5(!),-. Hermed har hvid
tilendebragt en hænmingsa.ktion med det formål at lette vejen
for e3-e4.

27. -,Sc6 28. Tb2,Se7 29. Tel,f5(?). Hov! Var det ikke at
overreagere? Det giver i hvert fald hvid mulighed for en
oprulning med g4 udover, at det momentant gør sorts løber
lidt dårligere, end den var i forvejen. For I er vel ikke i
tvivl om, hvordan en dårlig løber ser ud? I så fald spil
mit parti mod Steen igennemeengang til.

30. g3,-. Intet hastværk her. 3o. -,Le8 31. Kg2,Lxa4??
Panik, panik. Nu ser selv de mest hårdnakkede tvivlere, at
sort må være fortabt. Tårn på 7. revle, etc •••

32. Tal,Lb3. Der har herefter selvfølgelig foresvævet sort
noget om at knokle frem med b-bonden; men det bliver aldrig
til noget. 33. Txa7,Kf8. Det er ligegyldigt, hvad sort spil
ler. Derfor er der ingen grund til at være kritisk. 34. g4!,
Sort savner sin løber, som så frivilligt gik i eksil. Der er
gennemtræk på de hvide felter. 34. -,Tb-d8. Her står tårnet
selvsagt særdeles uheldigt, men i dårlige stillinger•••

35. gxf5,Sxf5 36. Lg4,-. Sort kunne opgive her. 36. -,g6
37. Sxg6+,Txg6 38. hxg6,Sxh4+ 39. Kh3,Sxg6 4o. Lh5,Se7 41.
Tb7,Td6 42. f3,-. Et meget økonomisk træk til slut; for det
fik Norman-Hansen til at opgive, hvorved vi sparede os for
et dødssygt hængeparti. Klart er det, at et hvidt tårn i
g-linien er ren jammer.

Selvom jeg vandt, viser partiet, at det stod lidt skralt
til med energien og beslutsomheden hist og her. På den måde
når man ikke langt.

Hans

UNDERVISNING

Et åbningsrepertoire for den dovne spiller. Lad
de andre om at studere åbningsteori:
26.11 sort mod d4--- lool2 sort mod e4
Begge dage klokken 19.20 præcis.
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Vidtløftige russere

Den russiske ugejournal 116411 var indtil dette år et vældig
aktuelt organ for hvad der rør sig i den ganske skakverden.
Piben har imidlertid skiftet lyd. Nu hedder det ska..~-revy,
og det er et fedt, bortset fra at det er blevet kedeligere
og nu kun udkommer hver fjortende dag.

Det sidste nye indslag er så, at man vil·lære de små pio
nerbasser at spille skak. Helst genialt fra starten. Se blot
følgende studie, som på en eller anden måde hævdes at være
kunstnerisk(!):

c d e f g ha

4

2

Bl ■ ■ ■
:~='■---■

■r-
3■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■

Fordringen er, at hvid vinder. (Løsning på bagsiden, men
prøv selv). Det var blot 1. lektion; men jeg guffer min gam
le hat på, at en del her i klubben ikke kan klare den.

Jeg tror, at vi ikke skal være så ba...~ge for de asiatiske
horder. Når de kommer, lærer de små børn at spille skak.
Ikke mere kasten ølkapsler•••

16



Mit_værste_earti_

er ikke mit værste parti. Jeg kan sagtens finde langt
værre brølere i min store brokkasse, men der hviler
de i fred og samler støv i evigheden. Glemselen er to
tal og n§dig, hvorfor skulle man dog mindes noget s§
inferiørt og imbecilt som et tabsparti?- Imidlertid,
eet part~ g§r igen, det spøger!

