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GALLAJUBELMIDDAG.

Som bekendt fyldte Vanløse Skakklub fornylig
5o år,og som afslutning på jubelfestlighederne af
holdes der en gigantisk,rent ud overdådig middag
for klubbens medlemmer med pårørende.Koner og døt
re,onkler og fætre,kærester og bedsteforældre ind
bydes til at se vor kære klub og ~ens mange sær
prægede medlemmer,i hvis selskab deres mænd,fædre,
børnebørn etc. tilbringer så mange gode timer.

Middagen fin~er sted i det store 13&ale i me
nighedshuset lørdag den 6. marts,kl. 19 . Af me
nuen nævnes:

Diverse sild(!)
Ribbensteg
Pate
Hvidvinsrand
Frikadeller
Oksebryst
Rejesalat
Gravet Skinke
Hellefisk m.røræg

Kort sagt: Det store kolde bord,med godt med
smålunt til.Dertil sodavand,øl,og snaps.Og husk:
dette er kun et uddrag af menuen!

Prisen bliver 7o kr.pr.deltager,og tilmeld
ingsfristen er 25.februar.Giv besked til Stefan
eller Gyldholm. 0

På gensyn lørdag den 6/3 kl. 195 !!



Frydefuld rædsel og skæbnesvanger uhygge.

Jeg fulgte i stigende spænding Holsts malen-
de skildring af DU-bæstets genopstandelse og rum
steren i den hjemlige jungle. Jeg skal love for,
at dyret er i form, hvilken djævelsk ondskab og
snedighed, ikke den mindste antydning af Holst
syndromet. Jeg glemte alt omkring mig, mens jeg
sad og læste, rædselens iskolde sved rislede mig
ned ad ryggen og samlede sig i pytter i sutterne;
en super-lækker historie. Flere nætter i træk våg
nede jeg op med et skrig, idet jeg i mareridt gen
oplevede den tørre, skarpe lyd, da udyret knække
de halsen på den arme student. Abeskønt, simpelt
hen! - Skammeligt bare, at Holst så sjældent la
der sit talent udfolde sig i Fribonden; lad os
snart få noget mere, hr doktor, der må være en
rig videnskabelig erfaring at øse af.

Men nu en anden makaber historie, som slet ik
ke er hyggelig: Jeg fornemmer en uheldsvanger
hvisken i krogene om kassemang~l i klubben, og
min samvittighed plager mig svarligen. Før eller
siden må det jo frem, så jeg kan lige så godt
tilstå straks: Ja, rygtet taler sandt, der mang
ler 8Jo kroner i kassen. Undskyldninger gælder
ikke, men som formildende omstændighed vil jeg
ydmygst anføre, at beløbet refererer til kontin
gentrestancer, og jeg skal nok gøre mit yderste
for at hoilide klubben skadesløs. Måske tør jeg
håbe på den kristelige overbærenhed, som i hen
hold til evangeliet bør blive alle syndere til
del.

Ak, var det så endda alt, men der er mere, da
jeg nu har lukket op for posen. Det ene trækker
det andet med sig, og jeg gyser for fremtiden.
Regnskabets dag oprinder Jl.marts, og senest da
skal jeg have fremskaffet yderligere J84o kontin
gentkroner, og jeg har intet andet at sætte min
lid til end mine medmenneskers forståelse og
barmhjertighed. Herren se i nåde til mig elendi-

\,, ge stakkel. - Hvis ingen andre vil. \
B.Gyldholm
p.t.kasserer på fri fod.
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Til gavn og glæde,6
Kombinationer.

Denne serie handler mest om planer for an
greb og forsvar,og derfor har den strategiske side
af spillet været hovedemnet,altså det såkaldte po
sitionssril.~en heldigvis er det kun sjældent at
man får lov at spille et parti uden taktiske ele
menter,så dem må man ofre en del af sin opmærksom
hed på.Det ville jo være dumt hvis ens fine posi
tionsspil strandede på en kombi hvor modstanderen
satter en ~at,eller bare vinder en officer.Og hvis
man selv kan afgøre ved en tvingende kombination,
så er det både hurtigere og smukkere end den mere
prosaiske gevinstllietode.

'inuende kombinationer har det med at dukke
op i stillinger som også ~å anden måde,materielt
og positionelt,er fordelagtige.Det er lettere at
ft øje på en kollibination,hvis man har set noget
lignende en anden gang.Med andre ord: når man ser
en kombination i et j.art i i Skakbladet eller Fri
bonden ,så er det mønstret man skal hæfte sig ved,
ikke hele stillingen.

Pe nne gang tager vi et mønster i 3 variatio
ner .Mønstret hedder "magnetskak",fordi den sorte
konge af en skak bliver trukket hen til et felt
hvor den muliggør selve gevinsttrækket.I alle 3
eksempler er der et fint og typisk samarbejde mel
lem dronning og springer.

ekstra mandelgave i anledning af nyt
indlagt lidt trøst for os almindelige

dødelige i de tre kombinationsøvelser.De profes
sionelle stormestre ser nemlig heller ikke det he
le,heller ikke når der er tale om kendte kombina
tionsmønstre!

