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VANLØSE SKAKKLUBS JUBILÆUMS'l'URNERING

I anledning af, at Vanløse Skakklub fylder 50 ~ri år,
arrangerer klubben en koordineret tu~nering.
Der spilles i mesterklasse og basisklasse.
Der spilles følgende mandage: 24 - Jl/8, 7 - 14 - 21 - 28/ 9
Sidste runde spilles lørdag den J. oktober.
Mandagene starteE mesterklassen kl. 18.45 og basiskla3sen
kl. 19.45. Sidste runde starter kl. 15.00 for alle.
Hængepartier spilles onsdag klo 19.45.
Præmieuddelingen finder sted onsdag den 7o oktober
(klubbens fødselsdag) i forbindelse med receptioneno
Indskuddet er 80 kr. for mesterklassen og 60 kr. for
basisklassen. Bortset fra afgiften til unionen vil ind
skuddet p;~ ubeskåret til præmier.
Tilmelding til Stefan senest 7o augusto

OBS OBS OBS
Hvis du har meget svært ved at finde på en ju

bilæumsgave til klubben,så prøv at deltage i oven
nævnte turnering.Enten som spiller,eller som prak
tisk gris ved brikopstilling,ølsalg,oprydning,etc.
Giv en eller to eller flere aftener efter evne.Din
evne,altså,nemlig til at hjælpe klubben!

Steen



GENERALFORSAMLING 2o. maj 1981

Formanden udtalte mindeord om Henry Stjernqvist, og han om
talte Stjernqvists store arbejde både her og hisset, bl.a.
hans indsats for arrangementet af trekantlandskampen mellem
Irland, Vesttyskland og Danmark, hvilken fandt sted ved Kø
benhavns 800-års jubilæum i 1967. Stjernqvist var i de sidste
år en af 3.-holdets bedste støtter, og ved sidste generalfor
samling udnævntes han til æresmedlem i Vanløse skakklub.

Referenten talte på det højeste 21 fremmødte; han udtaler
hermed sin skuffelse over det beskedne tal - ihukommende den
håndfaste annoncering i fb.

Dagsordenen fremgår af fribonden nr. 3 side 4. Dirigent
blev Steen, og det skulle vise sig, at min medredaktør for
måede at rygte hvervet med kløgt og snilde.

Eigil mente nok, at det var en overordentlig almindelig fo
reteelse at læse protokol op, så den afgående sekretær Claus
blev sat på opgaven, som han løste uden opdrivelse af over
vældende patos. Og så fremgik det ganske pudsigt, at oplæs
ningen var blevet strøget sidste år. Men ingen regler uden
undtagelser •••

Formandens beretning vil ikke blive refereret - man kunne
jo bare komme og høre efter-, kun kommenteret. Først proble
merne: At klubbens såkaldt stærkeste spillere skulle have
boykottet og (ifølge Eigil) løbet fra en moralsk forpligtelse
ved at undlade deltagelse i vinterturneringen var en påstand,
som vistnok ikke kan stå for en.nærmere prøvelse. Men det kan
enhver jo gøre op med sin egen samvittighed. Tværtimod var
der vel grund til at glæde sig over den til fastlagt tid af
sluttede, lydefri afvikling. Og hvornår er det sidst set?

Så var der jo afviklingen af holdturneringen. 2.- og 3.
holdet klarede sig fint, og 1.-holdet kiksede en anelse •••
Videre skulle det være begyndt at spille enkeltmandsturnerin
ger og fordre spillet afviklet i separate kabinetter. Årsa
gen er rygning. Og dens svøbe. - Jeres referent har været
frelst fra den dag, han blev født, mens formanden først er
blevet omvendt for nylig og følgelig har lidt svært ved at
finde sig til rette med renset kallun og må prøve med substi
tutionsterapi (extrakt fra de gule kornmarker). Derfor må
man bære over med hans ambivalente holdning til holdlederens
fortvivlede bestræbelser på at samle et stærkt hold. Jeg
håber, at vor forrnands holdning til næste sæson er afklaret.

2



Vindere a.f diverse turneringer blev nævnt, - ingc~ glemt.
Specielt må 3.-holdets indsats i vestvoldholdturneringen her
nævnes. Det var flot.

