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VERDENSSENSATION I VANLØSE SKAKKLUB!

I anledning af den kommende Generalforsamling
har vores kasserer og jubilar,Børge Gyldholm,omdelt
regnskabet for det forløbne år.For dem som ikke or
ker at læse alle de tal vil vi gerne komme med en
lille opfordring: Prøv lige at se på den post under
"Status" som hedder "Restancer pr 31/3 -81".Ikke
sandt ,man spærrer øjnene op·,og føler et sug i mel
lemgulvet: Der er overhovedet,ikke nogen som skyl
der kontingent i vores klub!!!

Jeg ved ikke hvordan B.G. har båret sig ad med
at skaffe et sådant resultat.Det må forblive en sag
ffiellern ham og Vorherre.Men jeg ved til gengæld at
dette er noget aldeles enestående.I mine 15 år som
medlem af tre forskellige klubber har jeg aldrig
hørt om noget lignende,og det er garanteret aldrig
sket før i VanLøee- Skakklubs 5o-årige historie.

Det er faktisk en enestående gave som Børge
Gyldholm hermed giver vores klub i jubilæumsåret!

HAN LÆNGE LEVE!!!
Red.



EMT 1981 i Århus

Til denne årets største skakbegivenhed var Vanløses
repræsentation halveret i forhold til sidste år; det
vil sige at jeg var eneste VS'er derovre.
Jeg havde booket mig ind på Aarslev kro, da der i
Skakbladet stod, den lå i Brabrand, hvor spillestedet r
lå. Det viste sig, at kroen kun havde postnummeret
fælles med Brabrand; der var minimum 6 km.
Andre end mig havde gjort det samme, OF,så nogle med
bil, og da kroen var et dejligt sted at bo, var vi
alle alligevel godt tilfredse.
I påsketurneringen har jeg ingen ambitioner om et be
stemt resultat; det vigtigste er det hyggelige samvær
med gode skakvenner fra hele landet, og da det er 5.
gang i træk, jeg er med,kender jeg jo en del af dem.
Jeg havde inden turneringen bestemt, at bordets glæ
der ikke skulle forsages; et løfte jeg til overmål
holdt gennem hele turneringen. Det er jo dobbelt ærger
ligt at forsage OG tabe.
For basisgruppespillrene, som det hedder nu, er Påske
turneringen hård; dels startes alle dage kl. 9.30, dels
er der dobbeltrunde torsdag og lørdag, og det skal lige
passe at man netop disse dage får hængepartier.
Det fik jeg også i 1. runde, det viste sig at blive det
eneste, 0g det tog k~n et kvarter.
I de 5 første runder blev spilletidenudfyldt i de 4.
Det lykkedes mig nemlig hver gang at komplicere og for
plumre stillingerne, hvilket tvang min modstander til
at bruge sin betænkningstid, der er .io kun 2 timer til
de første 36 træk. Samtidig var partierne bestemt ikke
ke de Li.ge, hvilket betød største koncentration. Uglerne
fik noget at se pi; ingen skulle kommentere noget, ud
over at de synea, stillingen var .i.nte r-e as.ant,
Efter 5 runder havde jeg scoret 4 points, hvilket betød,
jeg pludselig havde pz,tmiechancer, og jeg begyndte også
at regne på, hvor meget jeg skulle have, for at blive
mestP.rspiller. En sådan sensation var ved at tage form.
Det betød dog ikke, a* turneringstaktikken skulle ændres.
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E 1 e f a n t g a m b i t

En ny "åbning" bar set dagens lys i Aalborg.
På kroen blev den vist mig af en spiller fra Vejgård og
dennes bror fra Ballerup, mens vi hyggede os med en af
de måske alt for mange pilsnere, som vi nød i hinandens
selskab., "Åbningen" ser således ud: 1. e4;f5 2. exf5;g6·
J" fxg6;Sf6 4" gxh7 Den er trods orafa.ttende propagan4a,
ikke slået an i Aalborg, og det var nu vedtaget, at man
skulle forsøge sig i Århus. Det viste sig dog, at det var
umuligt også i Århus; og dog:
Min modstander i 6. runde havde fået det indtryk, at jeg
kunne en masse teori, ved at se på mine partier tidligere
i turneringen, og han var kommet til det resultat, at han
skulle forsøge et dårligt træk, som ikke står i teorien.
Det var selvfølgelig en katastrofal fejlvurdering. Jeg
spiller vilde ting, fordi jeg godt kan lide vilde stil
linger, og fordi jeg en dag håber, at komme til at spille
et "udødeligt" parti.
I 6. runde havde jeg hvid for 4" gang i træk ( et af Mon
radsystemets lyksaligheder). Min modstander, hvis navn
ikke offentliggøres er en lokal mand.
lo e4;c6 2o ScJ;f5?! et chok, men trækket kan ikke være
godt J. exf5;Sf6 sort må have studeret nogle varianter,
da åbningen ellers er livsfarlig at spille. Mit næste
træk rammer et hul i "teorien" 4. Le2;g6? vi så bagefter
på flere varianter efter h5, de er noget bedre end parti
fortsættelsen 5. d4;d5 6. fxg6;hxg6 7. SfJ;Sbd7 der true
de Se5 8. LdJ bonden på g6 er nu solgt 8.-;De7 9.Lxg6+;Kd8
lOo Sg5 sort opgav