Og til sidst en advarsel: lad nu være med at
bruge al din tid i dit næste parti på at lede efte·
en drømmekombination! De er faktisk sjældne,og det
betaler sig kun at lede efter dem når man har en
fornemmelse af at der må "være noget".Men så skal
man sørme også se sig godt for!Både som forsvarer
og angriber.
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Vi begynder på det mest berømte,og måske smuk
keste niveau,og arbejder os gradvis nedefter: Stil
lingen herunder er fra den første VM-match melle.
Petrosjan og Spassktj,1o.parti,1966.Spasskij havae
sort,og havde i åbningen~opnået en fin stilling.
Han fandt imidlertid ikke den rette fortsættelse,
og efter to fine kvalitetsofre fik den regerende
verdensmester Petrosjan denne stilling frem:

a b C d e f g

Fandt du løsningen? Petro spillede selvføl
gelig 1 .L:f7+,T:f7 2.Dh8+ (magneten!) K:h8 3.S:f7+
og Spasskij gav op.Dermed førte Petro 6-4,og han
vandt også matchen uden for alvor at være presset.
Mrrske var det dette parti som tog selvtilliden fra
Spasskij!
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Nu bliver det næsten for nemt! Nedenstående
stilling opstod i partiet Ivkov-Gheorghiu,Clarin
1979.Det er den turnering som Larsen har skrevet
en bog om: 3 points'forspring.Min medredaktør har
tidligere rost denne bog,og jeg skal kun erklære
mig enig med ham.Det er en herlig turneringsbog!

er var endnu ikke tidnød på,men Ivkov så altE
ikke gevinsttrækket 1 .Dh8+,hvorefter hvid både har
merbonde,kvalitetsovervægt,og udviklingsforspring.
I stedet spillede Ivkov 1 .Tg1??,men vandt alligeveJ
Bagefter fik han skældud af Spasskij,som også var
med i denne turnering!

Hvis du fandt trækket e~ du altså bedre end
Ivkov!Prøv på næste side om du også er bedre end
den jugoslaviske supertaktiker Ljubojevic.
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Her har vi så stillingen fra Ljubojevic-Quin
teros,Manila 1973.0gså om denne turnering har Lar
sen skrevet en dejlig turneringsbog,som hedder
118 om kongen",en titel som ikke er fundet på af
Larsen,men af Novrup.Men Larsen vandt altså den
turnering med fantasiscoren 83%,11 gevinster og
3 remis'er!

Ljubojevic fandt ikke trækket,og det gjorde
Larsen heller ikke,da han efter turneringen kom
menterede partiet i den omtalte turneringsbog.Du
har med andre ord god grund til at være stolt hvis
du fandt trækket 1. jah,hvad var det nu det var?
Se løsningen andetsteds i bladet hvis du spiller
bedre end LjubojeYic og Larsen,men de~ gør du vel,
ikke sandt? En VS'er ville have trukk~t 1 ....

Men Ljubojevic vandt alligevel!
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i~terturneringen .

mare
fred
det
sti

rer
Fri
ende

~-it i gang,idet næsten alle har
ri::e~ ~~e ;2~~~er.Det stramme program med både

. ~~+er~~~!:e~=-~5 og vinter"hurtig" viser sig altså
end det kræver en betydelig

a: s;:..::e~e og turneringsleder.
en har ratingfavoritterne Benny

og 0L€e~ _ag~ s~g i spidsen med hhv. 3p og 2+h.Der
næst fz:5e~ ~e~~~ev med 1,5 af 2,og Søren Juul med
1 ,5 af 3.: c~~~en ligger Dr.Holst med o,hvilket vel
hænger sz--e~ =ed den ulyst/ugidelighed hos kæle
dyret so= ~o:st selv beskrev i forrige Fribonde.

I :zrs~e L:asse har Kurt H. 3p,fulgt af Lars
Sc~~::er =ed hver 2,5.I bunden træffer vi

e~eran,nemlig vor hårdt prøvede kasse
o.Som han selv skriver i denne

han vågen for tiden,og når han
·ver primaten og regnskabet ham

af hensyn til en sportsligt til
afvikling af vinterturneringen må
ære på tide at de mange restanter

rad og række ved kassen!
x.ra s s e er kampen endnu hårdere. I

spidsen ~ig~er Clausen Frederiksen med 2,5,fulgt
af Klaus Ib og Anker Sørensen med 2 af 2.Dernæst
Morten ~.~ansen og Jørgen Falk med 2 af 3.I bunden
ligger foreløbig Ole Elsborg med o og Stig Solhof
med o,5.

est bemærkelsesværdige er nok at der pt.
i mesterklassen kun resterer et hængeparti og et
udsat parti.I førsteklasse udestår der hverken
hængepartier eller udsatte partier,og i anden
klasse er der et enkelt udsat parti.Dette må si
ges at være usædvanligt.