Støtten til juniorerne må og skal fortsætte (jeg må her
for egen regning indflette, at jeg for fleres vedkommende al
lerede har noteret en betydelig forøgelse af styrken); det
lønner sig. Både høj og lav har i øvrigt klaret sig glimrende
i koordinerede turneringer, og formanden er blevet mester
spiller!

Det er jubilæumsår. 50 år er klubben blevet, og det fejres
med en koordineret turnering, som starter mandag den 24. au
gust. Derefter hver mandag fremover - dog sluttende lørdag
den 3. oktober.

En jubilæumsfest vil selvfølgelig også blive arrangeret,
og det er lykkedes at samle et udvalg, som vil konspirere.
Allerede nu kan det oplyses, at på.klædningen til bemeldte
fest bør nærme sig den tvangfri genre, - altså no smoking,
som det så vittigt blev fremhævet. For min part måtte det
gerne udvikle sig til mere end et bon'mot. Sikkert også for
Stefans.

Beretningen blev godkendt under klappen. Og derefter fort
satte Gyldholm, som er noget nær en troldmand. Selv de stæ
digste restanter har overgivet sig, så Gyldholm som en lille
jubilæumsgave kunne fortælle forsamlingen, at restancerne
pr. 31/3 var kr. 0. Egentlig var de på 25 kr.; men det gør
kun det hele mere menneskeligt. - Vi er 55 medlemmer, og det
var vi også sidste år ved samme tid. Gyldholm havde gerne
set lidt flere.

Det sure: At juniorerne på trods af financiel støtte til
turneringsdeltagelse var 13 mdr. bagud (sammenlagt) m.h.t.
kontingentbetaling er forkaste 1 i g t !!! Så ved de
det. Men altså, der er udgifter til dette og hint, og det
kom meget tilpas, at Schøller Jacobsen foreslog en kontin
gentforhøjelse til 30,-kr. pr. mdr. for seniorer, - gældende
pr. 1. juli. Dette forslag blev vedtaget med overvældende
majoritet.+ 5,-kr. er jo ingenting, f.eks. blot hvad en øl
nu koster.

Gyldholm ser gerne tilgang af medlemmer (betalende), og
det kan man ikke fortænke ham i. Ha.ns beretning blev god-'
kendt og det under applaus!

Ingen forslag vare indkomne, så forsamlingen skred til
valg. Genvalg af formand og kasserer. Og som der blev klap
pet! Claus Steenbeck gik ud af bestyrelsen, hvortil som nyt
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medlem valgtes Ole Delfter. Ole! Og Eigil havde jo i egen
skab af suppleant afløst Kim, hvem det kumulerede arbejds
pres havde overvældet. Barkhuus (vor faste støtte i den svæ
re kamp) genvalgtes. Også disse tre bestyrelsesmedlemmer mod
tog forsamlingens ovationer!

2 suppleanter blev Rendlev og Jonas. Hurra. Kiilsholm er
stadig revisor, og Schøller blev suppleant til denne post.
Og vi klappede igen.
Mens dirigenten under den opståede tumult med klokkering

ning og tryglende tale søgte at skabe ro til sidste punkt,
meldte Ulrik sig - udvisende financiel flair - som material
forvalter, og det passer jo meget fint; han tar' sjældent
tidligt hjem•••

Eventuelt: Et festudvalg blev som antydet stablet på bene
ne. Endvidere påtænkes udgivelsen af et jubilæumsskrift, i
hvilket Gyldholm på (antydes det) vanlig underholdende vis
har opsummeret de forgangne 5o år. Men Gyldholm efterlyste
billedmateriale, uden hvilket skriftet ville falde for blegt
ud. Hermed viderebringes opfordringen til samtlige medlemmer,
som bedes (straks! - tiden går) hige og søge om ikke i sorten
muld på Oehlenschlæger-vis, så dog i skuffer og gemmer efter
fotos fra klublivet gennem tiderne. Materialet overbringes
Gyldholm.

Endnu engang ringede Steen med klokken: Det var tid for
præmiernes uddeling. Det blev et let job for Stefan; de fles
te vindere var ikke mødt, - de får så ingen penge ••• Jeg
skylder at nævne, at min medredaktør endnu engang rendte med
det kolossale bræt som tegn på klubmesterværdigheden. Bravo!

Traditionen tro sluttede generalforsamlingen med et tre
foldigt leve for Vanløse skakklub. Og talelysten havde været
så stor, at det var for sent at tage på Aalborg. Det gør vi
så en anden gang.