Hvorfor netop det? Er det fordi dets forløb var
højt hævet over enhver form for rationalitet? Eller
udøver to officers- og to dronniggeofre samt en mat
koncentreret p§ 22 træk simpelthen altid en vis mne
moteknisk funktion. Eller var det hele bare en spøjs
spøg, et humoristisk tabsparti*- Jeg vil Lade den æ
rede Læser dømme.
6. runde af holdturneringen den 14.3.1978, Gladsaxe
VS, 2. hold, 1.bræt:
Hvid: Georg Jørgensen. Sort: Finn Madsen

Staunton- gambit: 1, d4 fS 2, e4 fxe 3, Sc3 Sf6
4, LgS 96 5, f3 exf(?) (Friskt, forslugent og far
ligt) 6, Sxf3 Lg7 7, Lc4 e6 8, De2 c6? (Lovlig by
zantinsk, en rokade ville da osse give underhold
ning, men knapt s§ crazy) 9, 0-0-0 b5 10, dS!~ (Nu
g§r det Løs, Løberen er vist ikke helt gratis) bxc1
11, dxe6 dS 12, Sd4 De?(?) 13, Sxc6~ (Nu f§r jeg os
se en springer, det rabler vist for den gode Georg,
sad jeg og tænkte) -Sxc6 14, SxdS (M§ske alligevel
ganske fiffigt. Hvad nu hvis man giver ham 1 stk.
dronning i erstatning for 4 Lette offier?) -Sxd5!?
15, Lxe7 Scxe7? (Ja ja, springeren gør tit gag fyl
dest i et angreb, men her var det kanske p§ sin plads
at skænke forsvaret en smule opmærksomhed, f.ex. ved
at sl§ med den anden springer og oprette en pindsvi-

/

nesti Lling midt p§ brættet, s§fremt rokade bliver en
forment) 16, Thf1 Lh6t 17JKb1 Se3? (Vi glider over
i den ro-kokoagtige fase af partiet, men smukt ser
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det da ud, i k k e?) 1 8, D f 3 Tf 8 19, 1 9, D f 7 + ! ! (Kun -
sten stigero) -Tff7 20, exf?+ (Han pønsker vist p§
at tage sig en ny dronning) -Kf8 21, Td8+ Kg?
22, f8D++ (Ja minsandten.)

Historien har en happy end. Præcis 2 §r Og 4 dage
senere, mod samme hold, p§ samme brædt, genrejstes
Vanløses farver, der i mellemtiden havde ligget hen~
slængt i sølet, og blafrede atter rene og hvide i med
vind. Partiet bringes uden for konkurrencen, som jo
er forbeholdt hjemmefødninge.
7. runde af holdturneringen, d~n 18.3.1980, Glad
saxe- VS, andet hold, ~ørste bræt.
Hvid: Finn Madsen Sort: NN.
Dronninggambit: 1, d4 dS 2, Sf3 Sf6 3, c4 dXc4 4 e3
e6 S, Lxc4 cS 6, o-o cxd4 7, Sxd4 Ld6(?)(Sort for
venter tydeligvis, at hvis kender de almene regler
for sund udvikling, og pænt rykker den uudviklede
springer. Men hvid kendte intet til benævnte regler)
8 SbS Lci 9 Dxd8+ Lxd8?? (Efter Kxd8 10, Td1-t Ld7,_ ,
er situationen alvorlig, men ikke h§bløs. Nu bliver
den h§bløs, men ikke alvorlig) Sd6+ Kd7 11, Sxf7
Tf8 12, Td1+ Ke7 13, Sd6 Lc7 14, SbS (Springerens
syvende aop af 14, hvid har helt klart ikke begre
bet et suk af det hele) Lb6 15, b3 Kf7 16, La3 Td8?
(Nu ramler det, Th8 efterfulgt af Kg6 var eneste
mulighed for at dække løberen1~Lxd8 18, Sd6+ Opg.
Det er ikke til at se en ende p§ den hvide hingsts
omkringfaren, dens artsfælle HR st§r derimod stadig
opstaldet og er slet ikke blevet rørt.Hvilket be
viser, at skakkens grundregler bygger p§ sand og
m§ revideres fra grunden af:

Det gælder ikke om at udvikle, men om at uudvikle
mindre end modstanderen uudvikler ••
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Meddelelser fra overkommandoen.