Lad os håbe at den gode indstilling som er
blevet vist indtil nu må holde sig i resten af
turneringen.Måske kan vi for en gangs skyld undgå
den situation at turneringslederen skal uddele
boller til generalforsamlingen.Så lad os i stedet
for holde os til Barkhuus's kaffe og kager!

Steen S.
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Irislampernes skær

Ned fra loftet i KS' fornemme og - desværre - rygervenlige
lokale hænger lamper, begjort med rispapir - eller hvad nu
den slags papir hedder. Og de giver en herlig og ulden belys
ning. Lidt for ulden. Men de er sikre. Sikrere end de løse
rædsler, der beklæder loftet i vore egne lokaliteter. De
(lamperne) kan altså falde ned, hvilket netop engang en KS'er
måtte sande. Sandelig. Han kunne gå hen og være bleven slagen
ihjæl; men det blev han Gud ske tak og lov (det var nær ved
kirken) ikke, og derfor afvikledes matchen i 3. runde af KSUs
holdturnering i en vennesæl atmosfære. Eller også havde de
glemt episoden, som ligger 5 år tilbage.
Jeg har til gengæld ikke glemt, at bordene i Odensegade hæl

der slemt og i øvrigt er af en noget dinglende beskaffenhed.
Og hvorfor skulle vi stuves sammen som de bekendte sild i
tønden, når der var masser af plads alle andre steder i loka
let?

·O - 1
1 - 0
0 - 1
½-½
0 - l
1 - 0
0 - 1
0 - 1

Mr. Erik von Essen: Remis i en stilling med krudt i. Om
krudtet var vådt, tør jeg ikke sige; men Erik spiller selv
følgelig bedre end snart sagt hvemsomhelst. ½ - ½•••
Vi må love for Benny, som spiller holdskak i ordets rette

forstand. Fornuftigt åbningsspil (hvid i QGD), kontant (=ag
gressivt) midtspil førende til positionel overvægt, som om
sættes i gevinst via en gedigen taktisk finesse. Sådan skal
det vistnok bare gøres. l½ - ½-
Derimod kan vi ikke love for Jeres referent, som spillede

hovedløst. Det har jeg ingen ædruelig forklaring på, og det
er jo næsten det værste.· _Jeg har sort, og stillingen efter
mit 32. træk (Kh8-g7) er som så:
hvid: Kg2,Dc6,Tdl,Th6,Lf5,Se2 bønder a3,d4,e5,f2,f4,g3
sort: Kg7,Dd.8,Ta5,Te8,Lb6,Sf8 bønder c5,d5,f7,g6
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Til det konkrete stof: KS II -.VS I

Svend Petersen {R) - Steen Schousboe
Knud Dyrberg - Hans Nielsen
Jørgen N. Jacobsen - Benny Petersen
Erik Bennetsen - Erik von Essen
Erling Dam Mortensen R) - Stefan Hansen
Poul Bergenser - Jakob Gibori
Michael Staub - Jørgen Holst
Ingrid Larsen (R) - Torben Sneslev (R)



Stillingen er en ru.in. Set fra sorts side •••
33. Td.hl,-. Hvid er ung og urutineret og havde ikke set

- sagde han bagefter - at Lf5 er tabu. I øvrigt var det da
fornuftigt at dække tårnet ••• 33. -,cxd4 34. Ld.3,-. Væk med
den. Et glimrende træk forresten! 34. -,Txa3?. Te6 henholds
vis Tc5 trækker pinen ud. Jeg spillede - indrømmet - på man
dens tidnød og begyndende nervøsitet. Men resten spiller han
glimrende. 35- f5!,-. (Av!) 35- -,Txe5 36. f6+!,Dxf6 37. Th7+.
Sxh7 38. Txh7+,Kxh7 39- Dxf6,Txe2 (hvorfor ikke?) 40. Dxf7+, ·
Kh8 41. Lxe2 (Lxg6!), opgivet.

Jakob tog hængeparti, hvorefter han opgav det. Forhastet
efter min mening. Den slags bør vi nok tage en principiel
diskussion om, - om ikke før så siden. Pludselig stod det
l½ - 2½. Og der var fire hængebasser.
Steen havde spillet fremragende og stod ved afbrydelsen til

gevinst. Den erkendelse var modstanderen også kommet til, og
så blev der ikke spillet mere på det parti, som vi vel ser på
tryk engang.
Stefan stod længe godt; men en overgang stod han måske og

alligevel knap så godt, idet han kom til at placere alle sine
bønder på sin løbers farve. Modstanderen lavede imidlertid
som hemmeligt træk noget, vi i gamle dage kaldte½ Oking.
Dingelingeling! Point til Stefan. (Uden kamp ••• )
Holst spillede strålende (og lidt grisebasse). Kanske mod