Hans

O~s~ dirigenten havde et let job,og føler trang
til at takke deltagerne for deres indsats på GF.Der
hlev demonstreret fantasi,sund fornuft,og energi,
o~ det synes jeg lover godt for vores klub.

Steen
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Apropos generalforsamlingen.

Selv om jeg tager det for givet, at der fra
den ærede redaktions side kommer et referat af
GF i Fribonden, er der alligevel en sag, jeg g
erne vil sige et par ord om.

Ved forelæggelse af regnskabet og den påføl
gende diskussion udtalte Schøller Jacobsen, at
man ikke med rimelighed kunne vente eller forl
ange, at nogen skulle gide påtage sig hvervet
som kasserer med så stramt et budget, og derfo
r foreslog han en kontingentforhøjelse, trods
det, at bestyrelsen havde foreslået uændret ko
ntingent. Under den ret livlige diskussion va
r der ikke en eneste, der ikke støttede forsla
get om forhøjelse under en eller anden form, o
g bestyrelsen var dermed desavoueret, men kass
ereren var ikke spor ked af det.

Kontingentforhøjelsen blev altså vedtaget m
ed stor majoritet og behersket glæde og træder
i kraft pr l.juli. Satserne vil herefter være

aktive seniorer kr Jo,-, passive kr 20,-, pe
nsionister og juniorer kr 15,- pr måned, og de
medlemmer, som ved forslagets vedtagelse har b
etalt forud pr l.juli, slipper for at betale d
ifferencen for den forudbetalte tid. Sådan er
gammel skik i Vanløse Skakklub. - Ikke desto m
indre kom Hans, som har betalt året ud, og for
langte meget bestemt at betale ekstra for rest
en af året, og det måtte jeg så føje ham i, do
guden større uvilje.

Og så kommer det, jeg ville sige: Ikke blot
på grund af hvad der allerede er nævnt, men he
le vejen igennem var det den mest positive og
opløftende GF, jeg i mange år har oplevet. Sik
ke kammerater vi har, og sikke en klub! - Skul
le jeg kritisere noget, var det den kendsgerni
ng, at så forholdsvis få havde fulgt vor anony
me vens opfordring til at møde op. Men de har
nok været syge. - Ellers synes jeg nok, man ud
en at fremhæve nogen kan sige, at vi kan være
os selv og klubben bekendt.
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VINTERTURNERINGEN 80/81

Tro mod embedets stolte tradltioner afslut
tede turneringsleder Claus Stenbeck årets vin
terturnering med uddeling af et beskedent antal
nuller,således at resultaterne nu foreligger til
beskuelse.Der er stadig problemer med visse del
tageres lyst eller evne til at melde afbud,og
- især - at sørge for at få de udsatte partier
afviklet.Men problemerne var så vidt jeg kunne
følge med i hvert fald ikke større end de ple
jer.

Ifølge vores reglement er udeblivelse uden
afbud ikke en sag der kan eller skal afgøres mel
lem de to involverede spillere,men ud~lukkende
en sag mellem den spiller der udebliver og turne
ringslederen.Heroverfor står så turneringslederens
ønske om at få afviklet flest mulige partier på
en sportsligt tilfredsstillende måde,altså ved
spil,og ikke ved administrativ uddeling af boller.
Et opråb i forbindelse med indbydelsen til næste
års turnering ville nok ikke gøre nogen skade.

Lidt om resultaterne: I Mesterklassen star
tede Der~s forbundne noget slapt,men en god slut
srurt med 4 1/2 af de sidste 5 sikrede mester
skabet.Stefan Rorgænger er som bekendt godt spil
lende for tiden,og faktisk lå han længe til at
vinde klassen,men ligesom sidste år tillod Holst
sig at afgøre hvor titlen skulle havne.Sidste år
afgjorde han sagen ved at give mig en aldeles u
fortjent pind,og i år ved at give Stefan en for
tjent bolle.

Finn Madsen og Schøller havnede begge i top
ren siiste år,så deres placering i år var over
raskende.Men i et felt på 1o spillere er der alti
nogle som er ude af form.