Vi går og funderer på, hvor mange der i grunden
er, som ikke regelmæssigt læser Fribonden; visse
fakta tyder på, at der må være nogle stykker~ Op
mærksomme læsere vil foeks. være helt klar over,
hvad der ligger i begrebet restancer, og hvorle
des sådanne retteligt bør behandles i tilfælde af,
at man er blevet inficeret med dem. Andre, mere
eller mindre belastede personerr som dog regelmæs
sigt ko~mer i klubben, er åbenbart helt uvidende
på dette område, eftersom de frejdigt fører sig
frem og ser kassereren frit i øjnene, som om den
hellige grav var vel forvaret, hvad den altså ik
ke er, kære venner. De pågældende henvises til op
mærksomt at læse de sidste 4-5 Fribønder og deref
ter snarest sørge for at få lettet deres noget
blakkede samvittighed samt pengepung. Klubben
skal selv betale alt kontant og kan kun i meget
beskedent omfang give kredit.
Det påstås, at loo% af Danmarks befolkning over
en vis alder kan både læse og skrive. Det lyder
utroligt, dels fordi det kun er nogle ganske en
kelte og altid de samme, der skriver i Fribonden,
dels fordi ikke så få øjensynligt er uden kend
skab til klubbens ordensregler, som man kan stave
sig igennem på opslagstavlen, og_som også har stå
et at læse i en tidligere Fribondeo Bemærk især
ordensreglernes punkt Jog 4, som det gerne skulle
blive en vane for enhver at efterleve.
Så går vi over til mindre eksplosive emner. Der
er udkommet ny medlemsliste, dateret I.oktober,
og den skulle nu være alle i hændeo Den er bereg
net til at holde 1 år9 så pas godt på den og sørg
for at holde den å jour. I samme forbindelse be
des I huske straks at meddele formand eller kasse
rer eventuel ændring af adresse eller tlfonummero
Tidligere omtalte gamle skakblade i komplette år
gange er alle solgt9 men vi har ca 9o gamle en
keltnumre til 1 krone pr stko Ligeledes har vi et
mindre antal udsorterede men brugbare skakure til
Jo-4o kr pr stko
Endnu en gang efterlyses udlånte M.Euwe, Theorie
der Schacher6ffnungen9 bind 11 og 120 De har været
her for ca lf år siden9 og de skal findes. Ta' nu
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og vågn op, for ••• (og så svovlede han stygt og
ukristeligt), hvem du så er!
Finj tilbud i en tid med stor arbejdsløshed:
Fast stilling ledig for stabil, velanbefalet
materialforvalter, bo hjemme, løn efter gældende
overenskomst, henvendelse med referencer til for
manden. Alle ansøgninger vil blive besvaret.
Til slut lidt statistik:
I vinterturneringen deltager i år 4o medlemmer,
fordelt på 4 grupper å lo. Heraf har 17 deltagere
eller 42,5% endnu ikke betalt turneringsindskud.
I mestergruppen har 7 deltagere eller 7o°/o ikke be
talt. - I hurtigskakturneringen er der 17 delta
gere, hvoraf de 7 eller 41,2% endnu ikke har be
talt indskud.
- Og så er der endda nogle, der påstår, at det
kniber med scoringen!
Skulle en eller anden føle sig gået lidt for nær
af et eller andet i nærværende rapport, så er her
et godt råd: Betal hvad du skylder og se glad ud.

Bestyrelsen.

Ændring til medlemslisten

Nyt medlem (pensionist):
Børge Løvqvist, Hanstholmvej 2, st., Vanl.

tlf.741271.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menighedshjem,

Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Klubbens giro 6 47 84 33

løsning

1. c7,Td6+ 2. Kb5,Td5+ 3. Kb49Td4+ 4. Kb3,Td3+ 5. Kc2,Td4
6. c8,T(!),Ta4 7. Kb3 og slut. - Vanskeligheden, hvis der er
nogen, består vel i at finde ud af, at bonden skal forvand
les til et tårn. Lignende situationer opstår faktisk ikke
sjældent i praktisk skak, så det er rart at kende fidusen.
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