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Menneskehedens svøbe.

Jeg føler trang til at b Lun.d e mig i debatten
for eller imod tobaksrygning, idet jeg mener~ at
der i sagen er et vigtigt aspekt, som det lader
til, nt man hele tiden omhyggeligt går uden om.
Lad gå med tolerance, personlig frihed, tyranni
og hvad man ellers kan fremføre for eller imod,
men hvad med helbredet? - Næst efter atombomben
må tobakken sigPs at være den alvorligste trusse
1 mod liv og helbred, og det er næppe overdrevet
at betegne den som menneskehedens svøbe. Lungekr
æft som følge af tobaksrygning er en stadig hypp
igere dødsårsag, og det er videnskabeligt bevist
at tobaksrygning i al almindelighed forkorter li
vet. Jeg behøver ikke at gå længere end til mig
selv; jeg har røget fra jeg blev konfirmeret, hv
ilket er godt 56 år siden, og jeg har en tydelig
fornemmelse af, at jeg ikke holder 56 år til. Tr
ods det har jeg aldrig besluttet mig til at give
afkald på tobakken, udelukkende fordi jeg holder
på min personlige ret til at dø på den måde, jeg
er vant til. Alligevel vil jeg sige til andre of
re for denne uhyggelige last: Tag mig som afskræ
kkende eksempel og hold op, inden det er for sen
t. Følg i formandens fodspor og skift' til bajere
hvorved I støtter klubkassen; ganske vist kan ma
n få skrumpelever af øl, men der skal mange, eno
rmt mange bajere til, og desuden er der jo en ri
siko ved alting, selv ved fyldte bolsjer, som fl
ere er blevet kvalt i. Der er behageligere måder·
at komme af med livet på.



Og så vil jeg ror resten melde mig til Steens
brigade som støtte for ikke-rygernes sae, idet j
eg dog for mit egat vedkommende forbeholder mig
ret til at for·tsætte ad fortabelsens vej. Længer
e kan jeg ikke strække mig i retning af toleranc
e, jeg vil også gerne selv være her. BG

VINTERHURTIGTURNERINGEN 81/82

I denne sæsons vinterhurti6turnering deltager 19 spillere;
som sædvanlig spilles der i en spillegruppe; men spiller
ne opdeles i præmie~rupper efter vinterturneringens klasse
deling.
Det er i år muligt at.~å udsat sine partier; i dette tilfæl
de skal afbud meldes til Stefan inden aftenens første runde
startero Der vil blive afsat spilleaftener til udsatte
partier; første gang den 20. januar~
Partierne i 9. og 10. runde kan dog ikke udsættes, men det
vil doB være muligt at spille 9. rundi forud, da aftenernes
førsterunder offentliggøres et par uger i forvejen~
Vinterturneringslederen kan p&lægge spillere at spille ud
satte vinterturneringspartier i stedet for vinterhurtig, da
det simpelthen er lettere at få afviklet et parti, som højst
varer en time frem for et vinterturneringsparti0

1. række gr~ 1·
7. Vanløse I 11 + h 5. Hvidovre II 8

2., Gladsaxe I 11 6. København II 7
3. Ailiager I 8½ 7. Sporvejene I 4½+ h

4. · :Brøndby I 8 + h 80 Studenterfore. III 4 + h
l.,række gr. 2

.1. Glostrup II 11 5. SK 1941 II 7½
2._ is 1904 II 10 60 Vanløse II 7
.J'. Lyngby-Virum II . 9½ 7 c Herlev I 6

4. Valby I 8. ·Tåstrup II 5
3. række gr. 1
l~ Ballerup II 12 5o Lyngby-Virum ·v ; 7½+ h

2~ Den Danske ~~mk I 10½+ h 60 'Kampklubben III; 1
• Gladsaxe 111· 8 7. Vanløse "-III 7

4<) Posten 1 8 8. Skovluride. !I J....
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Parti fra Jubilæumsturneringen,
Basisgruppe 2, ?.runde
_vid: Mortensen, - ikke Erling ..
Sort: Fischer, - rigtigt gættet.Slet ikke
Bobby,men Flemming fra Hvidovre.

Siciliansk

1 .e4,c5 2.Sf3,g6 3.c3,d5 4.Lb5+,Ld7
4.,-,Sc6 er vel bedre.

5.L:L+,D:L 6.Se5,De6 7.Da4+,Sc6 8.S:c6,b:c6
.,-,n:c6 tror jeg på,men sort havde:vtst for

set sig på, Be4 .
9. o-o, d: e4

Han vil have den.Jens Enevoldsen har skrevet:
Se pa°"bondeskelettet,med henblik på et godt
efterspil - vrøvl slutspil.Efterhånden som
rt tillader den ene befalingsmands død efter

en anden,komme~ hans skelet - altså bonde-
=ere til at ligne en bunke hjælpeløse knogler.

.Te1 ,f5 11.d3,Lh6 12.L:h6,S:h6 13.d:e4,f4 14.Sd2,
o-o 15.Dc4,D:c4 16.S:c4,Sf7 17.Ta-d1 ,Tf-d8 18.f3,
Sd6 19.Se5,Ta-c8 2o.c4,g5 21 .Te2,Sf7 22.T:d8+,S:d8
23.Td2,Sf7 24.S:f7,K:f7 25.Kf2,Ke8 26.Ke2,Td8 27.
T:d8+,K:d8 28.e5 . ·

Efter dette træk sad jeg og hyggede mig lidt,
selvom jeg kendte sort godt nok til at vide
at der var lang vej til målet endnu.Man kan
n~sten fristes til at tro at han spiller efter
evisen: Hvorfor opgive sålænge man kan flytte

en brik? Mo~standeren kan jo falde om af et
.. jerteslag!

28.,-,Kd7 29.Kd3,Ke6
Her mente sort efter·partiet at han kunne ~ol
de remis med 29.,-,e6,men mon ikke hvid k~~
· ryde igennem på kongefløjen alJigevel? (Re
iaktøren siger jd,og foreslår 3o.h4!)

3o.Ke4,h5 31 .h3,h4 32.a3,a6 33.a4,a5 34.b3,Kf7 35.
Kf5,Kg7 36.K:g5,e6 37.K:h5,Kg6 38.Kg4,Kh6 39.K:f4,
Kg6 4o.g4,Kh6 41 .h4,Kg6 42.Kg3,Kh6 43.f4,Kg6 44.h5+
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KI7 45.g5,Kg7 46.h6+,Kg6 47.Rg4,Kh7 48.Kh5,Kg8
49.Kg6,Kh8 5o.Kf6,Kg8 51 .K:e6

Her udbrød sort:Tager du mine bønder? Hvortil
jeg mumlede noget om at jeg nok skulle passe
på- at han ikke kom til at stå pat;_.,og da han
havde trukket 51 .Kf8 og jeg 52.Kd7 opgav han
endelig.

Jørgen

Den blinde høne m/k i Jubilæumsturneringen.