Asbjørn Sæhtre var debutant,og det koster al-
tid lidt afgift i form af tabte hele og halve po- :
ints på grund af overdreven respekt.Men en flot
debut var det alligevel,ligesom også Jan Jørgensen
fik et flot come-back.
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I 1 .klasse va~ Jonas suveræn.Talent parret
ed energisk turne• ~ngsdeltagelse giver altid

resultat.Andenpladsen deltes af Jørgen Morten-
en og Kjeld Klausen,hvor det er værd at lægve

mærke til at Kjeld Klausen i år var debutant i
klassen.At Lars Petersen havnede i bunden m8
vække undren,men et blik på resultatlisten kan
nok give et fingerpeg om årsagen: 50% mod de
4 øverste i klassen,og 10% mod resten.Jeg gæt
ter på at Lars har svært ved at koncentrere sig
når han ikke på forhånd har respekt!Men det kcx
mer nok.Måske allerede næste år?

I ?.klasse vandt Tom Carlsen og Åge Dyr
holm.Det ser ud til at være den rigtige recept
at være debutant,for sidste år vandt Tom 3.klas
se.Vinder han også 1 .klasse næste år?

3.klasse blev desværre voldsomt reduceret
på grund af udmeldelser,men der var hård kamp
om pladserne,som det fremgår.Jørgen Falk fik sin
første turneringssejr.

I sådan en stor turnering må der være spil
let mange sjove,gode,eller interessante partier.
Hvorfor ikke lade andre få glæde af dem? Fribon
den er altid parat til offentliggørelse!

Steen Schousboe

Hettelse til medlemslisten

Udmeldt pr Jl/5:
Claus Steenbeck (streges af listen)

Den obligate so~merskaksløvhed er sat ind ,
undertiden med voldsom virkning på medlemmer,
der ikke er vokset rigtig fast til VS. Lægev
idenskaben har endnu ikke fundet noget virks
omt middel imod sygdommen, men vi kunne godt
snart trænge til en blodtransfusion og efter
lyser donorer. En anden kedelig virkning er
restancerne, som i de varme måneder formerer
sig som kolerabakterier, men her har man hel
digvis en udmærket forebyggende behandling.
Hvis nogen er urolig, så ved kassereren råd.
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Ja, Fribonden står på hovedet for Dem!Et parti
fra årets vinterturnering.Hvid:Steen Schousboe,
Sort: Niels Rendlev.Hollandsk,Leningradforsvaret.
1 .dd,f5 2.c4,Sf6 3.Sc3,g6 4.Sf3,Lg7 5.Lf4,d6
6.e3,o-o 7.c5! Jeg vidste at Rendlev ville spil
le denne åbning,og havde forberedt mig.Tekst
trækket er en ide af Bent Larsen,og er omtalt i
Schwarz's bog om hollandsk. 7.,-,c6 Det spillede
Lutikov også mod Larsen,men efter 8.Db3+ spiller
Rendlev 8.,-,Kh8?? Et forfærdeligt træk,faktisk

N N tabstrækket. Dels taber det
~ ~ tempo, fordi sort allige-

vel må spille d5,dels brin
ger det kongen ind på tårn
linjen.9.Sg5!,d5 1o.h4,Sh5
11 .Le2!? Friste~de,men i en
holdkamp ville jeg nok have
rokeret først.Rendlev betæn
ker sig ikke et minut:
11.,-,S:f4 12.e:f4,L:d4 13,
h5 Nu må sort gerne slå på
f2 og c5,for det hjælper
ikke på hans to problemer,
kongestillingen og den uud-

N viklede dronningefløj.13.,-,
NI

O
I ~ ri

O ° Kg8 1 4. h: g6 'h: g6 1 5 . Th6 '
Lg7 Dårligt,men hvad skal
sort spille? 16.T:g6,e5 En
død i skønhed.17.o-o-o,e4
18.S:d5 Ville også være fu-

8 lgt på 17.,-,e:f4.18.,-,
~ > c : d 5 1 9 • T : d 5 , Da 5

~ ro 4--1 ~ 8 tJ> Nu vinder 2o .T:f5+ og
ri H o (!) H 2o. Td 1 + ligeså hurtigt, så
ro ro ..i:: ~ ..µ o d t d 1 kk - ~ii--1 ~ r-l ro en .o e var u e u_ ende aI æ-

~ 0 ·.-l a> Ul t t· k d ..... . ·1rz:i ~ z Cl) ..µ z ri s e 1 s e grun e a 1., Jeg s pi - ,
Cl) a> en µ::i lede 2o. Td8+. Det er smukt
Cl) tJ> 4--1 tJ> ·.-l ~ t å t . 1 t f 1-'-~ H ·.-J -.-J H ro a> a g 1 e e 1., som er
i-:i 0- <lJ ..µ .c :> ri dobbelt overdækket. Sort op-:,.:; 1-J i-:1 Cl) c.J H O - -
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Steen Scnousnoe
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DBli VArt EN (ANDEN) GANG ....•.