D e 1 e g e r e t m Ø d e

Mødet var kort i år, selvom Niels-Jørgen Friis Nielsen
startede debatten med et en halv times langt indlæg.
Han mente bl.a. at det var forkasteligt at give spillere
karantæne, hvis de bare blev væk franrunderne. Han sagde
at dengang han spillede i de lavere klasser, var der ikke
noget bedre end et gratis points Deri er han uenig med
ifanløse Skakklubs medlemmero Eigil Johansen mente at det
var forkert, at damerne i OL ikke fik de samme diæter
som herrerne, da de i dette tilfælde repræsenterede Danmark.
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Han mente endvidere, at det var forkasteligt, at rygning
var tilladt i turneringalokalerneo
Det vides, at et forslag om dette er under udarbejdelse.
Det støtter jeg selvfølgelig.
Det blev konstateret på mødet at ratingsystemet ikke var
årsag til tilbagegang i deltagerantallet i koordinerede
turneringer. Deltagerantallet i dette EMT var 422; en frem
gang på omkring 50 siden sidst.
Glostrup Skakklub modtog initiativpræmie. Tillykke.

FINALE

I sidste runde skulle jeg have mindst remis for at rykke
op i mesterklassen. Jeg ville ved remis vinde 99 rating
pointa i denne turnering, og når de blev lagt sammen med
min gevinst i Skak-Øbro, ville jeg passere 1900. Hvis jeg
tabte, ville jeg slutte på 1898. Min modstander, som også
havde 5 points skulle vinde for at rykke op, ved remis
slntter han på 1897. Vi havde begge sP-t, hvordan en spil
ler med 1899 var blevet slagtet i basisgruppe 1, så vores
parti blev et rigtigt gammelgags oprykningsparti, hvor
det vil være usportsligt af mig at tilbyde remis, da jeg
ved, han skal vinde for at rykke opo
Sk~vnefesten og de grønne flasker blev naturligvis ikke
forsaget af den grund, så jeg havde det ikke helt godt
mandag morgen; men som tidligere nævnt ville et tab være
dobbelt ærgerligt ved forsagelse.
Partiet var mere end et oprykningsparti, vinderen vandt
cruppen, så det var også kampen om 1. pladsen.
Altså meget spændende og meget nervepirrende; jeg har før
kikset, fordi jeg var for nervøso

Hvid: Bjørn Olsen, SK 1968 Sort: Stefan Hansen, VS
1. d4;Sf6 2. SfJ;d5 Jo c4 hvid spillede denne trækomstil
ling, fordi han var bange for min Budapester; jeg havde,
som I kan forstå, fået et meget fint rygte i min gruppe

0

Min modstander havde jo lagt en taktik inden mødet med
mig, og den gik ud på at for~øge at kede mig ihjel, hvil
ket næsten lykkedes J.-;e6 4o ScJ;Le7 5. Lg5;Sbd7 6. eJ;
o-o 7o cxd5;exd5 8. LdJ;c6 9o Dc2;h6 lOo Lh4;Te8 11. o-o
jeg har spillet lidt for passivt, og står derfor noget
klemt. Jeg må derfor søge forenkling llo-;Se4 12. Lxe7;
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Dxe7 130 Tael det er nok bedre at tage d&t andet tårn, da
a-tårnet skal bruges til minoritetsangrebet, som er typisk
for denne åbning. Nu kommer dette aldrig i gang. 13o-;Sdf6
Giver hvid feltet e5, men de sorte brikker kommer ellers
ikke i spil 14. Se5;Ld7 15e Se2? her skulle hvid spille fJ
hvilket giver hvid stor terrænovervægt, men hvid ville ikke
have afbytning, da han jo skal vinde 15o-;c5 nu er sort
med igen 160 SgJ;SxgJ 170 hxgJ;c4 180 Sxd7;Dxd7 at få sin
dårlige løber byttet af med en god springer, forbedre na
turligvis ens stillingo Kongen står desværre forkert til
cxLo 190 Lf5;Dd6 bedre Dc6 20. e4;Sxe4 210 Lxe4;dxe4
220 Txe4;Txe4 230 Dxe4;Tb8 vi er nu nået til et slutspil,
som min modstander ikke helt behersker, hvilket de følgonde
træk viser 240 d5;b5 250 Tcl;Td8 260 Tdl;a5 sorts stilling
er allerede forbedreto 27. Dd4;Te8 28. Kfl;Tc8 290 aJ
med dette træk er remisen sikker for sort 29.-;b4 3Qoaxb4;
axb4 Jlo Tcl;c3 32. bxc3;bxc3 330 ~xc3;Txc3 340 DxcJ;Dxd5
mec remistilbud. Hvia måtte erkende, at gevinstforsøg ikke
mere var mulige og modtogo
Remis viste sig,at være nok til 1. pladsen, da den eneste
anden spiller, som kunne opnå 6 Po tabte, og min korrektion
var meget fin. Mine 2 dårligste modstanderresultater ( de
som ikke skal medregnes) var på J½po Min modstander her i
sidste runde fik 2. præmieno
Der var kørelejlighed til hjemturen; et tilbud jeg selv
følgeli8 modtog. Det er så trist at rejse alene. Jeg var
endda så heldig at blive kørt hjem til døren.
Skak er andet end brikker; det er så sandelig også mange
gode vennero
Mit resultat i Emt 1981:
Basisgruppe 2: Stefan Hansen ½1½111½ 5½ lo pr. Ny Ro 1928

M o r a 1 e

Hold op med at ryg og bliv mesterspiller

Danmarksmesterskabet blev ikke af~jort, da Erling Mortensen
og Bjarke Kristensen begge sluttede med 8½ pts.
Jesper Nø·rgaard vandt kand.i da t.kl.as sen,

Stefan
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Moral og Morale.