standeren som type virkede inspirende og måske afvigende fra
de rødder, Holst underviser til daglig. Ham her lignede en
mellemting mellem Holger Drachmann (som ung) og Søren Kierke
gaard. Han havde nemlig - så vidt jeg husker - medbragt en
paraply, hvilken han dog ikke benyttede, da det kun var sne
vejr. Holst uden abekat vandt hængemulen let, mens sort ånds
fraværende åbenbart har memoreret Drachmann: "Andre Stier lad
os træde,/ Andre Syner lad os se!/ Hvorfor piskes til at græ
de-/ Som var det for sent at le?". Hvorefter han græd, som
var han pisket. I det mindste havde han grund til det; for
han havde i følge min hjemmelsmand overhovedet ikke set på
hængestillingen •••
Som rosinen i pølseenden kommer Sneslev, der vanen tro an

greb i den store stil. Fru Larsen holdt balancen - næsten -
ved sejgt forsvar. Siden vandt Sneslev slutspillet med ikke
for mange bønder. Han kan bare det der.
Slutstillingen var så 5-} - 2½ til VS, hvilket vi ikke kan

tillade os at være utilfredse med.
HN
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Rend mig i åbningsteorien.

Vel er det en fordel at kunne noget teori, men
man lærer jo aldrig nok. Modstanderen gør måske
et eller flere uventede træk, eller han bytter om
på rækkefølgen. Så står man der: Hvad ville Napo
leon have gjort??? - Flere stormestre har sagt,
at to r s t å eLs e af sµillet er bedre end kendskab
til teorien; har man forståelsen, finder man de
gode træk.
Her er et parti mod en stærk spiller med en åb
ning, jeg aldrig havde set, så teorien hjalp ikke.
Det var i 1953 i en klubkamp mellem Brønshøj og
Frederiksberg. Vi stillede et 15-mantls hold mod
et kanonhold med Jens Enevoldsen i spidsen og Rø
benhavnsmesteren Brinck-Clausen på tredie bræt.
Dette hold vandt alle sine kampe, ofte med 15-o;
denne gang blev det kun 14-1. Ved alle brætter
brugte Frederiksberg samme åbnine med Hvid. Den
var indstuderet af Mester Jens.
Hvid: Mogens Jensen, Sort: Fr.Sejersen.
1. :t:lj., d5
Åbningen var som sagt ny for mig, men jeg så, at
e4 måtte forhindres, hvad mit næste træk gør og
stopper f-bonden. INGEN FORil:.HING I CENTfHJN!
2. eJ, Sf6 J. bJ, c5
Hvid vil have løberen til b21, men han må ikke få
diagonalen forærende. "MAN MA IKKE OPGIVE EN LI
NIE, EJ ENGANG ET FELT, UDEN AT NAN FÅR NOGET AN
DET I STEDET." Nu snakker Sort med om felt d4.
4.Lb2, e6 5.SfJ, Sb-d7?!
Ikke efter bogen; bedre er Sb-c6 for at kunne be
svare c4 med d4, men Hvid ænsede ikke afvigelsen.
6.c4, Le7 7.cxd5, exd5
Her aner man lokkemaden, men Sort vil aldrig
spille sin løber til g4, hvor den med de fremryk
kede bønder vil blive jaget med tempotab. Man
kan begynde at skimte Hvids plan: Dc2, LdJ, ScJ,
0-0-0 og bondestorm understøttet af tårnene. Det
udfald fik de andre partier.
8.LdJ, o-o 9.Dc2, h6
En svækkelse, men Hvid kan fremtvinge den med
Sg5. Nu er springeren forment adgang til g5.
lo.ScJ, b6
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Løberen må i spil, og tårnet skal til c8 for at
støtte bønderne; UDVIKLING!
ll.h4,
Hvis Hvid nu flytter springeren til g5, kan Sort
ikke slå den, men felt g4 er prisgivet.
ll.-,ib7 12.o-o-o, Tc8
Hvid vil trække Td-gl men løber ind i en åben
tårnlinie. Sorts bønder bliver generende. Hvid
forsøger med flugt.
lJ.Kbl, d4 14.se4,
Her fristede 14.-, Sd5, truende med Sb4 og løber
gevinst, eller dxeJ med bonde- og kvalitetsge
vinst, men Hvid kan parere med aJ og DcJ samt mat
trussel. Det skal han ikke have lov til, men hvor
dan komme videre?
14.-, Sg4
Det var det felt, han forærede mig. Her er der
også to trusler: dxeJ eller Lxe4 fulgt op af Sf2.
Hvid må flytte det tårn, der er mål for begge
trusler.
15.Td-el, Lxe4 l6.Lxe4, Sf2 17.Th-fl, Sxe4
18.Dxe4,
Nu er det om at holde hovedet koldt og ikke slå
på h4. Det ville give Hvid en åben tårnlinie, og
Sorts springer kunne ikke komme i spil, førend
løberen returnerede, og g4 skal vel også forhin
dres. UDVIKLING!
18.-, Sf6
Det havde jeg ikke kunnet, hvis jeg ikke havde
spillet "ukorrekt" i 5.træk.
19.Df5, dxeJ
Bonden kunne ikke holdes. Nu får Sort diagonalen,
men •••
2o.dxeJ, Dd5
Sort vil bytte af. Så bliver der ikke ret meget
tilbage af det skitserede angreb. Hvid vil ikke
bytte; han prøver st svindle, eller er han sta.
dig uforknyt?
21.Se5,
Nu fik Hvid også felt g4, men det får han ingen
fornøjelse af.
21.-, De4+ 22.Dxe4, Sxe4 med truslen 'sd2
2J.Kc2, Lxh4 24.Tdl,
Hvid har stadig taktiske muligheder. Han må ikke
få lov til at spille Td7 og dublere tårnene på
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d-linien. Så kan Sort få svært ved at holde
remis.
24. - , SgJ !
Lammer Hvid, forhindrer Thl, blokerer 2 bønder
og truer tårnet på fl.
25.TfJ,
Tager et felt fra egen springer, og Sort får
d-linien! ·
25.-, Tf-d8 26.Txd8, Txd8 27.Sc6, Td7
28.Le5, Se4
CENTHALISEHING! Hvid føler sig tryg.
29.f5, Lg5 Jo.LcJ, Tc7
I håb om, at springeren går til e5. Der ville så
følge SxcJ, KEcJ og Lf6 med springertab. Sprin- v
geren har kun et felt.
Jl.Sb8, b5
Det er vel vositionsspil, vi spiller. Der skal
ikke være noget smuthul på a6.
J2.Le5, Tc8 JJ.KdJ, Sf6 J4.Lxf6, Lxf6 35.sa6,
Det er når man står godt, at man skal tænke sig
om to gange. Sort kan tage den åbne linie, men
vi indskyder et mellemtræk. Se·note til Jl.træk.
35.-, Tc6 J6.Sb8, Td6+ J7.Kc2? Kf8 J8.e4,
Hvid kan kun redde springeren efter tårnafbyt.
J8.-, Le5
Et lille stille træk. Lad ham bytte, det koster
springeren.
39.TeJ,
Han venter på den afgørende dumhed •..
39.-, Ke8
Så står springeren til afhentning efter Tb6.
4o.b4,
Jeg kunne slå bonden, men der er legetøj i stil
lingen, da de to næste træk er tvungne.
40.-, c4 41.TaJ, cJ
Hvid kan sælge tårnet for løber og bonde, men
springeren kommer ikke fri.
42.Sa6, Td2+ 4J.Kcl, Txg2 44.0pgivet, efter
Lf4+ får Sort dronning i 2 træk.