I en tid som denne hvor træerne får lov at leve
længere og uden blade af diverse art, er det jo
en fornøjelse at fribonden stadig indimelJem ud
kommer til belysning af verdenssituationen i Van
løse indenfor skakrelaterede dom~ner (som det vist
nok hedder i moderne rødt sprog, spøre; Niels).
Dette skriveri rn~ derfor ses i den rette ~nd, nem
lig at des flere indlæg den udemærkede redaktion
får til det ellers glimrende blad (udelad her mit
indlæg), des oftere kommer bladet, hvis såfremt
ifald der ikke er konflikt i trykningsprocessen.
Lad dette samtidig vo3re en opfordring til alle om
at give et bidrag (gerne skriftligt) i disse An
ders And tider ,kan endnu fås).

Ser vi et års tid tilbage, befinder vi os om
kring det tidspunkt hvor jeg tog mig sammen og til
meldte mig en turnering i Lyngby. Pga et eller an
det tal blev jeg puttet i noget som hedder "mester
klassen". Det var en rimelig afslappet turnering,
hvor de største udfordringer var kønsrolleproble
matikken. I første runde mødte jeg .Else Thygesen,
og hvilken fornøjelse er det ikke at se en ung
kvinde sidde der og Tænke, der m~tte da også for
længet spilletid til før jeg kunne løsrive mig og
vinde. I anden runde sl.og det fuldst...endig klik,thi
jeg mødte endnu en af slagsen, oe to efter hinanden
er for meget af det gode. Nu havde jeg vundet over
den første, hvorfor jeg syntes at det var rimeligt
at give l"ru N. Haahr en bedre chance. Jeg lavede
derfor et ukorrekt offer, men denne tænkende kvin
de udnyttede det og stod bedst da vi skulle have
hængeparti. Efter at have indset dette, opgav jeg
selvfølgelig som den gentleman man nu er. Hermed
var min psyke iorden, jeg havde henholdsvis vun
det og tabt til en kvinde, og nu resterede kun
mænd, hvilket selvfølgel.1.g gav sig udslag i neg.Le
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vundne partjer lige bortset fra sidste runde,hvor
jeg tog en strategisk rerr.is i en gevindststillin.g
men med h:..ene;epartitruslen hængende over hovedet.
Slutresultatet blev altså: 1 CJ l 1 1 1 ½ hvil- •
ket gav en l. plads, en sparepingvin samt nogle
kontanter (oe for dem som ynder dette: nogle ra
tingpoint). ior at vi.ae hvor ube svære t det fore
tir i mesterklassen, gives nad enfor- partiet fra
5. rund0 hvor jeg havde hvid mod Jacob Woge Niel
sen fra Hillerød.

l.d4,Sf6 2.e3,c5 3.c3 ideen med denne spille
stil Pr s o Iv f e Lge Lig at lade sort komme frem på
b ræ t t e t , hvorefter hvid vinder ved at udnytte de
opst~eue svagheder p~ sorts bagerste front 3.-,e6
4.1d3,d5 ja,ja,han kommer 5.f4 for at l~se ~en-