Den ældste,mest tilr~gede,og i det hele taget
mest udsvævende halvdel af Fribondens redaktion i
ler med at ønske Formand Stefan tillykke med opryk
ningen til mesterklassen,omtalt andetsteds i dette
nummer.Han (den ældste redaktør) ved af egen erfa
ring at det undertiden er let at rykke op,og til an
dre tider endnu lettere at rykke ned igen.Men i den
mellemliggende periode kan man som mesterspiller
glæde sig over at spilleforholdene i denne klasse
næs~en altid er bedre end i de andre.Og det gælder
ikke blot betænkningstiden!

Seniorredaktøren er dog blevet en anelse støt
over den morale som Stefan har hæftet på sin beret
ning. "Hold op med at ryge og bliv mesterspiller''.
Hvad er nu det for noget,hostede redaktøren,og rak
te ud efter tændstikkerne,for at søge trøst i de
euforiserende røgskyer.

Således stemt til eftertanke søgte redaktøren
efter et trøste.ns ord, og se, da dukkede et gammelt
mundheld frem af glemselen,og manifesterede sig,
manende indhyllet i nikotindampe,for redaktørens
Lnd r e blik: LASTERNES SUM ER KONSTANT !

Se,der har vi jo forklaringen! Da Stefan jo
som bekendt er holdt op med at ryge,så må hans
dyrkning af andre laster,eller måske bare en enkelt
anden last,jo være forøget tilsvarende.Og man behø
ver ikke at lede længe efter denne anden last.Går
der ikke en tæt,rivende,gyldentfarvet understrøm i
gennem hele Stefans artikel? Han indlogerer sig på
en kro,han dyrker bordets glæder,han henter i tide
og utide grønne flasker.Næh,som han selv siger: In-

·gen forsagelse der.
Jeg konkluderer derfor at det kun er af rent

taktiske hensyn Stefan har formuleret sin morale
sådan som han har.Det er bedre at angribe end at
forsvare sig,og alt det gas.Han kunne nemlig lige
si godt have skrevet:

DRIK MERE ØL OG BLIV FULD MESTERSPILLER!

Steen,ædru ryger
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Bemærkninger til et forslag.

Ulrik Find foreslår i aprilnummeret, at vi teg
ner abonnement på Euwes Nyhedsblade, og det kan
man rent principielt ikke have noget imod, men der
er visse generende forhold, der må tages i betragt
ning. Ulrik henviser til et overskud, og det stem
mer godtnok, men det er for den tid, der~ gået,
og da en væsentlig del deraf er brugt til junior
ordningen, er det stort set ude af verden. For den
kommende tid må vi regne med store udgifter, alene
til jubilæet ca 6000 kr, og juniorordningen skulle
også meget gerne fortsætte, så det gælder om at
spare på udgifterne alle steder, hvor det er mu
ligt.

Og hvem skal eventuelt administrere fordelingen
af nyhedsbladene, så de ikke bare kommer dem til
gode, der tilfældigvis hapser dem først? - Vi hav
de engang et righoldigt bibliotek, som nu er sivet
væk på grund af manglende tilsyn; konstante, påli
delige hjælpere har altid været en mangelvare, -
ubegribeligt nok må vi gang på gang forgæves ef
terlyse en materielforvalter.

Med hensyn til teori har vi jo Skakbladet med
masser af stof, også Fribonden bringer af og til
et guldkorn, diverse dagblades skakspalter ikke at
forglemme (når der ikke er lockout), in- og ekster
ne turneringer, vore egne teoriaftener. Der er
tilbud nok, og alt det synes jeg, at interesserede
spillere på klubbens niveau kan have nok så meget
udbytte af som af at guffe mestrenes opgylpede vis
dom i sig. Men det er selvfølgelig en smagssag,
som manden sagde, da han tabte sine forlorne tæn
der i latrintønden.

Det korte af det lange er imidlertid, at som
sagerne for tiden står, har vi ikke råd og heller
ikke kræfter, men det kan jo komme. Det afhænger
af, hvordan konjunkturerne udvikler sig, samt af
vor egen personlige indsats, ikke bare bestyrel
sens. Det må man for resten gerne spekulere lidt
over.
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FS's protestdemonstration mod Iskovs karantæne

Som det vil være læserne bekendt fra Skakbladet
har FS i år trukket deres førstehold fra divisions
turneringen i protest mod at DSU - efter FS's mening
ulovligt - har idømt Iskov en karantæne i forbindelse
med hans afbud til en landskamp.Jeg har tidligere i
Fribonden givet min uforgribelige mening om denne
protestdemonstration - en mening som passende kunne
opsummeres i min daværende overskrift: Tok-tok,de er
skøre,de skakspillere.

Der er to grunde til at jeg nu tager emnet op i
gen.Den første er at jeg i min tidligere artikel (4.
afsnit) har skrevet noget som kan tolkes som om jeg
beskylder FS for ikke at ville være ved den reelle
årsag til deres protest.At insinuere noget sådant var
ikke min hensigt,og jeg vil hermed trække mine davæ
rende bemærkninger tilbage: Jeg mente nok at de (FS)
var skøre,men bestemt ikke at de var feje eller løgn
agtige.Min uforbeholdne undskyldning til FS!