Det gik uden åbningsteori, altså for Sort. Hvid
brugte teorien, men uden omtanke for, at Sorts
fejltræk(?) Sd7 ændrede billedet. Det fik betyd
ning i træk 13 og 18 og bevirkede, at Hvid aldrig
fik kontrol med felt g4, og det lammede hans an
grebsmulighed. Hvid spillede for sorgløst, mens
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Sort passede på både felter, linier, udvikling
og centralisering.
Har nogen bemærket, at Hvid måtte Gøre 19 mere
eller mindre tvungne træk? - Tæl selv efter. Det
var spilforståelse contra teori. Teorien giver
højst udligning.

Dobbelt fianchetto.

Et sjovt parti, spillet privat mellem
Hvid: Svend Sejersen, Sort: Hvidovrespiller, der
er (eller var) fianchetto-fan.
l.bJ, g6 2.Lb2, Sf6 J.e4, Lg7 4.e5,Sd5
(J.-, d6 var nødvendigt)
5.c4, Sf4 6.gJ, Se6 7.d4, d6 8.f4, b6
nu igen! det er næsten utroligt.
9.Lg2, c6 lo.d5,
aldrig før set flottere opstilling, helt symme-

trisk.
lo.-, Sc5
Nu har Sort flyttet springeren 5 gange, og den
må på'en igen efter næste træk. Det er tempotab
med forslag i. Sort ved nu, at fianchetto uden
omtanke ikke duer.
ll.b4,Sb7
forkorter pinen, Sa6 var bedre.
12.dxc6, opgivet.

Frode Sejersen.

Løsning til "Kombinationer"

Ljubojevic må næsten have været i tidnød,men
det skriver Larsen nu ikke noget om i turnerings
bogen.Men temaet er stadig en magnetskak,efterfulgt
af en springergaffel med skak.Denne gang starter
vi med at anbringe magneten på g8,og uanset om sort
slår eller spiller kongen til e7,følger vi op med
2.S:f6+ og godnat.Det er skam nemt nok at finde,
hvis man i forvejen kender mønstret,ikke sandt?