Fordi jeg blev nr.3 og præmietager i Basis 2
tror vores ellers udmærkede red. at mart,jeg,kan
komme med et åndrigt og velanalyseret gevinstparti,
men som almindelig brikflytter kan jeg selvfølgelig
heller ikke det. .

Som den blinde høne rn/k fandt også jeg et
guldkorn,opfattet som en sten der lå under en skovl,
undskyld Lars Skovle,og så kom.mer·her appelsinen
i turbanen efter 21 træk (dårlige).

Først mit herllge parti mod Per Ryden,som sad
under hurtigt voksende træer.Dem fik jeg med et par
hurtige VS-hug fældet helt ved roden,og han blev
ikke 'helt sig selv mere.

Kurt Andersen,
ustabil brikskubber.

Hvid: Kurt Andersen
Sort: Per Ryden,Valby

Dronningebondespil (Calle).

1 .d47d5 2.e3,Sf6 3.Ld3,e6 4.Sf3,c5 5.c3,c4 6.Lc2,
Ld7 7.Sb-d2,Lc6 8.o-o,Ld6 9.Te1 ,Dc7 1o.e4,d:e4
11.S:e4,S:e4 12.L:e4,o-o 13.L:h7+,K:h7 14.Sg5+,
Kg6 15.Dg4,Kf6 16.T:e6+ opgivet.

(Hvis Kurt spiller sådan når han spiller
"blindt"~så~v.i11e_jeg v,L~e bange for at spille
mod ham i vagen tilstand. Red.)
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Lars Skovle
Kurt Andersen

1 .e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,c:d4 4.S:d4,Sf6 5.Sc3,a6
6.Le2,g6 7.1g5,Lg7 8.Dd2,o-o

Sort rokerer lige ind i et angreb,men fræk~
hed beløn~es undertiden!
9.Lh6,b5 1o.f3,Lb7 11 .g4,Sb-d7 12.h4,Db6 13.L:g7,
K:g7 14.h5,Se5 15.h:g7,f:g7!!

Det~e bør tabe,men det taber lang$omrnere end
.. : g7.

16.Se6+,Kf7 17.S:f8,T:f8 18.g5,Sh5 19.b3,Sg3!?·_
- bliver Kurt sgu endnu frækkere1

2o.T:h7+,Ke8
Enevcldsen skrev engang om et parti: Kig lidt

på den hviåe stilling.~et er lige såjan en man kun
~~ at fs i julBgave!Sådan er den hvide

også her: kvalite~ og bonde i overvægt,
·tionsfordel.Enkelt o~ stærkt er nu

alder ikke

c:;.,,



lidt julelmas

VM-matchen i skak er forbi - og heldigvis for det. Det burde
forbydes at lade to mennesker spille så mange partier mod
hinanden. Deres tre matcher giver tallet 74 •••
Det har vist sig, at Harry Kasparov ikke tælles blandt Karp

ov's bedste venner. Glimrende! Så er der basis for lidt krig
på lmiven. For jeg er, som man vil forstå, overbevist om, at
lille Harry, som efterhånden er blevet stor, bliver Karpovs
næste udfordrer til titlen.Kasparover en rigtig skakspiller.
A·t spille hans bedste partier igennem giver stort set den
samme fornemmelse (og nydelse), som gaves ved Fisehers ditto.
I skal ikke snydes for et eksempel. .Fra studenter-VM. Hvor

Kasparov såmænd scorede 9 af lo på første brædt. Modstanderen
er Sunye, nr. 5 i interzoneturneringen i Rio. Han har hvid.

a C e f g h

Vi noterer, at hvid har løberparret, at sort har en herlig
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hest på e4, og at sort nok står en anelse bedre. Hvid spiller
32. Kgl,- og tilbyder rem.is. Han er nemlig i tidnød. Kasparov
kommer efter ham: 32. -,Se7 33. Sd4,Tg6 34. Ld.3,Dd7. På f3
spiller sort Sg3, og hvid har opnået at svække sin kongestil
ling. 35. Knl,Sf5. Hvis 36. Sxf5.,Dxf5 37. Lxe4,Dxe4 38. f3,-_
så 38. -,Dh4 med sort fordel. Hvid øjner i stedet en chance
id-linien: 36. Lxe4,dxe4 37. Ted2,Sh4!
Nu sker der noget, og styrken af sorts sidste træk demonstre

res a:f flg. varianter: 38. Sf3,exf3 39. Txd7,fxg2+ 4o. Kgl,
Sf3 mat~ eller 38. Sf5,Dxf5 39. Txd8+,Kh7 og det viser sig,
at den hvide konge er temmelig alene. På trods af bønderne •••
Tilbage bliver kun 38. Se6;Dxd2 39. Txd2,Txd2 4o. Sf4;Tg5,
temmelig ,forceret. Hvi.d. må nok dække sin f-bonde. ~. ··
41. E;gl,-. Hvorefter 1,1,vejret bryder løs: 41. -1,Sf,3+! (Også

Lxe3! kup.ne ppilies!).På,. 42. Khl,- følger 42-. -,Lxe3! 43.
fxe3, Tdxg2 ! 44 ~ Sxg2, Tg3 ! ! fantastisk! Hvid bliver mat,:
Så 42. Kfl,-. Men 42. -,Lxe3! Jamen er det 'ikke- smukt? Bon

den kan ik..~e slå hesten; dronningen ikke løberen, og på 43.
Se2,- kommer 43. -,Sh2+ 44. Kel,Txg2 45. Dxe3,Sf3+ med s~t
gevinst!
Tilbage bliver 43. fxe3,_Tdxg2!- Og så er den gal-- igen. Sor.t

truer med noget meget slemt, som hvid i sin u~rkede tidnød
dog ser: 44. Dc3,- (Sxg2/Sd2+( ! )-) 44. -,Th2. Truer mat. "45.
Se2,Kh7. Og det var nødvendigt, idet der på,45.· -~Tgg2 kom
46. Dc8+,Kh7 47. Df5+. .
46. Des;-. Meningen er klar nok. Han vil binde tårnet til

dækningen af f5. Nu er de.t f.eks. mindre godt for· sort ,_at
spille g7-g6 ••• 46. -,Thl+ 47. Kf2,Sd2! Av! Der er noget på
fl. Hvis enten 48. Sf4 eller Sd4 slutter partiet 48. -,Th2+
49. Kel,Tgl mat, så hvid opgav.
Imidlertid havde det været stærkere for hvid at spille 46.

Db4,-, som dækker Lb2 (som ellers ikke spiller med), kontrol
lerer feltet d2 og angriber e4. Kasparov havde ogs~ haft
svar på dette: 46. -,f5 (Truer Tgg2) 47. Db5,f4! 48. Db4,
Sd2+! 49. Dxd2,Thl+ 5o. Kf2,f3!l Strålende! Ellen 49. Y0l,
f3! 5o. Kxd2, Txe2+ 51. Kc3, Txe3+ 52. Kd4,f2 ! ! Det er over
al måde smukt.
Skulle julestemningen lade vente på sig, så nyd d<?ntl.e parti

afslutning juleaften, gerne'akkompagneret af lidt god musik,
lidt guf, lidt spirituøs drikkelse, og gerne(!).:.:en- god cigar
samt for fuldstændighedens· skyld en nissehue. · ·
Noterne var i alt væsentligt efter Kasparov i "64".
Og vinder han ikke VM i første forsøg, gør han det i næste!