Min anden grund til at tagen sagen op igen hæn
zer sammen med selve formålet med min daværende arti
fel.Mit formål var som sagt blot at udtrykke mine eg
ne synspunkter om en sag som i forvejen var læserne
bekendt fra Skakbladet,og hvor man ellers kan læse om
sligt.Min artikel var med andre ord ikke et forsøg på
at forklare FS's motiver til at handle som de gjorde.
Den var heller ikke et forsøg på at komme DSU til und
s~tning.Og den var endelig ikke noget forsøg på at gi
ve læserne en orientering om selve sagen,altså at for
t~lle hvad der var foregået,og gøre rede fer de impli
ceredes handlinger og motiver.

At mit formål ikke var at referere eller orien
tere,men udelukkende at kommentere,mente jeg egentlig
fremgik med al ønskelig tydelighed af artiklen.Men i
mellemtiden har jeg talt med en læser som har opfattet
den som en (dårlig) orientering om selve sagen.Derfor:
rr.it formål var at fremsætte en vurdering af nogle be
givenheder,intet andet.

Min vurdering har i øvrigt ændret sig på et væ
sentlig punkt siden sidst,ikke mindst på grund af
~rinck-Claussens indlæg i Skakbladet.Jeg er nu over-
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bevist om at DSU ikke havde nogen lovhjemmel til at
idømme Iskov karantæne.Den "kendelse" fra Skaknævnet

,som nu udgør Unionens retsgrundlag i slige sager er
juridisk set latterlig.FS gjorde derfor ret i at pro
testere,for man bør ikke affinde sig med ulovligheder,
især ikke fra en hovedbestyrelse.

Jeg mener nu som før at FS valgte en uhensigts
mæssig,og i det mindste i mine øjne også ret grinag
tig måde at protestere på.En række klubber i KSU,her
under Vanløse,kommer nu til at spille en holdturnering
som er uden sportslig interesse,i det mindste hvad an
går oprykning.De "kunstigt nedrykkede" FS-hold er na
turligvis storfavoritter overalt hvor de deltager.Des
uden gætter jeg på at en del af FS's egne spillere
ikke ligefrem har været begejstrede ved udsigten til
at skulle spille i en lavere række end de var kvali
ficeOl'ede til.

Men her er det så heldigt at vi slet ikke behøver
at gætte! Om FS's eget syn på dette og nogle beslægte
de emner kan vi nemlig få besked direkte "fra hestens
mule": Værsgod,et interview med Dan Andersen,holdleder
på FS's førstehold:

SS: En del andre klubber i KSU er blevet sure over at
de skal spille mod "overk:valificerede" FS-hold,og har
gjort anstalter til en protest.Ifølge Ejlert Andersen
er der ikke noget som helst i turneringsreglementet
som forhindrer FS i at tilmelde deres hold som de har
gjort,men alligevel er der hos en del klubber surhed
overfor FS.Har du nogen kommentar til denne surhed?
risse klubber er vel helt sagesløse i sagen mellem
jer og DSU?

4 DA: Som du selv er inde på gjorde vi ret i at prote
stere mod behandlingen af Gert Iskov.Det drejede sig

· om at finde den mest effektive og for FS mindst skade
lige metode.

Vi kunne have trukket 1.divisionsholdet og und
ladt at stille op på mesterrækkeholdet.Det havde be
tydet,at vi havde været afskåret fra at spille hold
skak for FS i en årrække og derigennem skadet klubben.
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Som protest havde det været ineffektivt,idet det
faktum at de tidligere 1.divisionsspillere ikke
spillede holdskak mere havde fået de fleste til at
mene,at al den snak om Iskovsagen bare var et skal
keskjul,og at vi faktisk ikke kunne stille hold,bl.
a. p.g.a. Jens Enevoldsens død.

Vi kunne også have tilmeldt os 1.division og
så undladt at stille hold for på den måde at nøjes
med at rykke ned i 2.division.Som protest havde
det også været tvivlSomt,og de fleste havde vel ment
at vi var nogle ækle fyre.

Tilbage er der så den valgte aktionsform,som
kom til at gå ud over mesterrækkeklubberne,men syn
tes at være et fornuftigt kompromis.Det skulle iøv
rigt ikke have været særlig svært at regne ud,at
spillerne på FS' 1 .divisionshold ikke ville finde
sig i behandlingen af Iskov og hvilken måde vi evt.
ville protestere på.Det har man imidlertid ikke
gjort,og hele sagen har man fundet ligegyldig til
det gik op for mesterrækkeklubberne,at vi faktisk
stillede op i mesterrækken.Helt sagesløse har de
a~tså ikke været.

Ser man på den endelige pointstilling fore
kommer de~ ikke umiddelbart indlysende,at nogen an
den klu~ end FS kunne have truet Hvidovre.Faktisk
burde man egentlig være os taknemmelige for at have
skabt spænding i mesterrækken.

SS: Hvordan tog jeres egne spillere meddelelsen om
at de nu skulle spille "et hold lavere" end de var
berettiget til?

DA: Jeg har ikke mærket nogen surhed.Det blev dis
kuteret på en generalforsamling og der har hersket
de bedste forhold i klubben siden.

SS: Evis den famøse kendelse ikke bliver ændret på
delegeretmødet,eller før,hvordan tanker I jer så
fremtiden? Vil I fx deltage i divisionsturneringen
hvis I vinder mesterrækken i år?
DA: Med det usikre spil vi viste i mesterrækken er
der vist god grund til at tage en oprykning ad gan-
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gen.

SS: Hvilke andre muligheder ser du for at få om
stødt den kendelse? En retssag? Støtte fra andre
klubber? Støtte fra KSU's delegerede?

DA: Jeg tror ikke der er nogen mulighed for at æn
dre afgørelsen indenfor det nuværende system.Et af
formålene har da også været at påvise det absurde i
det nuværende system.Skaknævnets afgørelse med dets
juridiske (der er ingen jurister i det nuværende
skaknævn) og sproglige ubehjælpsomhed er et godt
eksempel.

SS: Er der noget andet du har lyst til at sige?

DA: I øvrigt mener jeg Steen Juul Mortensen bør ud
skiftes!

Steen Schousboe

Efterskrift til ovenstående (!)

Som det fremgår af nogle af spørgsmålene til
Dan Andersen blev interview'et lavet før hold
turneringen var afsluttet,men da sagen først og
fremmest har principiel interesse spiller denne
forsinkelse i offentliggørelsen ikke nogen større
rolle.

Med hensyn til de "systemændringer" som Dan
Andersen efterlyser er det nok værd at lægge mærke
til hvad Steen Juul Mortensen og Finn Larsen siger
i Skakbladet nr 4 i år: "Ikke mindst det forgangne
år har lært os,at kommunikation til top-spillerne,
omkring udtagelser f.eks.,bør ske på en forret
ningsmæssig og af hensyn til alle parter mere for
mel måde end hidtil,etc."

Jeg tolker dette som et bevis på at der,til
trods for mine egne forventninger om det modsatte,
kom noget fornuftigt ud af den lange og injurie
fyldte debat i Skakbladet mellem Steen Juul Mor
tensen og Gert Iskov.Denne debat drejede sig nem
lig om hvad der stod/ikke stod i de to breve en-
ten var eller ikke var en "udtagelse".

Ss
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Til gavn og glæde

"At gavne og fornøje,hav stedse det for øje."
Således sagde den gamle digter Horats i et råd til
sine digterkolleger.Uden iøvrigt at ville gøre
krav på en plads blandt verdenslitteraturens gi
ganter,mener Fribondens redaktion ikke at kunne
sidde dette velformulerede påbud ganske overhørigt.

-~en anledning vil vi i den kommende tid of
fentliggøre nogle partier som vi mener er usædvan
ligt lærerige,og alene af den grund rigeligt op
fylder poetens første bud.Af hensJn til dem som
ikke mener at et sådant skakparti er tilstrækkeligt
fornøjeligt i sig selv vil vi i forbindelse med
disse partier arrangere en lille gættekonkurrence.
Spillernes navne vil vi nemlig dølge under pseudo
nymerne Scrotto Oppi,den kendte italienske mester,
og V.Em.Vardenu,den argentinske stormester.Gætte
konkurrence går så i al enfoldighed ud på at gætte
Hvem var det nu det var?
-- Udoverderi ovennævnte Horats føler redaktio-
nen trang til at takke Baggesen,Poul Overgaard,og
eventuelt Jørn Hjerting for mere eller mindre fri
villig assistance til denne serie.Vi fanger an:

Hvid: Scrotto Oppi Sort: V.Em.Vardenu

Tre springerspil

1 .e4,e5 2.Sc3,Sc6 3.Sf3,~6_4.d4,e:d4_5.S:d4,Lg7
6.Le2,Sg=e7 1.Lc4,d6_8~o=oio=o_9~f4 Dette natur
lige træk kommer Hvid til at fortryde.Bedre fx Dd2.
9.T,Sa5! En meget fin manøvre,hvorved Sort gennem
tvinger fremstødet d5. lo~Ld3~d2 l1~e~d2 Desværre
nødvendigt,for på 11.e5 vinder sort en officer ve~
11 .-,c5 og 12.-,d4.11.-iS:~5 12.S:d5,D:d5 Nu står
den hvide bonde til grin pa f4,og spærrer endda
for hvids sortfeltede løber. 13.c3,Td8 14.Dc2 Der
truede dobbelt slag på d4. 14~-iSc4-15.L:c47D:c4
16.Df2 Nej9NU truede der dobbelt slag på d4.
- - -Hidtil er der ikke sket noget særligt,faktisk
kunne vi alle sammen have spillet sådan på en god
dag,hvilket er et bevis for hvor meget spillestyr
ken er gået frem.For dengang partiet blev spillet

12



var det skak på højeste plan.
På spørgsmålet om hvem der står bedst,vil

de fleste af os uden tøven svare Sort,med den
begrundelse at han har løberparret.Og det lære
rige ved dette parti er netop at det viser hvor
dan man gør denne fordel gældende.

I denne stilling er centrum åbent,alle d- og
e-bønder er væk.Desuden er der bønder på begge
fløje,og netop i sådan en stilling er løberparret
meget stærkt,eller rettere,det kan blive meget
stærkt.Det som er fejlen ved springeren er netop
dens langsomhed.Altså må den,for hurtigt at kunne
overføres til den ene eller anden fløj,placeres
i midten af brædtet,dækket af egne bønder.Løberne
kan derimod virke på centrum fra fløjene.