Steen S.
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10½-001½ J 1346
l-H-0110 4 149)
l½½l½Ol 4½ 1516
½0001½0 2 1564
1½½0100 J 1611
Ol½Ol½½ Jt 1889

VESTVOLDTUHNERINGEN 1981

Denne turnering blev afholdt i oktober og november
på Glostrup Bibliotek.
Turneringen arrangeres af Vestvoldklubberne, som bl.a.
også tæller Vanløse Skakklub. Dette nævnes fordi dette
hverken ses ved arrangeringen og deltagelsen.
Der deltog 6 spillere fra VS.
Deres resultater:
J. klasse B Morten Møller Hansen
J. klasse A Ulrik Find

Lars Bornemann
Jørsen .Mortensen
Kurt Andersen
Stefan HansenM.;;;klasse 2

2. klasse A

Morten debuterede og gjorde det nogenlunde, men han kan
spille meget bedre og det vil vi se i hans næste turne
ring. Ulrik var lige ved at rykke op i 2. klasse, men i
sidste runde bar han hovedet under armen og afslog mod
standerens remistilbud. Han troede, at han stod bedst,
hvad han desværre ikke ejorde.
Det gik bedre for Lars, selv om man ikke altid kunne
r~gne partiets udfald ud ved at se på stillingen.
Lars blev vs· eneste præmietager og derfor vil jeg ikke
uddybe hans præstation i mit referat. Præmietagere
skriver selT.
Jørgen klarede sig skidt i denne turnering, men vi så i
Vanløse Jubil~umsturnering, at han kan spille godt { og
jeg har set det i vinterturneringen ) så han kommer igen.
Kurt klarede sig lidt bedre. Han havde en fin start,
hvilket jo betyder, da vi spiller efter Monrads system

1
at han fik nogle svære modstandereo
Jeg fik fornøjelsen af at spille i mesterklassen, da
jeg trods mine kun 1864 var den højst ratede spiller i
le klasse og der var ulige antal i mesterklassen.
Jeg opnåede 50% hvilket lige ikke var nok til at passere
de magiske 1900. Egentlig kan det jo være lige meget om •
man er over eller under 1900; men der er her en markant
forskel på spilleforhold og betænkningstid afhængigt af
om man er over eller under ( specielt ved DM). Dette
forhold gjorde at jeg måske spillede lidt længere end
nødvendigt i sidste runde på en remisstilling, hvad der
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gav anledning til mishagsytringer fra for det første
gruppens præmietagere (måskeforståeligt; det viste
sig dog, at mit parti ingen indflydelse havde på deres
korrektion ) og for det andet fra fuldstændigt udenfor
stående personer ( deltagere fra andre klasser ).
Disse mener åbenbart, at en turnering kun er på 6 runder.
En sådan usportslig handling kan give en lyst til at
fortsætte partiet til ud i det absurde, men da min mod
stander ikke deltog i dette hylekor fortsatte vi kun
til der ikke var flere gevinstchancer.
Et parti fra turneringen:
Hvid: Stefan sort: Francis Morini, Frederiksberg
1. d4;d5 2. SfJ;Sf6 J. Lf4;c6 4. e3;Lg4 5. LdJ? Le2
viser sig at væ~e bedre 5.-;e6 6. Sbd2;Db6 7. Del?!
et fjoget træk. Der skal spilles SbJ 7.-;Sbd7 8. o-o
8.-;Le7 9. a4!? en lys ide i passiviteten. Der truer
a5, hvad sort næppe kan tillade, derfor 9.-;a5 hermed
opnåede hvid, at lang sort rokade er blevet betænkelig
for sort; den er nemlig i forvejen betænkelig for hvid.
De lyse ideer varer ikke ved. Fordi et randbondetræk
kan være udmærket behøver et andet ikke at være det og
i øvrigt kunne den nu planlagte :nanøvre sa6tens spilles
uden og den ville endda være bedre 10. hJ?;Lh5 llo Se5;
ll.-;Sxe5 12. Lxe5;Sd7! et korrekt bondeoffer; tager
hvid imod er der en åben g-linie og tager hvid ikke
imod er der sort bondestorm; altså: 1). L:xg7;Tg8
14. Lh6;Ld6 15. c4;Dd8 nu går det næsten alt for stærkt
160 Lf4;Lxf4 17. exf4;Dh4 nu vinder sort bonden tilbage
med gevinststilling; men hvilken skal han tage. Hvid
gør naturligvis ikke valget let for sort ved at dække
den ene 18. Tel;DxhJ? og han tog den gale. ~fter Dxf4
og lang rokade er det kun et spørgsmål om tid 19. Lfl;Df~
20. cxd5 igen skal sort vælge; sort har nu set at lang
rokade var godt før så 20.-;Dxd5? nu vækkes Sd2 21.DcJ;
210-;o-o-o?? lang rokade er bestemt ikke godt nu; vi
bemærker a5 220 Se4! sort truer ikke mat længere; hvid
truer dronningfangst og Sd7 er pat 22.-;Lg6 2). Lc4;Dh5
24. Sd6+;Kc7 250 Le2;Dd5 260 Sb5+;Kb8 27. Lf);Df5 hvid
har nu gevinststilling 28. nxa5!;cxb5 der skal slås
ellers fortsætter hvid med Lxc6. Der findes også variante
hvor sort taber dronningen, 290 axb5;Lh5
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Sort har intet forsvar 30. na7+;Kc7 31. Tecl;Kd6
32. DaJ+;Sc5 JJ. Txc5;LxfJ det eneste træk, hvorved
sort ikke taber dronningen er Ta8, men der .følger så
Tc6++;Kd7/ Dd6+ OG mat i næstP, træk 34. Txf5+;Kd7
35. Txf7+ sort opgav;der er mat i næste træk.
Sort var i tidnød de sidste træk.
Dette parti viser os, hvor nødvendigt det er, at være
påpasselig og spille nøjagtigt selv om man står klart
bedst. Partiet viser også at det er vigtigt at give
modstanderen lejlighed til at tænke selv og vælge i
mellem de gode træk ( og de mindre gode ) og ikke
tvinge ham til at lave det bedste. Vi ser også eksem
pler på at træk, der har været gode ikke automatisk er
det igen; jeg har fRet mange points p~ den finte.
I øvrigt var åbningen skidt spillet af mig og uden det
lyse indfald i 9. træk havde jeg næppe haft en chance
for at hincre min modstanders fortjente sejr.

Stefan

VESTVOLDHOLDTURNERINGEN

nenne turnering arrangeres i år af
Albertslund Skakklub.
Turneringen afvikles som sædvanlig
d.v.s. 4-mandshold, 6 runder med
betænkningstiden½ time pr. spiller
pr. parti. Der spilles torsdag den
11. februar og mandag den 15. februar
begge af t e.ie r- startes kl. 19. JO.
Vi vil som sædvanlig forsøge at køre
samlet derud ( der plejer at være
biler nok) til spillestedet som ligger
Hedemarksvej 14 i Albertslund.
Deltagelse er gratis.
Sidste frist for tilmelding er onsdag
den Jo februar.
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Ved den ½årlige beretning

Det hedder halvårlig beretning, og det har jeg aldrig for
stået et kuk af, såsom året den 6. januar stort set kun lige
er begyndt •••
Kolde facts fra Gyldholm: Der er restancer svarende til 29

måneder!! (72Okr). Til gengæld har 9 mennesker sammenlagt be
talt 28 måneder forud! Hurra for dem!
Regnskabsåret afsluttes 31. marts, inden hvilken dato man

haver at lade sine likvider tilflyde Gyldholm, så han til ge
neralforsamlingen 2. juni (anden jun i) kan opvise
samme fornemme resultat som sidste år. Er I med?
Stefan tog herefter ordet for at fortælle, at sommerturne

ringen er spillet til ende. Det lunede i en kold tid. Præmie
tagerne måtte herefter hver nedsvælge to kølige (iskolde)
humler, hvilket de gjorde i skyndsomst trav under trusler om
konvertering af præmierne til Havskwn •••
En masse andre turneringer er spillede; VS har vist flaget,

også i rimeligt mål ved vor egen jubilæumsturnering, hvor
Stefan indlagde sig hæder som primus motor ved arrangementet.
Det var han for beskeden til at nævne selv, derfor skal det
med her - bedre sent end aldrig!
Ellers var der intet særligt ophidsende ved seancen, bortset

fra at ånden dukkede op i skikkelse af en vis hr. Finn Madsen,
der lystigt gjorde sig bemærket ved 1) at stjæle andre folks
kaffe, 2) proppe munden fuld af kransekager og 3) tale med
munden fuld af de samme kransekager samt 4) at forstyrre for
mandens vittige talestrøm. Alt tro mod sin byzantinske ind
stilling til tilværelsen •••
Om formandens vittige talestrøm er blot yderligere at føje,

at den indeholdt en meddelelse om, at han (formanden) går af
til generalforsamlingen. Denne kolde douche dæmpede i den
grad gemytterne, at der ikke var stemning for den traditionel
le lynturnering.
Vi gik således ind i det nye år med samme defaitistiske hold

ning som den nye regering. Og det lover jo godt for fremtid
en. Godt nytår!

Ændrlnfl til medlemslisten

Udmeldt pr Jl/12:
Hans Jørgen Møller, Holmestien 2J.
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VIN'l'ER STYRKELISTE
tom man sikkert ved deltager 31 i vinterturneringen
men hvordan er styrken blandt de deltagende netop
nu? Jeg har udarbejdet en styrkeliste pb grundlag
af en hel masse ting,men vigtigst de hidtige vinter
resultater.
i.Steen Schousboe
2.Benny Petersen
3.Stefan Hansen
4.Niels Rendlev
5 .Jan Jørgensen
6.t:igil Pedersen
7 .Jørgen Holst
8.Søren Sørensen
9.Jørgen Mortensen

lo.Asbjørn Sæthre
11.Kurt Havn
12.Lars Pedersen
13.H.Schøller Jac.
14.Tom Carlsen
15 .Kjeld Klausen
161,1~el Barkhuus

ULRIK FL

Juleafslutningen.

nenne blev afholdt den 16.december,og som man
kunne forvente var der sørget for ikke bare gl6gg
og æbleskiver,men også en hel stribe af muntre o
lærerige underholdningstilbud.Vi nævner i flæn
fra aftenens rrogram:

Finn Madsen blev kåret som bedste taler,Ja~
Jørgensen viste stor skarpsindighed med henblik på
Glistrups fremtidsmuligheder,Ulrik Find beviste at
nutidens unge faktisk staver bedre end os gamle,i
modsætning til hvad Erhard tror.Og endelig spurgte
Ole Delfter i en uendelighed om hvornår det nu var
det var.
0

Så vidt jeg ved enqte afslutningen ikke på
Alborgkroen,hvilket må siges at være et fælt tra
ditionsbrud.Men det kan jo endnu nås!

Steen S.
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17.Lars Bornemann
18.Ulrik Find
19.Børge Gyldholm
2o.Age Dyrholm
21.A.Clausen Fredriksen
22.Klaus Ib Nielsen
23.Sigvald Brandt-Larsen
24.Morten Møller Hanse
25 • .tmker Sørensen
26.Jørgen Falk
27.Carsten Nielsen
28. Sejr Houmann
29.Stig Solhof
3o.Ivan Nesterov Nielse
31.0le Elsborg



Stillin~en i vinterhurti6turfieringen pr. 2/12

1. Hans Nielsen M .3½ ( 4 )
2. SteeL Schousboe M .3 ( 4 )
.3. Kjeld Klausen 1 .3 ( 4 )
4. Hugo Schøller Jacobsen 1 2½ ( 4 )
5. Jan Jørgensen M 2 ( 2 )
6. Asbjørn Sæthre M 2 ( J )
7. Klaus Ib Nielsen 2 2 ( 3 )
8. Anders Clausen Frederiksen 2 l½ ( 2 )
9. Lars Bornemann 1 l½ ( 3 )

10. Ulrik Find 1 l½ ( 4 )
11. Morten Møller Hansen 2 l½ ( 4 )
12. Stefan Hansen M 1 ( 1 )
1.3. Lars M. Pedersen 1 1 ( 2 )
14. Kurt Andersen 1 1 ( 2 )
15. Niels Rendlev M 1 ( 3 )
160 Aage Dyrholm 1 1 ( J )
17. Sigvald Brandt-Larsen 2 1 ( 4 )
18. Cars~en Nielsen 2 1 ( 4 )
19. Anker Sørensen 2 1 ( 4 )

I parantes spillernes afviklede partier.
Udsatte partier planlægges som nævnt afviklet
den 20. januar. Evt. afbud skal meldes.
Det er selvføleeliG tilladt at spille partierne
før denne dag. Hvem der skal spille mod hvem
findes opslået på opslagstavlen.

Stefan

NÆSTE NUMMER

kommer i slutningen af februar,og vil bl.a. in
deholde en dramatisk historisk beretning om Py
zans,dens storhed og muligvis også fald.

~esuden vil der være flere holdkampreferat
er,i det mindste fra første- og tredjeholdet.Og
hvem ved om ikke også andetholdet vil tage sig
sammen9

Desuden vil der,som nævnt af Stefan i dette
numrner,være en beretning fra Lars Eornemanns
succesrige indsats i Vestvoldturneringen.
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Godt nyt år?

Med årsskiftet afsluttes også Fribondens 3e.
årgang,og den har på flere måder været betydnL.
fuld for vores klubblad.

For det første besørges trykningen ikke længere
af Leif Jensen.Et par hektiske sommermåneder gik æed
at finde en anden trykker som vi kunne betale.

~ordet andet er Fribonden vokset betydeligt i
det forløbne år.Ti numre på tilsammen 188 sider er
det blevet til,hvoraf Jubilæumsturneringen tegner
sig for 19 sider.

For det tredje har der været en glædelig udvik- ,
ling i antallet af bidragydere.Ikke færre end 18 men
nesker har givet deres besyv med,heraf de 16 fra
klubben.Og så har vi endda kun regnet "Red." for en.

Men Fribonden har naturligvis også oplevet skuf
felser i det forløbne år.Det værste var at det trods
trusler,spark,opfordringer,og tryglende bønner ikke
lykkedes at lokke bare et ord fra klubbens Andethold.
Der er nok 8 gode forklaringer herpå,men disse unrl
skyldninger vil vi på forhånd afstå fra at bringe.
Til gengæld vil vi meget gerne bringe referater fra
holdets kampe.Både fra de forløbne tre runder,og fra
de p.t. resterende fire.Sådanne referater vil nemlig
også kunne interessere andre end de otte (iflg. for
lydender undertiden kun syv) andetholdsspillere!

Hvis Andetholdet kan få fingrene ud,og hvis de
øvrige medlemmer af klubben kan holde dampen oppe,så
kan den 39,årgang gå hen og blive endnu bedre!

Steen S.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,sorn spiller
hver onsgag kl.19,45 i lokalerne i Vanløse Menig
hedshus,vlekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens Giro

Stefan Ålekjær Hansen
Børge OyLdho Lm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

79 10 2 5
'74 35 21
18 3o 9
71 74 97

6 47 84