F-ra mig til Jer (Dalt Wisney): Glæ'li jul!

7
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Limhamn - ~bro 12½ -- 9½
Læserne vil måske spørge sig selv efter første øjekast,
hvad et referat om en match mellem Øbro og Øbros ven
skabeklub siden 1951 laver i Fribongen.
Grunden til dette er selvfølgelig, at der deltog VS'ere
på Øbros hold .•
Matchen blev i år spillet i Limhamn, og Øbro kunne kun
mønstre 18 mand. Lederen af dette års tu~ Jens Kristi
ansen beklagede sin nød til sin gode kammerat Niela
Rendlev; og det lykkedes Niels at overtale Stefan, Ulrik
og den forh. VS~er Sten Ba.uers. Ulrik og Sten fik han
først fat il½ time før bussen afgik fra Øbro mod Dragør.
Færgeselskabet der sejler på ruten Dragør - Limhamn har
monopol på overfarten, hvad der tydeligt afspejledes i
priserne i kiosk og cafeteria: f.eks. en toldfri elefant!
10 svenske.
I Limharnn blev vi hentet af Limhamns Schackklubb og kørt
til deres klublokaler, som også var kælderlokaler ( 2
lokaler med et par opgange imellem; frisk luft er sundt)
I Limhamn-s lokaler er rygning forbudt ( påbud fra husets
ejer). Dette forbud blev accepteret af alle uden vrøvl.
Efter partiet var vi alle meget mere friske, end vi ville
have vær•t, hvis det havde været tilladt at ose løs.
Ulrik spillede på 18. bræt, Sten på 11., Niels på 8. og
Stefan på 6. bræt.
Svenskerne stillede et otærkt hold, så vi fik alle meget
stærke modstandere. Det blev alligevel Jp. til VS, da
Ulrik, Sten og Niels vandt nogle fine partier.
Under matchen blev vi beværtet med kaffe, ostemadder o
lått31 o.s.v. Der var under matchen indlagt en halv times
paue-e, så man kunne nyde forfriskningerne uden at skulle
tænke på sit parti.
Slutresultatet blev e~entlig 15½ - 9½, da matvhen skulle
have været en 25-mandsmatch.

Stefan

For en gangs skyld har redaktionen haft rigeligt med
stof,så det har knebet med at finde plads til en meget væ
sentlig meddelelse,men her kommer den:

GLÆDELIG JUL ALLE I GOD.E VS1ERE!!!
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UD.ENLANDS13REV

- eiler partiet der ikke blev færdigt

Efter at ha.ve konstateret at jeg vandt gruppe 79 I 26 i po
kalkorrespondanceturneringen (det er godt at kende forkortel
sen for K, hvis der gives liniebetaling og Fribonden er jo
altid i stofnød) der begyndte november 1979, har jeg lovet
redaktionen et parti (hvor letsindigt) og her kommer der så
to. _
Min modstander i nedenstående parti Arne Larsen har sort og

spiller normalt i Hvidovre Sl,{akklµb. Leif Jensen har hvid.

1. e4! ,- (Det kostede i',10 kr. -- derfor udråb'stegnet; i alt
kostede partiet her ca. 5o·k:r.;· hvilket ~r-langt over gennem
snittet, der ligger på -0mkring-30 kr., ellej:, det samme man
giver for et parti nærskak incL befordring, indtagelse-af øl
eller som hernede un goufre). ~- -,gb ..(kedeligt, Jeg spiller
helst mod 1. -,e5) 2. h4!!,- (Det andet udråbstegn skyldes al
det besvær der senere opstod fordi min mo~stanier se~ere ty
dede dette som f4) 2. -.,Lg7,, 3. d4,c5! 4. c3?! , ... (~er·•·er 4. •
Le3 og 4. dxc5 muligvis bedig) 4. -,cxd4 5. c~d4,d6 6~ Le2?!,
- (6. h5 er mere logisk) 6. -~Db6 7. Sf3,Lg4 (Den hv.j.de stil
ling er ikke noget at råbe di> om}' sort har -y,dlignet) • .
8. Sbd2, Lxf3? ! (Lidt ufnødvenru,gt, det kan. Vt:)nte} 9·. Sxf3,

Sc6 lo. d5,- (Ubehagelig indrømmeise). 1o. -,_Sd4 11..'.. Da,4+,
( Ser bedre ud end det er) rr. . - ,~8 12 •. te3? ! ; Sxf3+ (fyang)
13. Lxf3,Dd.8?!? (Her burde der være spillet:Dxb2 14. 0-0,
Dxal 15. Txal,Lxal med lige·chancer).
14. O-O,Sf6 15. Ta-cl,h5 16. Te2,Sd7 17. Tf-cl,-. (Den hvide

stilling er nu lovende p.g.a. sorts 13. -,Dd8) 17. -~a6 18.
b4?!,Lf6 19. g3~Kg7 (Dette viser sig senere at være nyttigt
for hvid!) 2o. Tc7, Sc5 21. Da5,- (Tvang, men også stærkt;
sort havde ikke set den kommende kombination) 21. -,Tc8
22. Txc8,Dxa5 23. Lh:6!,'- (Vinder ep kvalitet, !Ilen den.sorte
springer står stærkt på c5) - (Red.: Et flot træk!)
23. -,Kxh6 24. Txb8+,Lxh8 2·5. bxa5,Kh7' ( - Vor eur.opæiske

helt kommenterer ikke deti:;e. sor-te t.ræk, som efter normal må
lestok må kaldes tv,ivlsomt_! Mi~d~ sagt ••• Re9-.). _
(Nu kommer en del omrokeringer for at udnytte materialeover

vægten).26. Lg2,Lb2 27. Tc4,La3 28. Lh3,Kg7 (Læg mærke til
sorts kongetræk; han er næsten i træktvang) 29. Lc8,-. (Hvid
vil på et eller andet tidspunkt slå på c5 og vinde det ulige
farvede løberslutspil med et par' mer'oønder).
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.29. -,Kf8 30. Kg2,Ke8 31. Kf3,Kd8 32. Lti.3,Ke8 33. Ke3,K.f8
34. f4,K~8 35. Lfl,K.f8 36. Ld3,Kg7 37. Lbl,Kf8 (Hvid er kom
met lidt videre, men kan han vinde?) 38. Kf3,Kg7 39. g4,hxg4
(Tvang) 40. Kxg4,Kh6. (Hvid truer nu flere bondefremstød, med
etablering af fribonde eller underminering af Sc5).
4l. Lc2,f6 42. La4,Lb2 43. Le8,Kg7(?) (Hvid vinder en bonde)
44. f5,g5 (Ellers får hvid en farlig fribonde) 45. hxg5,fxg5
46. Kxg5,Lf6+ 47. Kf4,Sd3+ 48. Ke3,$c5 49. La4,Lg5+ 5o. Ke2,
Kf8.