. trum så v1 1 ro og rnar; kan operere bag fjendens
tropper 5.-,Sc6 6.Sf'3,Tbfl f o rf'e j Let , han r.kulLe
hellere koncentrere sie om at få rokeret 7.o-o,b5
han kommer s Lad i.g n.seS hvid e r it;ane med at eta
blere noget på konge f'Lø jen 8.-,Dc7 <).DR4 men ud
nytter også dronru.ngeJ'Lø jen <l.-,o.6 lo.axb5,ax::,5
11.Sd?,b-4 ja,jP.. 12.Da4,ld7 13.Sxd7,Sxd7 14.Lb5 en
b Lnd ing P. t.abLe r-e s 1-1- -'l'b6 15. Da2-+ skæver ti1 Sc.S
han spiller dPt hPdstP 15.-,SdB J~.TA7,Tb7 17.Txb7
Dxb7 78.DH4 sorts stilling er ret l{st, og hvirl
knn sætte ind via e4 eJler fj Jf~.-,hxc3 19.bxc3,
f5 2o.Sb3 mens sort Lappe r p:.~ kongee i.de n udnytter
hvid dronnineefløjen ?o.-,c4 2l.Sc5!1Yc5 22.dx~5
0n J~kkPr frihonrlc hor Ret dkeens lys 22.-,Dc?
,-,7. L '7'. 'T' rp ' r . ~ 1 C' ' (- ) 1 ·-r11-,"). a», ...., i, en e r ] ne;Pn l;ruose Pe:i 0r - ,_,_r.,_
?,1.Lxd7+,Dxd7 ?5.Dxd7+ or, sort opf}W for P~te
Kxd7 resulterer c6+ i t~rntab Pller dronn~~g. Vi
hemærker hvorlP.des centrnm st~dig er intakt, hvor
for åbninesstrateg:ien virker rimelig.

0.D.
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skak olympia

det var kun kim og jeg der deltog fra vanløse.og
det var en blandet fornøjelse.kim fik kun 2 point
det burde vist være blevet til lidt mere,når mBn
tager øb~o,s turnering i betragtning.at det var en
dårlig turnering beviser også det at kim kun fik
lov til at mase en modstander en gan~.men detvar

til geng=ld også bare hakkebøf med løg.det andet uo
int opstod efter to triste remis.jeg må o~så hel
lere tilføje at kim ikke deltog i de to sidste run
der antageli~ p g a nervepresset op til eksamen.
alle bollerne har jeg diskret undladt.
kims 2point ud af 5 gav ikke nogen god placering
og et rating tab på 34.
min egen indsats,jeg fik tiltusket mig præmie,
men ikke specielt fordi jeg spillede hydrofilt.
men nærmere p.g.a.mine modstandere,kom jeg foran
kom jt~ endnu mere foran og så kom jeg så meget for
an at de fleste opgav,kom jeg lidt i knibe kunne
mine modstandere ikke finde ud af at udnytte det
også blev det til en kedelig remi.kun i de to
sidste runder var jeg meget uoplagt,og så aftalte
vi remi efter ti træk.sådan gik det altså til at
jeg fik en præmie.i øvrigt kan de der ikke deltog
i olympia være glade for at de ikke deltog,det
var nemli~så trist og så trættende at være der
hver tirsdag aften og ikke kunne se om man var
kommet på værtshus eller i en skakklub.hvis man
ville have sig et billigt grin skulle man bart
syille sig op og se dem prøve at spille scaakk,
det var virklig en fornøjelse af de sjældne.
jeg steg 54 rating point,hæderligt.da jeg nu så
ledes også har gjort min pligt over for v.s.

ulrik find.
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Hvornår var det nu det var? (2)

ter var ingen besvarelser til dette spørgs
mål i første udsendelse,men vi håber da at mange
har haft gavn og glæde af partiet alligevel.Det
blev spillet mellem Rosenthal og Steinitz alle
rede i 1873.De gamle havde skam allerede en god
forståelse af moderne positionsspil.I hvert fald
Steinitz,som ofte bliver betegnet som det moder
ne rositionsspils fader.

Steinitz udråbte sig selv til verdensmester
i slutningen af 786o'erne,og forsvarede titlen
mod enhver udfordrer med evner eller i det mind
ste penge.Han tabte først titlen i 1894,til E.
Lasker.~et bedste der er skrevet om Steinitz star
i Jens Enevoldsens bog "Verdens bedste Skak",bind
I.Lån den på biblioteket,eller køb den antikva
risk i Skakhuset!

Og hermed går vi over til anden udsenae~se
i ''P3's Skakskole".Denne gang skal vi gætte nav
net på hvidspilleren:

Hvid: V ~m. Vardenu
Sort: Scotto Oppi

Caro-Kann,Panov-angrebet

1.e4,c6 2.d4,d5 3.e:d5,c:d5 4.c4,Sf6 5.Sc3,Sc6
6.Lg5,e6 7.c5,Le7 8.Lb5,o-o 9.Sf3,Se4 1o.L:e7,
S:e7 Tc1 ,Sg6 12.o-o,Ld7 13.Ld3,f5 14.b4 Herme
er vi fremme ved vores type-stilling.Hvem stå
bedst? Det er klart at hvids chancer lig
D-fløjen,hvor han har bondernajoriteten,3
Dette giver mulighed for,ved at spille
frem,at skabe en fribonde,som vil sikre

Sort skal på sin side prøve at modvirke det
te ved at skaffe sig angrebschancer på K-fløjen,
hvor han har overvægt.Springeren på e4 stlr godt,
og der kan spilles på et fremstød med f-~onden.