Strategien for Sort i denne stilling er der
for klar: Først skal den hvide springer fordrives
fra centrum (sorts 16. og 2o. træk),dernæst be
hersker sort automatisk felterne i centrum,hvilket
giver mulighed for at trænge ind i den hvide stil
ling (sorts 25.,27.,28.,og 31. træk),og tilsidst
sætte slutangrebet ind.Ofte ved at besætte anden
række.(Sorts 31. og 32. og 33. træk) Denne plan
gennemfører Sort i det f.oreliggende parti på en
forbløffende enkel og smuk måde:

l6.-.z...c2 l7~Sf3.z...bf l8~S~5.z...D~6_19.Df2,Laf 2o~
Tf-e1,f~ 21 .Sg4,h5 Svækker den sorte k-fløj,men de
hvide officerer kan ikke udnytte denne svækkelse,
og nu er den hvide springer helt off-side.

22.Sf2,Df7 23.f5 Desperation.Denne bonde går
nu hurtigt tabt,uden at Sorts fordel bliver min
dre ._g_3~-.z...g2 24.:..T~-d 1.z._L.!2_7_22.Dgl,Td2 _g_6..;,.T..:..d2,D:d5
27.Te-d1 Ideen Dh3 ville ikke hjælpe,pa grund af
svaret-g4 med uha-uha. _g_7.:..-.z...D..:..f2 I8~D~7 Hvid for
søger som sidste spinkle chance et modangreb,men
det bliver ikke farligt,fordi de hvide lette of
ficerer ikke kan komme til at virke med.Ikke et
eneste felt i centrum er tilgængeligt for hvid.

I8.:..-.z...Ld5_21.b3.z...T~-~8_3~-Q4.z...Lf7_3l-Lcl,TeI
32.Tf1.z...Dc2_33.Dg3,D:a2 Hvid opgav.Han bliver to-
talt udplyndret. St seen •
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Ændringer til medlemslisten

Jesper Holm, nyt telefonnr ol-59.40.03

Ivan Nesterov, flyttet til Grønnehøj 17, 2.th.,
2720 Vanl.

Udmeldt pr Jo/4:
Erik larsen, Sandbygårdsvej 26 (jun)

Genindmeldt:
Søren Rasmussen, Jyllandsvej 15, 2000 F,

tlf ol-lo.21.97

Tal for tåber

I Politiken 22. januar bragtes fra FIDEs sidste ratingliste
nogle fuldstændig intetsigende tal i Novrups skakspalte. For
en stor del opremsning (oven i købet med kursiv); det ses ik:
ke bedre i telefonbogen eller i nogen tabel over tilfældige
tal. Man må virkelig reagere mod den slags, og det kan åben
bart kun gøres i skrift. Thi: Enten taler den uvidende hob i
munden på en og fortæller med salvelsesfuld røst, at de tal
"er da meget gode, og der er mange, der er glade for dem".
Ha, ha, ha. Min ellers ikke udmærkede, gymnasiale dansklærer
inde påpegede med ret, at det er samme taktik: folk prøver i
læserbreve: "Vi er mange der mener ••• " Jamen dog. El.ler hvis
man nu tabte alle partier i en turnering på trods?! Man blev
buret inde som psykisk afviger!

Det er besynderligt, at Politiken, som i hvert tilfælde
mellem linierne synes at rose sig af et strejf frisind, vil
lægge tryksværte til, at "Nina Høiberg er steget til smukke
2100 og bla. bla. bla ••• " Vi må spørge: Bliver tal pæne af
omgang med kvinder eller hur? Den chauvinistiske hørm kan
kun retfærdiggøres af, at der tilsyneladende ikke har været
udøvet censur.

"Et ratingtal er et udtryk for, hvor stærk en skakspiller
er". Citat Novrup. Radioen Pl, 27.1.81 kl. 23.15. Det står
næppe til troende. Jeg vil muligvis ved senere lejlighed be
vise det!

HN
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HURTIGSKAK I TÅR1fBY

Vi 4 deltagere i dette års Gøngeturnering havde besluttet,
vi i Tårnby skulle slå et slag imod tobaksrygning.
Vi besluttede at kalde vore5 hold for "No Smoking".
Det viste sig, efter at holdet var tilmeldt, at Finn og
Niels ikke havde konsulteret deres kalendere. Det var
dog så heldigt, at de kunne dubblere hinanden.
Kim fik pludseligt at vide, at hans hold i gymnasieskak
skulle til Sønderborg denne weekend og spille om DM.
Hans hold havde vundet en protest mod Rødovre. I gymnasie
skak skal man stille hold efter DSU~ratingtal, og spillere,
som ikke har et tal skal placeres under spillere med tal.
Rødovres spillere var stillet op efter Rødovre Skakklubs
interne ratingliste, en rækkefølge gymnasieskakken ikke
anerkender.
Disse begivenheder fjrte til at holdet manglede 2 mand.
Det lykkedes hurtigt at skaffe 2 mand fra Glostrup, 2
ikke-rygere naturligvis.
Runde for runde forløb turneringen således:

t)
s:!
J... H
<I) Q)

> ~ M
Q) H •rl 0
J... H J... ·rl
b1) H Q) s:!
q:J > ::,.... Ul ~ Cl) ~ t) Q)
0 ::, Ol J... +>
,D (I) 0 .. >. > C+--1
"d rn "d a o<ll ..0 0 0
s:! rn al ::, Ol r::: 'O +> +>
G) >. r-l M bO M •rl r::: Q)

> "d ' Q) al ocrj > (D . ._
Cf) 0 ::s ,..:i ~ E-< :X:: e, z

runde 1 2 J 4 5 6 7 8 9 score
Stefan Hansen 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 0 2 /9
Finn Madsen 1 0 0 0 - - - - - 1 /4
Niels Rendlev - - - - 1 1 1 0 ½ J½/5
Flemming Larsen 0 l 0 0 1 1 1 0 1 4½/92
Henrik Andersen 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 /9

Indvo points 2 l½ 1 0 4 J½ J½ 0 2½ 18/36
Match points 1 0 0 0 2 2 2 O 2 9/18

En score på nøjagtig 50 %, hvilket gav en 16. plads 1

den samlede stilling. Holdet var seedet i gruppe 2,men
nåede ikke op blandt præmietagerne.
Desværre en dårlig reklame mod tobaksrygning. Jeg håber
ikke, nogen,efter at have læst dette indlæg, begynder.
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Wahrhaft diabolisch-------------------
Nedenstående stilling er fra et parti mellem Mason og Winawer,
Wien 1882. Altså lettere antikveret. De belæste af Jer kender
muligvis hele partiet, men prøv alligevel at se diagrammet som
en ny og spændende kombinationsøvelse. Hvid laver åbenbart no
get smart:

abc de f g h

Løsningen findes i al sin rørende enkelthed på bagsiden.

i
VEST
VOLD

RETTELSE
VESTVOLDTUIWERI!WEN spilles følgende da toer:
7o,Bo,2lo,22o,28. og 29. nov.
Det bliver desværre næppe muligt at undgå
den traditionelle dobbeltrunde for basis
klassespillerne.
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Stillingen i Mesterrækken ip mp
1. Frederiksberg I X 5 5 5 4½ 5½ 6 6½ 37½ 7
2. Hvidovre I 3 X 4 4½ 6 5½ 5½ 5 JJ½ 5½
J. Tåstrup I 3 4 X 4½ 3 4½ 6 6 31 4½
4. Tårnby I 3 J½ J½ X 2½ 6 6 6½ 31 3
5. Rødovre I J½ 2 5 5½ X 6 J 5 JO 4
60 Albertslund I 2½ 2½ J½ 2 2 X 5 5½ 23 2
7. Vanløse I 2 2½ 2 2 5 J X 5 21½ 2
8. AS 1904 II l½ ·3 2 l½ 3 2½ .3 X 16½ 0

I næste sæson spiller VS I i 1. række gruppe 1, som
får følgende sammensætning:
Vanløse r" Amager I, Brøndby I, Gladsaxe I9 KS II,
Studenterne III~ Sporvejen9 I og Hvidovre II

VS II spiller i næste sæson i lo række gruppe 2, som
får følgende sammensætning:
AS 1904 II, Lyngby-Virum II, Glostrup II, SK 1941 II,
Valby I, Vanløse II, Herlev I og Tåstrup II

VS III spiller i næste sæson i). række gruppe?, hvis
sammensætning ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Undervisning?

I anledning af Ulriks bemærkninger i nr 2
vil jeg gerne bekræfte min beredvillighed til ef
ter fattig evne at levere undervisning på opfor
dring,men også kun det.Det er så trist at stå med
et demo-brædt når man i stedet kunne sidde og spil~
le lyn.

I praksis foregår det sådan: 3-4 spillere som
er interesserede i at høre om åbningsteori midtspil
(positionsbedømmelse og valg af Sfilleplan),eller
slutspil,henvender sig til mig,og så aftaler vi tid
og sted.Vi kan lade det køre over en eller to eller
tre aftener som vi har lyst til.Kom frit frem!

Steen
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Løst & fast - fra Aktiv-Alliancen==============~~===--============
Efter at Stefan i en forgangen fribonde har taget sig af re
feratet og resultatformidling, vil jeg knytte et par mindre
formelle kommentarer til turneringen.

For at det ikke skal misforstås: Turneringsledelsen, som
bestod af garvede kæmper, styrede begivenhederne forbilledligt.
Det havde jeg nu også forventet. Mange andre faktorer er i
midlertid af betydning for atmosfæren ved en turnering.

Når man f.eks. spiller i en skole, må man finde sig i det
"derangerede look". Ikke nok med at inventaret vitterligt er
billigt,- det er blevet behandlet derefter. Hærværk. Simpelt
hen. Skakspilleres obligate distraktion forhindrer ingenlun
de, at de følger trop. Tværtimod. Fødder plantes på stole
sæder. Det er vinter. Skoene er store, sålerne fyldt med sjap
og hundelort. Det er ulæk;kert. Og jeg tager det som et tegn
på degeneration i den øverste etage. Er det mon skakken, der
gør det?

Det var en detaile, og der er flere af samme skuffe. Skak:
spillere er altså nogle svin. Derved adskiller de sig ikke
fra størsteparten af den øvrige befolkning. Hvad jeg ikke
forstår er, hvorfor brikmaterialet mildest talt er så kom
plext sammensat! (Se Stefans referat). Jeg har berørt proble
met for år tilbage, og det er nærmest blevet større. Stigende
i takt med talmanien (ratingdillen). Efter et tabsparti sagde
jeg til Uffe, at brikkerne var for dårlige. Det grinede han
naturligvis af, og undskyldningen rangerer da også på linie
med Larsens de bedste. Dog, jeg er (desværre) overbevist om,
at hvis jeg i stedet havde brokket mig over, at jeg va:r ved
at tabe rating, havde den gode Uffe enten tilkaldt en læge
omgående eller budt mig på en øl. Gys.

Netop således ligger landet p.t. Og det er uhyggeligt; for
der ligger jo et kæmpearbejde bag disse tal. Lommeregneren
bliver da motioneret! Tabeller med successive scorer og dito
tal er ophængt udenfor klasserne, som jo altså ikke længere
er klasser, men grupper. Det klasseløse samfund. Længe leve
gruppen. Længe leve selvbedraget!

Jeg stopper her, ellers er der sikkert nogle, der bliver
kede af det, og det er skam ikke meningen.

BN
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Parti fra Skak-Øbro

5. runde, spillet 2)/J-81
Hvid: Stefan Hansen Sort: Karsten Frid Pedersen, Nakskov
1. e4;c6 Caro-Kann er meget moderne for tiden 2o ScJ;d5
J. SfJ i stedet for J. d4 J.-;dxe4 4o Sxe4;Sf6 sort skal
her passe på fælden: 4.-;Lf5 5o SgJ;Lg-6? 6. h4;h6
7o Se5;Lh7 8. Dh5;~6 9. Lc4;e6 lOo De2 truende Sxf7o
5o SgJ 5. Sxf6 er mest kendt 5o-;Lg4 60 Lc4;e6 7o hJ;LxfJ
80 DxfJ;Le7 9. o-o;o-o hvid har nu fået en god stilling
lOo Tel;Sbd7 11. d4;Sb6 fristende 12. DbJ!?;Dxd4 lJo Lxe6;
tJ.-;fxe6?14. Txe6 her er 1Jo-;Lc5 14. LeJ bedre. Der er
bare foretaget en bondeafbytning. Sort foretrækker det
mere sikre 12o-;Sxc4 lJ. Dxc4;Dd5 140 DdJ;Tfd8 15. LeJ;
Tac8 truer c5 16. c4;Da5 bedre er Dd7 170 De2;Dc7
18. DfJ;b6 sort vil ikke opgive sin plan om at spille c5
her skal spilles b5, for at ødelægge de hvide bønders mulig
heder i centrum. 19. Tadl;c5? 20. d5;exd5 21. cxd5;Td7
hvid har fået en fribonde? som sort naturligvis straks
~ør klar til at tage, men foreløbig har hvid visse trusler.
22a Lf4;Dd8 eller Ld6 2J.Lxd6;Dxd6 24. Sf5;Db8 25.d6 lidt
bedre end i partiet 23. Sf5;Lf8 240 d6;g6? her skal
spilles Ss8 250 Se7+;Lxe7 hvis Kg7 så 260 Lh6;Yxh6
270 Dxf7;Lxe7 28. dxe7;Txdl 29. Df8+;Kg5 JO. exd8D;Txel+
Jlo Kh2;Txd8 32. f4+;Kh5 JJ. g4+;Kh4 J4. Dh6 mat
260 dxe7;Txdl 27 exd8D;Txel+28o Kh2;Txd8 med initiativet
til hvid 25. Se7+; Lxe7 hvis Kg7 så 26. Le5 o.s.vo
26. dxe7;De8 270 Lg5;Sh5 springeren kunne ikke flyttee,
og sort måtte derfor affinde sig med officerstabet.
Nu kommer hvid en dronning foran 28. Txd7;Dxd7 290 Tdl;opgo

Stefa~

C1BS ! OBS! OBS!

Hvis dette nummer af Fribonden ved Gudernes
og (især) Leif Jensens gunst skulle udkomme den
13.maj,så vil det her være på sin plads at minde
om at der i år er generalforsamling den 2o.maj.

Red.
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PROGRAM

Hver onsdag i perioden 27/5 - 19/8 spilles sommerturnering
Der spilles efter cirkelsystemet 5 runder pr. aften med
et kvarters betænkningstid til hver spiller til hele partiet
Hver aften gives points til de 8 bedst placerede efter
følgende skala~ nr. 1 får 10, nr. 2 får 8, nr. J 6, nr~4 5,.
nr. 5 4, nr.6 J, nr.7 2 og nro 8 lo
Ved ligestilling deles pointsene; der rundes af til helt tal
Hver spillers 5 bedste resultater tælles sammen til slut
stillingen. Ved ligestilling deles præmien.
Indskud 1 kro pr. aften.
Der vil blive fremstillet en styrkeliste til brug for denne
turnering. Denne og rundeskema vil findes på opslagstavlen.

Hver mandag i perioden 24/8 - 5/10 spilles vores koordi
nerede turnering med hængepartier den følgende onsdag.

Vinterturneringen starter onsdag den 28/10.
Holdturneringen starter i ugen 2/11-5/11.
Vinterhurtigturneringen starter onsdag den 11/llo

Løsning: 1. Tb7+!, Kxb7 2. Lc8++! - Det var det hele. Man
skal blot se det. "Wahrhaft diabolisch" oplyser min kilde
Rudolf Teschner i sin bog SCHACH. Det vil jeg nu ikke sige.
I Aktiv-alliancen kom jeg selv ud for noget lignende, så
den slags finder også sted mellem almindelige, dødelige.

HN

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

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

Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand

K"asserer

fu.rneringsleder

Redaktion

Kl.ubbens giro

Stefan Ålekjær Hansen

Børge Gyldholm

Claus Steenbeck

Steen Schousboe

Hans Nielsen

2o

79 10 25
74 35 21

41 17 98
71 74 97

02 91 10 78

6 47 84 33