Her gik partiet til bedømmelse hos Erik Bang. Hvid angav ge
vinst p.g.a. følgende: 51. e5,Kf7 eller L- (andre kongetræk
taber p.g.a. Txc5 efterfulgt af Lc6) 52. ~6,KfB 53. Ld7 ef
terfulgt af Lc8 og Tb4, hvorefter sorts bønder falder. I eN
rigt vinder det uligefarvede løberslutspil efter e6 og slag
på c5.

a b C d e f g h

Jeg håber, at VS's medlemme:r vil.forsøge at analysere stillin
gen. Erik Bang slap, da min modstander ikke indsendte noget
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materiale, hvorfor jeg vandt par~iet og gruppen.

For at vise, at man også kcµi yinde hurtigt i K-ska.k med
sort, bringes et parti hvor hvid er A. Krogh Jørgensen fra
Ribe og sort Fribondens udsendte medarbejder: · .
1. d4,Sf6 2. c4,g6 3. Sc3,d5 (Eh ganske almindelig Grunfel

der) 4. Sf3,1g7 5. Lg5?!,Se4 6. e5,c5! 7. c:x;d5,Sxg5 8. Sxg5,
cxd4 (iiusk at spille trækkene i rigtig rækkefølge) 9. Df3?!?,
- (Truer fælt på f7, men er ligesom et EF-jumbomøde et slag
i luften). 9. -,0-0 lo. exd4,e5 11. Sg-e4,exd4.
(Sort har udviklet en løber og rokeret, hvid 3 brikker, og

dog er han færdig.) 12. Sdl?,- (Andre springertræk trækker
pinen lidt ud) 12. -,Da5+ 13. Ke2,Sd7! (Udråbstegnet er sat,
fordi hvid opgav; men b6, Te8 etc. er også gode træk).

F:l;-.j.bonden.s udsendte medarbejder ved
fælleskaberne L .·f J .ea ensen

æ~o~·er i gang,og vi kan i det
te r.unme r .!_Lge u e f ørs te re2ultuter.Et godt' g;æt
inden sæsonstarten ma v~re at-førsteholdet,eom ryk~
kede ned i første ~ække -sidste år,i år bør Kunne
vinde rækken,og d~rmed tykke·op.·

Ande~holdet,som ligeledes s~iller·i første
r~kke,får det til gengæld svært,iKke mindst· for1i
deres topscorer og førsteffiand fra sictste år,Formand:
Stefan,i år er blevet bortført til førsteholdet.

Tredjeholdet bør ikke have besvær med at holde
sig i rækken.Flere af spillerne er i stærk frem
gang,og mtske kan holdet blande $ig i toppen.

esværre kan vi ikke bringe noget referat fra
andetholdets kamp~ ~nden runde.Vi har ikke modta
get noget,og ingen af spillerne har ulejliget :ig
med at fortælle redakti6nen resultatet.Det ser fak
tisk ud til at de bange anelser vi ytrede i sidste
nummer havde grund i virkeligheden.Andetholdet rum
mer ellers to eks-fribonderedaktører og en eks
formand,så man skulle nok synes at de kunne forstå
et medlemsblads behov.Men lad os i stedet glæde os
over at ikke alle har samme indstilling til bladet
som andetholdet,for så ville der simpelthen ikke
være noget blad!

11 Red.



,, 3.Holdets første kamp.
. :t ~~-·;":*,f Vanløse 3 Gladsaxe 3
'·" , 1
l·.Ulrik "Find - B .H Bergmann 2-2-
2 .Lars Bornem~nn - Hans Pøllner o-1
3.Klaus Ib Nielsen - Thorkild Andersen o-1
4.Axel Barkhuus - W.Bjarnholt o-1
5.Morten M.Hansen - John Jønsson 1-o
6.Ivan Nesterov - Arne Johanssen ½-½
7.Sigvald B-Larsen - Ib Møller o-1
8.Stig Solhof - Ole Olesen 1-o

3-5 siger papiret,ogdet er jo sandt.Men ser vi li
dt tilbage kan det jo nok ærgre at vi ikke vandt 6-
2! For det kunne vi sagtens.Lars der lider af kroni
sk træthed hver gang han taber,stod til soleklar ge
vinst,men(dem der har svage nerver bedes lukke øjne
ne).han overså en mat i en! Barkhuus havde en ligeså
god stilling,men han skulle absolut ofre to offier'
også var det sket.Sigvald stod næstbedst det meste
af partiet,men som den holdspiller han er kæmpede h
an bravt videre,dog uden lykke,neder1a0et var uundg
åeligt.Klaus(det siger vist alt)! .Kom som sædvanlig
fra start? På sin indviklede facon,og da hans modst
ander også har smag for det komplicerede,så ••• Men i
midtspillet var Klaus bedst(komplicerede stillinger
er hans livret)hurtigt fik han overtaget,og lige fø
E han skulle udføre hyperhivet,gjorde han som så of
te før,han forivrede sig,havde han ventet et træk s
å havde den været der.Men nu slog han altsa og det
med førte dronningtab.Ak ja.Da alle bollerne nu sål
edes er førdø-jet,går vi til det lidt lysere.Ivan st
od faktisk helt nænt,da han mistede et tårn! Men hv
is man kunne finde de rigtige træk(hvad Ivan gjorde
)var der evig skak,remi.Jeg selv havde efter en slø
j indsats opnået remi,og jeg mener opnået.Jeg må ha
ve en fantastisk overtalelses evne~Morten spillede
bare roligt,og da modstenderen kom i tidsnød,var ha
n iskold,stille og roligt vandt han,vores første se
jr.Stig der var reserve istedet for Gyldholm,starte
de som død og torden,bang tju og hans modstander va
klede baglæns ud af brættet.På et tidspunkt blev St
ig tilbudt remi,men han afslog og vandt,sådan.4 deb
utanter var der på holdet og de scorede 2½.Smukt.

Ulrik F .
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3 .HOLDETS ANDEN K.AMf~• ~ _. ,, ..- ,
V A..N'LØSE . :KAMP.KLUBBEN . ·: .. ·· .. ,.. .
l.Schøller Jacobsen~ ·carsten °Pa~bo·· . '. ·-1 ...f
2. Ulrik Find -- .Leif Nie1S$.l'l , · 0--1·
3.Lars Bornemann - Cristoffer- tnuth o-1
4.Klaus Ib Nielsen - Bjarne,-Her~:;~ik-sen (r) 0..,.1
5. Axel B.arkhuus - Erik Cris_tensen ( r) 1-o
ij.Morten M.Hansen - Ulf Nonboe.(r) 1-0
'?.Ivan Nesterov N. - Martin Riel (r) 1.~o
8.Sigvald B.-Larsen - Rudi Cristensen (r) ½~½

4-4 endte denne anden k amp. for 3. holdet .M-atchen
blev afviklet i alt andet.end varme forhold.Forst.åe
t på den måde at der var iskoldt,i lokalerne.Efter
et par minutters tid i dette lokale,kunne man skimt
e istapperne pa brikkerne.Ikke nok med at man led
af is-delirium,det fortsatte for nogles vedkommende
i spillet! .Klaus denne hyper mand.har det med at sæ
tte små ubetydelige brikker så som dronninger i sla
g! Men det bl.iver gjort af en professionel;.for han
opdager det ikke selv,selvsagt.Ivan skulle oprigtig
have været til ishockey,men p.g.a manglende reserve
r blev han overtalt til at komme til isskak i stede
t.Men det var uden grund,for Kampklubbens mand ude
blev,og dermed et gratis point.Men det fik Kampklub
ben igen da Lars den usling udeblev.Jeg kunne godt
skrive en masse udgydelser om dette dyr.Men det er
papiret for kostbart ti19Lars har slettet en gammel
rekord for VS der gik ud på at VS ikke har tabt en
holdkamp uden at melde afbud.Jeg selv havde en over
bevisende dårlig dag.startede med at sætte en bonde
i slag,fik den tilbage for derefter i tidnød at lav
e fæle ting,(det var jo i tidsnød selfølgelig).Schø
ller er altid god for en remi,og også. denne gang!'
Morten er jo bare god,stille og r-o L'i q t spiller h an
dem ud,helt ud.Barkhuus spillede simnelt hen l _re
godt,suverænt pakkede han-modstanderen sammen og
sendte ham med et hult drøn til det sorteste Afrika
Sigvald fik en forsvarligt lukket stilling,som endt
e med remi.4-4,men det var ogsl bedre end forventet
siger vor formand.Selvom der var 5 r-eser-ver p2'!,var
det noget nær ordinær opstillinq!
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Krøller eller' ej

I fodbold talte man, da jeg var lilleput, om at krølle mod
standeren. Det svarer billedlig talt til i skak at give man~
den (M/K) overfor et par på snotten. Vupti!
Hvornår gør man det? Idiotisk spørgsmål. Når man er sikker

på sit eget værd, sin uigendrivelige overlegenhed; kort sagt
når man veed, man er bedre end modstanderen. Så spiller man
frisk fra leveren og placerer med elegance og værdighed den
før omtalte næsestyver. På brættet naturligvis.
Alt dette skal man sige til sig selv. Og Vanløses 1. hold

burde have sagt det før mødet med Amager Skakforening I, - en
klub på retur. Men man sagd.wkke; og man var desårsag lige
ved at tabe! a.et-

Steen Sjøbeck Steen Schousboe (h) ½ - ½
Peter M. Lunding Hans Nielsen 0 - 1
G. Albæk Jensen Ole Delfter 1 - 0
'Børge Sunne Benny Petersen ½-½
Svend Jensen Stefan Hansen 0 - l
Tommy Ellegård Jakob Gibori 2 - 2
Ole Ljungberg Jørgen Holst ..!.

Georg Jensen Torben Sneslev (R) 0 -

En lille undskyldning til at begynde med: Beboerhuset i Dals
landsgade var ikke til at finde. D~rmed hører ja'1ll!leren ikke
op. Det er helt urimeligt at give remis før spilletidens ud
løb (i hold.kampe!). - Med mindre stillingen er remis eller e
klatant tabt. Jakob har lovet ikke at gøre det mere!
Vor debutant {velkommen!) Benny er temmelig sikkert stærkere

end Sunne,som dog på sin side også virker ret stærk. At se på.
Frygtindgydende nærmest. Benny lod sig overrumple og stod
vistnok til tab. Alligevel skal han altså roses for sin simul
tane indsats mod ånd og materie og besynderlige tilråb fra
mærkelige bajeromklamrende elementer. 1-1.
Vor ven Miki tog de indledende betragtninger lidt for bog

staveligt og tabte. Manglende koncentration og undervurdering
af modstanderen var årsagerne. Plus et gabende hul i patent
stilladset. Bingo og 1-2.
Sneslev modstod den psykiske krise, som opstod i forbindel

se med dårlig ventilation, dårlige (og billige) byggemateria
ler, tæt røgkoncentration og trang stilling. Ikke trangstil
ling, som er (nærmest) mere dentalt. Han fightede og vandt.
Bravo!·2-2. Imponerende ••• (Stolene stod også tæt - nemlig!)
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Ind.rømmet, - jeg havde alt for let spil. Men. vi kan vist al
le lide at slippe for at bruge bøffen en gang ilp.ell~m. Min
modstander brugt-e hell.er ikke san., Ikke spor. ~- tøffede un
derligt uldent rundt med brikkerne, hvorefter ha.n _kom af med
dem. 3-2.
Stefan! Vor eminente phorrnand. Vcr pseudomesterspiller~ Også

han reddede sig en tabsstilling. Og han reddede sig et helt
point formeddelst en taktisk finesse (med ·tryk på fidus) ....
Der har vi det: Positionsspil er lulr,.ket la...~d for de fleste
VS'ere; taktikken ligger i blodet - og heldigvis for detG
Herefter stod det meget ufortjent 4-2.
Når talen er om taktik, må vi ikke glemme Holst's specielle

version, som er af selvdestruktiv karakter. At miste så mange
bønder kræver et :vist mål af artistisk fornemmelse, og en dag
spiller Holst vel et parti, som bringer ham udødeligheden.
Eller som trøstpræmie en plads blandt himlens abekatte. De
rødhårede og langarmede forstås. - Ikke for det, åbningen var
ædruelig nok. 4-3•
Steen begik en psykologisk brøler9 - spillede så at sige mod

egen Ca.roo Vov, vov, vov! Selvom ha.~s modstander lkke var u
effen, havde Steen gevinsten inden for rækkevidde og kunne·
have bragt os op på 5 pointsj - hans eget tip før start~ Tid
nøden spillede ham et puds; pa:rtiet blev afbrudt. Og hænge
stillingen behørigt analyseret. Den var remis. 4½-3½.
Jeg er ked af det; men Am.S må have mig und.sky'Ld't , når jeg ud:_

taler, at spilleforholdene var langt fra at være idelle. }lil
jøet er betændt - kort sagt: der drikkes for mange bajere. I
dette ligger intet betænkeligt, hvis det blot ikke fremkaldte
lavere instinkter og gjorde folk mere højrøstede end godt er~
T-.rlle og ralle og lalle kan man på et værtshusø Skak er et
kongeligt spil mine damer og herrer. Det fordrer om ikke roy
alisme så dog en vis værdighed. Med mindre man ser det som
sin fornemste opgave at genere sine medmennesker•••

HN

Ændringer til medlemslisten

Ole Delfter, ny adresse
Bogholder alle 76A, J.tv., 2720 Vanløse

t Lf 7q1195

Claude Nagy, udmeldt pr Jo/11
(flyttet til udlandet)
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Fr~ mod StS III

Se, det _var jo hurtigt!.Allerede i 2. runde af holdtuxneringen
viste vort til dels udmærkede 1. hold, hvor skabet skal stå.
Vi fejede Studenternes 3. hold ud a.f banen. Det vil sige;
feje og feje er så meget sagt. Puffede er bedre.

Steen Schousboe Dan Sørensen ½ - ½
Hans Nielsen J.V. Bækgaard h
Ole Delfter K.B. Schou 1 - 0
Benny Petersen Knud Mølgaard 1 - 0
Erik von Essen Steen Hansen 1 - 0
Stefan Hansen Christian Neuchs (?) h
Jakob G.i,pori , H. von Holste.in Ra.thLou 1 - O
Jørgen lfolst Morten Rødgaaæd 1 - 0

Vi puffede altsa ti1 disse· såkaldte. studenter- (Stefans be-
tegnelse).· Jakob først, meri 9.:~ligeve1. for '.sent til at nå hjem
tii.fodbold; England,-Ungarn 1-0. Jakob er ellers af·naturen
hurtig, - dog: modstanderens langsommelighed må naturligvis
tages i ed.
Miki var suveræn - omend mod slap modstand. Både han og Ja

kob vandt i tårnslu~spil, en fase de i modsætning til de fles
te andre behersker. Vort rem~sserende talent von Essen påstod
at være ude. af• f:orm. Det mærkede vi heldigvis ikke meget til.
Til gengæld mærkede modstanderen, hvad det vil sige at sætte
en o.fficer i slag ••• Slinger i den endelige gevinst.føring
(tå;rnslutspil(!)) mindskede ikke vor glæde! Det var 3-0.
I vor midte har vi ogaå en abekat. En helt ustyrlig sådan.

Mr. Holst. Ikke ham med planeterne. Så skulle det da være a
bernes ••• Næh, vor Sokolskijexpert Jørgen Holst såmænd. Med
trippelbønder og hele pivetøjet sendte han sort ned for fuld
tælling i en fuldblods, prima primat. 4-0.
Steen er bundsolid. Han spiller Caro. Mod~tanderen er bund

solid og dækker sig. Dækker sig før han bliver angrebet. Kan
I se det for Jer? Remis og 4½-½-
Benny vandt uden ringeste besvær. Det så endda godt ud. Et

par ofre var der. Modstanderen skræmt. Leif ville have mis
undt ham hans eminent dårlige løber •••.5½.-½.
Det mest polerede og positionelle og dybe(!) spil viste Ste

fan. Om det rækker til at vinde hængemulen vides ikke i skri
vende stund. Jeg selv, sagde vovbassen, påstås at stå til ge
vinst i hængestillingen. Det er naturligvis rart at høre. En
formodet sejr til VS sniger sig herved op på ca~ 7-1. Den
største jeg i min tid i VS har oplevet... HN
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Af Karl Øen Tolvte~ krønike .. ·
(I<':r_it gen{Q.rtal t e:fb~r $ain Lloycr): _

. ' -~ ~ . , ~ . -
Da Karl XII i nogle år havde .fejdet mod rus .... .,

serne på udebane og fået· ø're r-rre f'or sva r-Ld g t; i' ma
skineh,. fik han lokket ty~~erne med på yognen,
hvad der dog ikke påvirkede resultatet noget,vi
dere, og det var han forståeli·gt nok temmelig sur
på tyrkerne over.

Ind imellem spilled~ han skak, og d~t slap
han som regel bedre fra. I en kaffepavse i slaget
ved Bender år 1713 spillede han i sit telt et
parti mod en af sine devaluerede hærførere, gene
ral Schlappenskij von Rowenklor. Kongen spillede
Hvid og var~ trækket, og man var nået til stil
lingen på diagrammet, da han meldte mat i J træk,
alt imens kanonerne tordnede og kuglerne p-eb om
ørerne. I det samme nedlagde et velrettet skud
springeren på el. Karl tænkte sig lidt om og sag
de så: Skit hål i det9 matt i fyra drag! - Men
inden han nåede at trække, splintrede en ny kugle
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bonden på h2. -·Fain ta' dom forknulade trynetyr
ker, att de inte baskar dom jakla ryske lortelop
par, - matt i fem drag! udbrød Karl irriteret.

Han fik ikk* lejlighed til at demonstrere mat
sætning&n, for et øjeblik efter ramte en fuldtræf
fer teltet og splittede general og parti og hele
mertagen.ad. Men Karl kom heldigvis ikke noget til,
for han var nemlig ikke d€rinde. Han var lige gå
et ud og tisse~ og da han kom tilbage, var der ik
ke mere at spille om. Han så lidt på de spredte
rester og sagdes~: Jaså, Schlap har redan uppgi
vet, 1-◊ till'mig!

· Begivenheden gjorde·alligevel indtryk på kon
gen og fik ham-til 'at grunde over tilfældigheder
nes spil, hvis og hvis·og hvis; .• Herved fandt
han ud af4 at hvis• den første kugle havde taget
tårnet-vpå g7 i stedet for ~pringeren, kunne han
have sat mat i-6 træk, og så var verdenshistorien
måske kommet til at se helt anderled~s ud, men det
var der, ikke noget at gøre.ved.

Efter at have indkasseret alt hvad han havde
til gode af stryg, drog han hjem til Sverige for
derfra at sætte skik på nordmændene, der efter
hans meni.ng længe ha'vde tr-æn.gt til lidt kongelig
tugt og~formahing: M~n d~sv~r~~ ~ik han ikke gen
nemført. sin ·~ct~ef plan, ·tordi en af de norske
bisser ~kød ~talt for stort hul i hamf allers
havde han nvk beriget eftertiden med endnu flere
fiduser- fr~ sit slutspil med general Schlap.

Men kan l finde Karl den Jævel:i,.ge XII's træk?
Ellers kan I se løsningen andet steds i bladet.

VS II - Valoy I 2- - 6

1. Eigil Pedersen - Jørgen Lethan 0 - 1
2. Jan Jørgensen - 'Mika.el Bjertrup 0 - 1
J. Niels Rendlev - Preb-en Nielsen 0 - 1
4. Erik Bøge Larsen - Per U. Johansen l l

2 - 2

5. Kurt Havn - .H.ichard Hjort ~Jielsen 0 - 1
6. Jørgen Mortensen - Peter Albek 0 - 1
7. Lars Pedepsen - Per Ryden 1 l

2 - 2

8. Finn Madsen - Dan- Terkildsen 1 -
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Junior holdturnering
KSU har i år lavet en junior holdturnering,beståen
e af 4 mand på hvert hold. VS mente at kunne still

e et hold.Så vor formand til~e1dte os.Men det skul
e vise sig at være svært at stille et hold.Nogen

kunne ikke andre var stærkt i tvivl.Dagen før kamp
ene skulle afvikles,var holdet endnu ikke stillet.
en det viste sig at kun en af det oprindelige hol

d,meldte afbud.Og da vi fandt eb reserve,var alt s
åledes i orden.Vi spillede i Øbros lokaler mod Hvi
dovre.Jonas var reserve for Klaus Ib Nielsen.
l.Jonas Bjerg - Kin Broksæ(r) 1-o
2.Lars Petersen - Johnny Andersen o-1
3.Ulrik Find - Kim Byrlalsen 1-o
4.Lars Bornemann - Jesper Bo Jensen 1-o

Som det fremgår vandt vi en sikker sejr på 3-1.
Da betænknings tiden kun var l½ time til alla træk
måtte man kun komme en½ time for sent.Lars B.kom
27 minutter for sent,og fejede i løbet af en½ tim
e sin modstander baglæns ud af brættet.Sådan.Jegs
elv havde lige så let spil,og kort efter at Lars m
odstander havde ougivet,gjorde min det samme.2-o;
il os,deres holdmoral var svækket.Lars P. brugte 1
idt for meget tid,da han kun havde 5 minutter tilb
age,måtte han i en remis stilling trække hurtigt d
erved lavede han mange fejl.Og Hvidovre havde nu c
hancen for uafgjort.Men med Jonas på l.bræt gik al
t godt.Jonas tænkte på et tidspunkt på at tage rem
i,men droDpede det.Og vandt sikkert i slutspillet.

Da der kun er 6 hold i vores gruppe,som hedder B
rækken gru?pe l.Spiller vi kun 5 kampe.I øjeblikke
t ligger vi nr.2 et½ point efter Olympia.l point
foran øbro og Tårnby.Næste runde skal vi møde Valby

En rettelse
I sidste FB havde Jeg et indlæg kaldet absurd skak
det indeholdt et parti moO Ole Hansen.Men det~: m
od min vilje virklig blevet absurd,for jeg har gle
mt et træk.Nemlig træk nr.28 Ta7 truer med mat men
han forhindrer det med De5.Sorry.Angående Steens k
ommentar til Bennys indlæg,vil jeg tilslutte mig de
røde ører!

Ulrik F.
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Ny medlemsliste m.m.

Den sidst udsendte medlemsliste er efterhånde
net år gammel, o~ der er noget, der tyder på, a
t mange ikke l~ngere er i bes:;iddeJ..se af den elle
r ikke til, s tadLghed har ført den å jour i henho
ld til meddelelser i Fribonden. Ak, de skønne, s
pildte kræfter.

Nu er de~ imidlertid sat en ny liste i arbejd
e, og den vil sandsynligvis være alle i hænde me
d udsendeise af nærværende Fribonde. Stud~r den
grundigt, og skulle der forekomme fejl i navne,
adressei eller telefonnumre, så giv venligst kas
sereren, omgående b.e sked , Listen bør opbevares om
hyggeligt og forsynes med de rettelser og tilføj
else~, de~ efteihånden pubJiceres ~ Fribonden, o
g _i, :5amme fo·(~i.npelse bede s .I h,uske på, . .at flytt
er I e,lle::r s!<,i-f~er. teLefonriumme r-, skal· det hurti
gs t m e Lde s til. kassereren.. ·

Det vil no~ være på sin plads samtidig at gør
e opmær-k som på, at da toer for' alle klubbens arra
ngementer står i Fribonden, så .ingen behøver at
være.i tvivl cm noget som helst. Let er ~or rest
en sagt -tid 1 igere uden synderlig. virkning, i hve
rt f~ld-~å nogle. Gud give, at det måtte bedres
ig.

I anledning af So års dagen µdgav ~i ·et jubil
æumsskrift, som de fleste af klubp~ns med.lemmer
nu er i besiddelse af; de, som endnu ikke har få
et det kan afbente det i klubben, gratis. Det er
en fin og dyr sag, som ifl bestyrelsesbeslutning
uddeles gratis til alle, der var medlem på fødse
lsdagen, ,n til hver. Yderligere eksemplarer kan
udleveres formedelst lo kroner pr stk, hvilket o
gså gælder for fremtidige medlemmer.. Bestyrelsen
ser gerne~ at man forsøger at afs~tte $kriftet t
il skakinteresserede venn~r og bekendte (julegav
e?) • -

Såvel skriftet i sig selv som forfatteren (de
ter også m~g) fik en meget rosende Qmtale i Van
løs~ folkeblad; -jeg er faktisk pjaskvåd på rygge
n, - men det er efter alle udtalelser at dømme o
gså et produkt. som klubben kan være bekendt at
lægge navn til; og en udbred~lse i større, lokal
e kredse vil uden tvivl være til gavnforklubbe
n, altså bare mas på!
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Opmuntret af succes'en har jeg overvejet at f
orsøge ut skabe ~igen-fremtid _$bm digter. Jeg k
ender en masse gode uvartige ord oc; mener, at je
g sagtens kan måle mig med Klaus Hirbjerg og Jør
gen Gustava Brandt; måske kunne jeg endda lære d
em noget, de ikke kendte i forvejen~ Jeg tror, j
eg vil tænke nærmere over det.

Og Sd til noget helt tredie: J~g modt~ger nu
og da en anonym henvendelse af en eller anden ar
t, og skønt den slags principielt eksp~deres vid
ere til papirkurven, kan der forekomme sager, so
m bør nyde fremme. Det har jeg et aksernp'e L · på fr
a den seneste tid; det drejBr sig om ~n a_nonym g
ave på 7o kroner til dispositionsfonden, som jeg
på klubbens v~gne takker den ædle giver for; ove
n på jubilæumshalløjet kommer beløbet, vældig god
t til pas; jeg tænker på, om det mon er noget, d
er smitterc Det er det nok ikke, men ellers .vil
eventuelle tilfælde blive behandlet ~urtigt og e
ffektivt, som situationens alvor kræver det*

Kassereren: 'i

Løsning på Karl XII's problem.

Mat i J træk: l.TxgJ, LxgJ 2.SfJ, løbertræk
J.g4-j:

I 4.eller 1.-, Lxel 2.ThJ+, Lh4 J.g f
Mat i 4 træk: l.hxgJ, Ld4 2.TgL~, Lf6 J.Th4+,

Lxh4 L~. g4-/:
Mat i 5 træk: l.Tb7, LeJ 2.Tbl, Lg5 J.Thl+,

Lh4 4.Th2, gxh2 5.g4-/:
eller 1.-, Lgl 2.Tbl, Lh2 J.Tel1 Kh4
4.Kg6, Kg4 5.Te4-/: .
eller J.-, Lgl 4.Txgl, Kh4 5.Thl-/:

Mat i 6 træk: l.SfJ, Lel (alt andet gø~ mat
senestaJ t r-æk }, 2.Sxel, Kh4 J.hJ, Kh5
4.SdJ, Kh4 5.Sf4, h5 6.Sg6-/:

Apropos dette indlæg bringer den altid vågne redaktion
her klubbens gironummer: 6 47 84 33
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0-U LEVER OG HAR D:E.T GODT

eller

EN ROKADE SOM IKKE VAR NOGEN ROKADE

Jeg havde i nogen tid overvejet om ikke den trofaste og al
tid kampvillige Orang-Utan ( i nyere litteratur oftest benævnt
Sokolskij) havde fortjent et sabbatår eller flere. Den havde
i nogen tid vist manglende lyst, vilje eller evne til at sæt
te tænderne alvorligt i modstanderne. Den havde til gengæld
vist sig overordentlig legesyg, og den tanke havde strejfet
mi.g., 'a.t dette kunne være et udslag af præsenilitet, at den
rent ud sagt var ved at gå i barndom; det kommer jo til ma.~ge
af os.
Som om·den havde vejret hvad der lå i luften, og måske med

en intuitiv frygt for pens.ioner-Lng i utide, lod den sig så i
2. runde at KSU's holdturnering dumpe ned på brættet til en
kelte holdmedlerrnners forskrækkelse, til nogen overraskelse
for mig selv - og til endnu større for min modsta.~der, i øv
rigt en af mine tidligere studerende, ~om jeg for mange år
siden kun mødtes med i strenge klassiske hvide åbninger, især
italienske. Måske havde Orang-U også fået nys om hvor slemt
det var gået en italiener i 1. runde på det fjerne Amager.
Hvorom alting nu er, så var den der altså pludselig i hold

kampen mod Studenterne, og allerede fra 3. træk med de lange
bløde, men stadig muskuløse arme udstrakt mod min student.
Som altid var den fandenivoldsk og udfarende i· starten, siden
pludselig sky, tilbageholdende og svær at engagere i egentlig
kamp, og sluttelig så nede på jorden i et gruopvækkende over
.fald på ham.
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1. b4,d5 2. Lb2,Lf5 Han går allerede ud med riflen, men den •
slags stimule;r-er jo kun gamle 0-U.
3. f4,e6 4. Sf3,Dd6 Det ligner et helt jagtparty. Eller :Du.
pond og Dupont på vej ind i junglen uden den elementæreste
forberedelse •
5. b5,Dxf De der forstår at se i junglen ser en lille bevægel
se højt oppe i et træ, de andre skyder vildt. Efter e3 kan
der ske meget: a) Dg4,g3 b) Db4,La3 c) Da4,Sc3 d) Dh6, og der
anes en åbning af c-stien; c6 eller a6 vil blive besvaret
med a4.
6. e3,De4(?) 7. Ld3,Dg4 8. O-O,LxL Var det et vådeskud eller
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frygtede han noget som 8.-,Sf6,9.h3"
9. cxL,Sbd7 Der kunne ske noget på c79 og de:r kan falde noget
ned i hovedet på Dg4 og f7 (.r_0mlig Se5 ! ) .
lo. Dc2~0-0-0 Man komme-r: styrtende for at sikra c7~ men Lf8,
som har r;kævet op i træerne? tør overhovedet ikke gå ud af
teltet.
11. Se5

9
SxS ra, L.-iS,Td7 130 Tcl,Kd8 14~ Lxc+,Ke8 Se overskrif-

ten!
15. Lf4,Se7 0-U kan være uudgrundeligi' selvfølgelig også for
mig. Mon den vil afskære den sorte da.me vejen til den anden
side af skoven'? El.ler er den blevet utryg ved a;t sidde :på c7?
Og hvis 1e5, frygter den så f6? Eller vil den gerne la.de sig
falde ned på c8? El.ler er den blevet virkelig skræmt?
16. b6,axb Tl.--ænede iagttagere af 0-U's bevægelsesmønstre vil
lægge mærke til denne lille uro i løvet og v.i.de at noget vil
vise sig hvor før bonden stod.
17. Sc3,Sc6! Men nu synes jagtpartyet at have vænnet sig til
mørket, fugtigheden og den ulidelige varme. Som så ofte før
virker især Dupon(d)terne :fulde af sel,rtillido
180 h3,Dg6 19. a3,e5 2o. L.~2,d4 Nu ill de altså have ram på
det skovvæsen. Mon det.vil lykkes? Den er vist skræmt.
21. exd,Sxd 220 Ddl,Lc5 Er den bange1 eller er den snu og vil
lokke dem længere ind i junglen?
23. Khl,Dd6 Den har en hule et sted som ingen kan finde~
24. Dh5,Sb3 Lige før var den der ikke9 nu er den der. Selv
hærdede jægere siges at lade sig forvirre af den slags bevæ
gelser i skoven , Således også nu; der sky·des vildt.
25. Lxe

9
Dg6 26.DxD"hxD Den ved at hvis den selv betræder ho

vedstien (e2)9 vil fjenden gøre det samme (e6), så derfor går
den løs på ham på stedet.
27. Tel,SxT Nu synes fjenden at han kan se dens ansigt i hver
trækone. Går han amok?
28. Lxg+,Kd8 Nu mangler cler pludselig en af de små bærere, og
et mægtigt, men passivt medlem, Th8, står ansigt til ansigt
med noget grimt~
29. LxT,Sb3 3o♦-Lf6+,Kc8 Så står den der, nede på jord '.,.og
nu ser det ud til ·at· fjenden bliver vanvittig af frygt - -også
for ikke at nå ud af ju,.~glen inden fristens udl~b. Måske kun
ne han have reddet sig. over c7? Eller med Le7; .
31. Sb5,- Der stcd den også! (Se·± ø,vrigt 16. træk)
;5L .-,Txd3 Jo, det!:,!. amokLøb, Staklen smider det hele, men
nu følger den ham bar e oirera.l't.
32. Te8+,Kd7 Det næste er ondt og slemt, vi vil ikke se på
det.
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33. Td8+,Ke6 34. TxT,Scl 35. Tf3,Se2 36. g4,Sgl 37. Tfl,Sxh3
38. d4,- Og den er meget vred og kan ikke få blod nok.
38. -,Lf8 39. Kg2, opgivet.
Så lmækker den lange arm stille mandens hals.

Jørgen Holst, dr.

litteratur om fænomenet i øvrigt:
1) Sokolskij: Die E:roffnung 1. b2-b4
2) Fribonden nr. 10 1971
3) Ibid. nr. 10 1979
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PROGRAM
23/12
30/12 Nytårsskak
6/ 1 Halvårlig beretning

11/ l 2. holdet ude mod Herlev I
1)/ 1 1. holdet hjemme mod Gladsaxe I

3. holdet hjemme mod Ballerup II
20/ 1 3. runde i K3U's juniorholdturnering

VS er arrangør for kampene i gruppe B 1
Udsatte partier i vinterhurtigturnerin~en
4e runde for 2. kl~sse i vinterturneringen 19.45

27/ 1 4. runde i vinterturneringen for M og 1" klasse
5. runde i vinterturneringen for 2. klasse

1/ 2 J. holdet ude mod Posten I kl. 19.30
J/ 2 2. holdet hjemme mod Glostrup II kl. 19.45
4/ 2 1. holdet ude mod Sporvejene I kl. 19.JO

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl.19,45 i lokalerne i Vanløse Menigs
hus,Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.
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