I vore mage mener teoretikerne at hvid nar
de bedste chancer,og det skyldes bl.a.
parti.Hvid skal forsvare sig mod det~
kongeangreb (se trækkene 15,2o~_og 27)1.-=
forberede sin egen bondefremryKning D~

1 4



(se trækkene 17,18,22,og 24),og endelig udføre
selve bondefremstødene (trækkene 25 og 26).Vi
ser på det:

14. ,-,Le8 15.g3 Tager felterne f4 og h4
fra den sorte springer.15.,-,Tc8 16.Te1 ,Df6
17.a3 Roligt,måske for roligt. 17.,-,Se7? Nu
får den hvide springer feltet e5.Det ville være
bedre at slå på c3,og så spille f4 med modchan
cer i f-linjen.I sådanne "uligevægtige" stil
linger er det nødvendigt at spille energisk.
18.Se5,Dh6 19.f3,Sf2 Hvis hvid slår den,fAr
sort evig skak således: 2o.K:f2,D:h2+ 21 .Ke3,
f4+ 22.g:f4,D:f4+ 23.Ke2,Dh2+ o.s.v.I stedet
spiller hvid derfor: 2o.De2!,Sh3+ 21 .Kg2,g5
22.Sb5!,L:b5 Den hvide springer må ikke komme
til d6. 23.L:b5,Tf6 24.Ld7! Den sidste forbere
delse til bondemarchen. 24. ,-,Td8 25.b5!,Dh5
26.c6! Sådan! Th6 Nu truer sort med 27.,-,Sf4+
fulgt af 28.,-,D:h2+,men det ser hvid naturlig
vis,og spiller 27.Kh1 ! Sort giver op.Han er hel·
værgeløs mod den videre fremrykning af de hvide
bønder,fx 27.,-,b:c6 28.b:c6,Sc8 29.c7,Tf8 3o.
Sc6! med den dobbelte trussel 31.L:e6+ og 31.
L:c8 fulgt af 32.Se7+

Partiet blev altså en fuldstændig triumf
for den hvide strategi,der blev indledt med
trækket 7.c5!?,men sort spillede heller ikke
det bedste.I det hele taget er det umuligt at
vinde uden at modstanderen laver fejl.Forhåbent,
ligt fik du nogle ideer som du kan bruge næste
gang du får en stilling af denne type.

Løsninger på spørgsmålet "Hvem var det nu
det var?" bedes overgivet til redaktionen senes:
14 dage efter dette nummers offentliggørelse.

.Steen Schousboe,
med tak til Jørn Hjorting og Poul Overgård.
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Tak.

Hedaktionen har hyldet mig ud over alle græn
ser i anledning af årsregnskabet, og det synes
jeg er lidt ufortjent. Hyldesten burde snarere
g~lde alle de ulykkelige ofre, som har måtttet
betale med deres dyreste blod. Min rolle har nær
mest været bøddelens, som nu og da må tage gan
ske skamløse midler i anvendelse, såsom psykisk
tortur og hjernevask, for at opnå det tilsigtede
resultat. Og dog er jeg en blød og menneskeven
lig natur, men omstændighederne tvinger mig til
at anlægge tilsvarende synspunkt som slagteren,
der under udøvelse af sit blodige håndværk ikke
kan lade sig distrahere af grisens bønlige, for
tvivlede blik men må tænke i koteletter, medister
pølse og flæskesteg. Det er uhyre svært at være
et godt menneske.

Men tak til redaktionen for de smukke ord.
B.Gyldholm.

Kassereren holder ferie fra 20/6 til 11/7 og
træffes ikke i kiubben i den tid.

Så har vi da fred så længe.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

79 10 25
74 35 21

71 74 97
18 30 95

6 47 84 33

Børge Gyldholm

Steen Schousboe

Hans Nielsen

Klubbens giro

Kasserer

Redaktion

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

Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen


