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Ferie.

ad os først undskylde at nummer 6-fribonden udkommer
så sent,og at vi derfor først nu kan runde sæson'en 81/82
af på passende måde.Det skyldes ferie blandt redaktørerne
og på Fribondens Centraltrykkeri.

e to begivenheder som markerer sæsonafslutningen er
generalf6samlingen og afslutningen på vinterturneringen.
Generalforsamlingen tager medredaktør Hans sig af andet
steds,så her vil jeg vise to partier fra vinterturnerin
gen.Den fuldstændige oversigt findes på side 17,og her
er så først et parti af Lars Petersen,der vandt l.klasse,
og dernæst et af Morten M.H.,som vandt 2.klasse:

En miniature.

Følgende parti er fra den nyligt afsluttede vintertur
nerings sidste runde.Situationen var den at hvis partiet
sluttede remis ville Jeg blive nr.l i første klasse.Min
modstander (Kurt Havn) skulle vinde,hvorved vi ville blive
3 om førstepræmien.Dette har naturligvis påvirket partiets
forløb - jeg tilbød remis fem-seks gange,men det ville
Kurt naturligvis ikke være med til,selvom der var fodbold
i fjernsynet.Her følger partiet.

Hvid: Kurt Havn Sort: Lars M$Petersen

l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sc3,b6 (altså dronningindisk) 4.Lg5,
Le7 Her kan sort også spille Lb4 (nimzoindisk) som er
mere skarpt,men jeg skulle jo kun have remis. 5.Dc2,Lb7
6.e3,o-o 7.Sf3,h6 8.Lh4,d5 9.Ld3 En ide i denne stilling
for hvid er afbytning på f6 og c:d5,hvorefter hvid står
bedst p.g.a. sorts dårlige løber(e).

9.,-,Sb-d7 lo.o-o,c5 ll.c:d5,e:d5 (måske er S:d5 bedre.
Det holder løberdiagonalen åben.) 12.Ta-cl Hvids plan er

forts.s.18



Ind.t:eyk fra GENERALFORSAMLINGEN 2/6-82

Det var sommer. Og formodentlig en af de varmeste generalfor
samlinger i mands minde. Tanken om at klimaet skulle have no
gen indflydelse på medlemmernes ydeevne (her tænkes på den
verbale) i retning af sløvhed ved høje temperaturer kan godt
fejes af bordet. Sandt at sige trivedes aggressionerne. I den
retning kan man ikke mindes denne begivenhed med glæde. Der
som en lignende uforsonlighed kan mobiliseres til den foran
stående holdturnering - og overføres til skakbrættet-, når
Vanløse langt •••
.Enhver som tror, at der herefter vil følge et fyldigt refe

rat, kan tro om. Man kunne jo bare møde op. Det gjorde mindre
end 50% af klubbens medlemmer. Det var til gengæld sløvt.
Dagsordenen var kendt af enhver - den stod på forsiden af fb

nr. 4. Steen - min udmærkede, nyklippede medredaktør - blev
dirigent, og han kendte jo turen fra sidste år. I år var han
måske mere myndig i sin optræden, hvilket givetvis var nødven
digt. Han røg også cigar.
Delfter læste protokol op. Referatet var langt som et ondt

år, og Miki lærte, at det danske sprog er mangelunde. I det
mindste det skrevne. Heromkring tog jeg den første lur•. Og
den 2. bajer (fiselunken Tuborg). Ingen af delene hjalp.
Temperaturen steg til ca. 30°, og Stefan berettede om det

forgangne år, som foruden i de sædvanlige turneringer stod i
jubilæets tegn. På nær det forhold, at festen blev afholdt
lidt senere end planlagt, er alt i den henseende forløbet til
idel glæde. I samme åndedrag var der ros til Rendlev for hans
store indsats (og Annikis med!) ved festarrangementet! •
Den vigtigste kommentar til beretningen var en berettiget og

meget fortjent ros til Stefan for det kæmpearbejde han udfø
rer og har udført specielt i forbindelse med jubilæumsturne
ringen. Hans indsats er uvurderlig!
Herefter steg temperaturen formodentlig endnu et par grader;

Gyldholm præsenterede regnskabet, som udgifterne til jubilæ
et og andet uafvendeligt til trods var temmelig rosenrødt.
Der er "efter skat" .flere penge tilovers pr. medlem end sid
ste år, hvorfor ingen grund til kontingentforhøjelse kunne
gives. Medlemstallet er 65, hvilket er det højeste i den sid
ste halve snes år. Iblandt er 18 juniorer, vor potentielle
fremtid. Gyldholm rostes fortjent for det smukke resultat,
som beses på midtersiderne af forrige fb. Den mand er i sand-
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hed utrolig; der er noget nærmest guddommeligt over ham; -
imperatorisk, på. en folkelig facon. Pengene strømmer ind. Men,
men, men. Der er allerede restancer igen!! Det kan vi sgu' da
ikke være bekendt! Føj!

Det var a.en :::1ed få undtagelser positive side af seancen.,. som
i øvrigt blev af ca. 4½ times varighed. Resten var præget af
bragesnak og specielt af visse elementers udtalen sig om for
hold, de absolut intet kendskab kunne have til.

~ Af indko:!!Ile forslag blev Steens fra sidste fb behandlet først,
Et ikke-rygerlokale blev etableret. Diskussionen herom forstod
jeg ikke et kuk af, og det er muligvis min fejl. Men man kan
naturligvis ikke diskutere rygning med rygere. Ikke-rygere er
kasteløse, og det vil de vedblivende vedblive at være et godt
stykke ud i fremtiden •••
Steens forslag nr. 2 blev også vedtaget - i en udvandet form:

rages 11sa vidt muligt".
r. j 11~eledes i princippet vedtaget. Det kunne se mærke

e at stemme for forslaget, hvilket jeg gjorde mig
en jeg har aldrig fået læst Kølvigs fremragende

serie. Og hvis det nu var noget gylle •••
igeledes vedtaget. Som at skyde gråspurve med kanoner.

Men folkesjælen li VS) er åbenbart så rådden, at bestyrelsen
skal have endnu en unødvendig byrde på sine skuldre.
Forslag nr. 5 kom fra Eigil og ka..~ i sin endelige udformning

ses andetsteds i fb (hvis jeg da har modtaget det inden nær
værende nummer udkommer). Det blev vedtaget. I sin grundsub
stans et slet skjult forsøg på at lokke klubbens mæcener ud
med grunkerne ••• Glimrende! Eh støtteordning, kort sagt.
Forslag nr. 6 kom fra bestyrelsen. Og var nok ikke det mest

elegante. Altså: Et retrospektivt kuriosum gående ud på at
fordele points i forgangne vinterturneringer - med en bestemt
som exempel. De~ vakte stor bestyrtelse; Jeres referent slog
korsets tegn og troede, at varmen var steget bestyrelsen til
hovedet ••• Nærmere forskning kundgjorde, at forslaget gik for
at være grundigt gennemdrøftet inden fremsættelsen. Grundig
hed er selvfølgelig noget relativt. Ehden blev, at sagen
"Miki-Jensen" - for den var det, hvis det er til nogen hjælp
- henvistes til den nye bestyrelse, alt i tråd med Kim Ørsnæs'
forblommede artikel i forrige fb p. 18.
Taletiden og -rækken blev kraftigt beskåret på GF, hvilket
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bl.·a. førte til, at jeg blev forhindret i at ytre mig i denne
sag. Så jeg benytter lejligheden: Jeg har tit og ofte på in
trigerende forespørgsler forklaret, hvad m:i:n vægring ved at
spille vinterturnering skyldes. Derfor kan det ikke nytte no
get, at Kim og andre i strid med sandheden forsøger at skære
"nogle af de bedste brikskubberen over en kam og påstå, at
førnævnte misere skulle have skylden alene. Det er uærligt og
løgnagtigt. Omtalte "sag" er principielt uløselig, idet kor
respondance omhandlende vigtige enkeltheder er bortkommet.
Således ligger landet.

Pkt. 6 valg
blev i alle henseender kaotisk og klubben uværdigt med kraf
tige tramp i spinatbedene og tilsagn og frafald.
Heldigvis blev stemningen reddet, da Barkhuus som den fjerde

i klubbens historie udnævntes til æresmedlem. Det er ikke en
ære, som overgår alle og enhver; manee "-eYner~ .kræves: såsom
mangeårigt medlemsskab, trofasthed overfor klubben, gode
"kammeratskabsevner" osv. osv. Barkhuus har dem alle og mere
til; for hvem er det, der stedse og hver aften sørger for
kaffe, kage og øl? Nemlig! Gyldholm argumenterede i en fin
tale formfuldendt for valget, som indebar overdragelse af et
fint dokument som bevis for værdigheden. Barkhuus har været
- som så ofte før nævnt - vor redningsplanke, når tørsten har
naget. I andre klubber kan man tørste ihjel. Ikke i VS. Gud
ved hvor mange holdkampe han har reddet hjem for os? Intet at
sige til, at forsamlingen med stående ovationer hyldede Bark
huus!
Midt i det store valgkaos blev generalforsamlingen suspende

ret, da tydelige opløsningstendenser viste sig. Hvem skulle
mon være formand? Et kildent spørgsmål. Vi kunne dog ikke .
nægte, at Stefan i god tid havde bekendtgjort sin demissio,ri..;~
Bestyrelsens kandidat trak sig - angiveligt p.g.a. en beslut:
ning truffet tidligere på aftenen, og enden blev såmænd, at
Stefan efter diverse korridorforhandlinger som en anden fugl
Fønix opsteg af asken og blev formand igen. Det må vi være
ham taknemmelig for.
I øvrigt skete en mindre udskiftning, idet til erstatning for

Barkhuus, Delfter og Pedersen valgtes Benny Petersen, Kim
Ørsnæs og Niels Rendlev. Suppleanter blev Steen Bauers og
Lars Petersen.

Endelig var der præmieuddeling, som formede sig efter det

fortsættes side 8
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VAR DEr

af Jørgen _st, dr. prim.

~Ian må have et meget hårdt hjerte for hverken at bevæges af
red.aktionens hyppige appeller om medlemsbidrag eller af en
bøn fra en enkelt læserfa.n om flere nervepirrende beretn:iin
ger. Derfor skal jeg fortælle om følgende holdkampparti, i
hvilket handlingen dog bevæger sig på et jævnt og grumset
hverdagsplan: førsteholdets efterhånden noget prosaiske point
indsamling (Stefan fx 7 points af 7 mulige; igen viser han

~. sig som en forbilledlig formand!). Jeg mødte som sædvanlig
op med drømmen om et klassisk, stille, klart og strengt posi
tionelt forløb - og fik som sædvanlig noget andet.

's holdturnering, l.række, Vanløse I hjemme mod ::Brøndby
erne I, 24/2 1982. Hvid: F. Buchwaldt, Brøndbyernes Skakklub

Sort: Jørgen Holst, Vanløse Skakklub.
• e4,Sf6. Aljechins forsvar. Hvid skal gøre op med sig selv

om han strax vil jagte springeren med op til 3-4 bønder, men
med en ikke uafviselig risiko for svækkelser. Brøndbyspilleren
ville ikke sådan pludselig på jagt: 2. Sc3,d5 3. e5,d4 4.
exS,dxS 5. bxc,gxf. Altså ind mod centrum, og skidt med hul
let på g7. Det andet mulige slag, exS, er dog også brugbart,
·vr. Fribonden, nov. 1979, s. 14-15, om end jeg ikke håber
at I.arsen holder Fribonden, for i sin lærebog "Solide åbnin
ger11

, s. 7-8 - som jeg engang har fået anbefalet af en hold
kaptajn, og som skam er meget fornuftig - skriver han henf'ørt
om den sorte stilling efter gxS og nægter nærmest kategorisk
at slå bort fra centrum. Det er ganske vist Caro-Kann Larsen
skriver om, men bortset fra c6 minder problematikken om den
i mit Aljechin-parti. Larsens hovedvariant i Caro-Kann er:
1. e4,c6 2. d4,d5 3. Sc3(evtSd2),dxe 4. Sxe,Sf6!?, "trækket
der får kampens temperatur til at stige", skriver han. Det er,
i al beskedenhed, den samme tapre springer som her i partiet,
hvor den altså bare har stået der lige fra starten.
6. Sf3,1g4 7. Le2,c5 8. Sgl,Ld7. Det ligner en farce, men

begge parter vil gøre deres ed på at der var tale om taktiske
tilbagetog. (Læs: Vi opdagede at vi havde fået de forkerte
patroner med i den krig.)
9. Lf3,Sc6 lo. Se2,Dc7 11. d4,e6 12. Sg3,-. d5 var vist min

dre behageligt for mig. Svaret ville nok have været Se5, men
uden større velbehag.
12. -,Ld.6. Det kan være svært med løbert:ræk, i stillinger

hvor der ikke er noget lige op over: Slagudvekslinger, kombi-
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nationer m.v. Der vælger man tit forkert brik eller forkert
felt. Ld.6 blev trukket uden større overbevisning. Le7 var jo
en solid mulighed, jvf. bemærkningerne til mit 14. træk. Hvid
burde stadig spille i centrum, men vælger noget der ser mere
dramatisk ud:
13. Sh5,Ke7. Det er nu altid opmuntrende når Kongen er med i

geleddet. 14. g3(?),Taf8!?
Er der indtrådt en alvorlig depression i mit spil? Dette ser

i hvert fald noget kringlet ud. Tankegangen er jo nok følgen
de: For at få kontakt med den hvide stilling vil sort gerne
etablere en lille bondeblok f6+f5+e5 og må derfor kunne pare
re den generende løberskak på g5, som kommer når den første
f-bonde går frem. Paraden kan kun udføres med den anden f
bonde, altså f7-f6, idet bønderne jo ikke kan gå baglæns. Den
ne bageste lille bonde skal være godt dækket da hvid ellers
bare slår den med løberen. Altså må vi begynde helt bagfra,
og der kommer her et tårn og påtager sig dækningen.
Men komplikationen ligger i den påfølgende afbytning, som

redaktør Hans Nielsen i Fribondens holdkampreferat, marts 82,
s. 3, venligt siger at han først opfattede som kvalitetstab,
senere som vindende kvalitetsoffer. Hvid lader sig provokere
til at overfalde tårnene - det er både menneskeligt og for
ståeligt - hvorefter sort får godt spil helt andre steder på
brættet. Sh5 er kommet på et tragisk livsvarigt vildspor, og
en af sorts ubehagelige trusler i det følgende, cxd,cxd,Lb4+,
var jo ikke aktuel nu hvis ikke hvids sorte løber var byttet
bort. I øvrigt kan man - hvadenten man har ofret kvaliteten
eller bare tabt den - ifølge sagens natur ofte være heldig
at få et effektivt løberpar, som i mange tilfælde ordner det
fornødne. Alt i alt må man nok sige at her i højere grad er
tale om et kvalitetsoffer end om kvalitetstab.
Og endelig: Jeg forstod aldrig helt trækket g3. Nåh, jo be

skyttelse af h2 og ulyst til overhovedet at trække sig til
bage. Men den springer skal da kunne disponere over feltet
g3. Og så kunne han da slet ikke vide at jeg ville spille det
mærkelige træk Taf8.
15. Lh6,Tfg8 Det er vel klart at der nu ikke er nogen vej

tilbage med halen-mellem-benene-træk som tårnet hen på d8 el
ler c8, hvorpå hvid jo også kunne blive temmelig grov med
Lg7 og slag og skak på f6. 16. Lg7,Tx117. SxT,Tg8 18. Sh5,
cxd 19. LxS,DxL.
Mange kærlige hilsener til c3 og den hvide kongestilling!

Sh5 har det kummerligt. Efter afbytning på f4 (Sf4,LxS,gxL)
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er hvid uden både stil og livsindhold. Rokade har han åben
bart meget lidt lyst til. Sort ville slå c-bonden, have to
bønder for kvaliteten og navnlig fortsat gode operationsmulig
heder, fx. fremstød med f-bonden. Men når vi diskuterer kva
litetsofret må jeg da indrømme at jeg ikke i 14. træk sad in
de med detaljerede planer for en stilling som denne, og at
jeg ikke nu strax har et tvangsforløb med mat eller væsentlig
materielgevinst. Jeg må nøjes med handlingens optimisme.
2o. Tgl,Dxc+. Spiller han nu Ke2?? følger helt mod min smag

• Lb5+ og tidligt hjem i seng. 21. Kfl,Tg5! Simpelt! Hvid er
allerede overanstrengt. Springeren kan kun beskyttes af dron
ningen, som imidlertid også skal dække Tal. Han forsøger at
få tårnene gjort forbundne med det følgende Kg2. Men det duer
bare ikke, som vi strax ser. Tbl eller Tcl lignede en redning,
men der ville komme enten 22. Tbl,Dc4+ 23. Dd3,Dxa eller 22.
Tcl,Dc4+ 23. Dd3,Dxa 24. Ddl,Lb5+ 25. Kg2,Dd5+. Løberne er
bidske. Det hele tyder på at han i 2o. træk skulle have valgt
det mindste onde: rokaden. Og vi kan gå længere baglæns: han
skulle ikke have slået Sc6 i 19. træk, hvad der jo skaffede
ham den sorte dronning på nakken. Men hvis han ikke havde

., ideret den springer, så havde det jo været den der var
kommet efter ham. Den ville have kunnet gøre mange ting: gå
til e5, eller når ~3 var væk kunne den gå til b4, eller ende
lig en gang måske til d4. Og hermed er vi nået til kvalitets
ofret igen.
Nu videre: 22. Kg2,Lc6+ 23. f3,TxS. Som vi så var den derhen

ne hvor døden kommer som en befrielse. Sort har gevinststil
ling! (Til nervøse læsere: jeg vandt partiet, men undgik dog
med usvigelig sikkerhed at brillere.)
24. Tfl,e5 25. Tbl,e4 26. Tb3,-. Hvis Tel, så e3. 26. -,exf+

27. Kgl,Dc5 28. Dd3,Te5(?)
Ser pænt og nydeligt ud og følger tilsyneladende de bedste

forskrifter om centrum og linier. Dog mente min højre hjerne
halvdel, men altså desværre også kun den, at der her måtte
være noget stort spil. Et par af Vanløses unge løver kom snu
sende, og efter partiet ville den ene, den med kælenavnet Mi
ki, smage hvidt kød på følgende brutale måde: 28. -,Lxg3 29.
hxL,De5! Hvid kan højst forplumre sagen lidt ved at smide et
tårn på b7, det hjælper ham intet, sorts dronning kommer med
død og ødelæggelse, også efter det eneste rimelige hvide træk,
nemlig 3o. Txf3,Del+. Den rene vellyst! 31. Dfl,Thl+. Sorts
løber føler nu at den er blevet til noget, stor og smuk er
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er den. 32. KxT,DxD+ og WUUAAARRRRGH!! Den havde mindre lyst
til at æde på denne måde: 28. -,T.xh2 29. KxT,Dh5+ 3o. Kgl, •
1xg3 31. Tf2 - man bemærker noget meget grimt på hl - LxT
32. Kx1,Dh2+ 33. Kel,f2+.

(OBS! - Semiredaktionel kommentar: Der må være rimelighed i
forvaltningen. Den oprindelige ide Miki og jeg blev enige om
var 28. -,Lxg3 29. hxg3,Thl+ 30. Kxhl,f2+ 31. Kh2,Dh5mat.
Det går bare ikke, for hvid spiller 30. Kf2,- og griner. Som
et bevis på, hvor god sorts stilling trods alt er, bringer vi
den plausible fortsættelse 30. -,Th2+ 31. Kel (Kgl(?)),Te2+
32. Kdl,Le4 33. Tb5,Dd6 34. Dc4,- Hvor ellers? 34. -,Lxc2+
35. Kcl,Da3+ 36. Tb2,De3mat. HN.)
Partiet endte imidlertid );run således:
29. Txf,LxT 30. Dx1,d3+ 31. Kg2,Dxc+ 32. Kh3,Dc8+ 33. Kh4,

b6 34. Txd,Dc4+ 35. g4,De4. Hvid ville gerne prøve et par
skakker, men vi skal i hvert fald ikke have noget pjank lige
nu.
36. Ddl,Del+ 37. DxD,TxD 38. a4,Lxh 39. Opgivet.

J. H.

GENERALFORSAMLINGEN,fortsat fra side 4 ...

udmærkede Rold-Andersen-Lykketoft-princip: At give med den
ene hånd og tage med den anden! Regn selv ud hvad der mon
m~nes hermed!
At Stefan hævede topscorerpræmien for sin præstation på 1.

holdet skal lige nævnes igen. Han fik jo 7 points af 7 muli
ge, og det fremholdes hermed som et exempel til efterfølgel
se.
Så udbragtes et leve for Vanløse Skakklub, og herefter ved

jeg ikke mere at fortælle, ved det at jeg vistnok tog.hjem.
I hvert fald ikke på Ålborg, som vel også havde noget nær
lukket på det fremskredne tidspunkt. Det var ikke så varmt,
som det havde været, så det gik endda.
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Ændringer til medlemsl~~ten

Lars Bornemamn (junior) overføres til senior pr 1/7
Ole Elsborg udmeldt pr Jo/6, streges på listen.

Et par praktiske oplysninger.

Der er på klubbens opslagstavle opsat tilmel
dingslister til deltagelse i vinterturnering og i
KSU-klubturnering. Det er i meget god tid, men af
hensyn til rettidig tilrettelæggelse ser bestyrel
sen gerne, at man - dvs flest muligt - tilmelder
sig snarest muligt.

Vinterturneringen tænkes startet allerede i be
gyndelsen af september, da arrangementer senere
hen i sæsonen ellers kan hindre, at den bliver af
viklet i rette tid. Indskud som sædvanlig Jo kroner
pr næse, som går ubeskåret til præmier (indskuddet
altså). Alle juniorer, som ønsker at nyde gorlt af
det budgetterede juniortilskud, er tvangsindlagt
til deltagelse, og til gengæld betaler klubben halv
delen af indskuddet, uden at der derfor sker afkort
ning i præmierne.

Holdturneringen starter første uge i november.
en går over 7 runder og vil være færdigspillet om

kring 2o.marts. Deltagelse er gratis, men der spil
les om klubbens ære (se evt i et leksikon under Æ).
ampene foregår dels hjemme hos VS, dels ude hos

den pågældende fjendeklub; om datoer og fjender kan
intet oplyses endnu. Ved tilmelding binder man sig
til deltagelse i alle 7 runder, dog kan afbud til
en enkelt runde - i nødsfald to - akcepteres, men
kun med absolut tvingende grund og i god tid. Som
i vinterturneringen gælder det, at vi helst skal
have alle juniorer med, og hvis man på forhånd ved,
at man ikke kan spille i alle 7 runder (det gælder
samtlige tilmeldte), kan man skrive sig på listen
som reserve; tilføj i så fald Hefter navnet.
Til fremme af en gnidningsfri sameksistans fin

des på opslagstavlen et sæt ordensregler, som ger
ne skulle efterleves, hvad det dog kniber noget
med. Ta' og studer dem lidt, indtil der i næste
Fribonde kommer et genoptryk, og prøv at få dem
ind i rygmarven, hvor en sådan foreI'indes.

Sommeren er over os med ferie og hvad dertil hø
rer. Det er en skøn tid for alle undtagen kassere-
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ren, som må se sin naturlige indtægtskilde tørre
helt ud. Inden I stikker af til Mallorca eller
Vorbasse, så tænk venligt på kontingentet. I må
også godt med regelmæssige mellemrum spekulere
lidt på, hvorfor kassereren er besat af den tvangs
forestilling, at man bør betale sit kontingent fri
villigt og uopfordret, uden at skulle rykkes. -
Han har nu mange mærkelige ideer.

Der vil nok ske en hel del i den kommende sæson,
men det får I besked om, efterhånden som planerne
er udarbejdet, og indtil videre vil vi så ønske
alle retfærdige en god ferie.

LYNSKAK 82.
Klubmesterskabet i lynskak blev afviklet d 31/3.
Ialt havde 18 deltagere fundet vej til klubben, og
efter 9 hårde runder kunne BENNY PETERSEN kåres som
klubmester 82. Tillykke med det. Der blev spillet i
tre præmiegrupper, og slutresultatet blev:
plads point korrektion præmiegr.

1 Benny Petersen 8½ I
2 Hans Nielsen 7 I
3 Niels Rendlev 5½ 40½ II
4 Stefan Hansen 5% 37 I

5·6 Jørgen Holst 5 41+4½+3½ II
5-6 Kim Ørsnæs 5 41+4½+3½ II

7 Ole Delfter 5 41+4 I
8 Kurt Havn 5 35 II
9 Jan Jørgensen 5 34½ II
10 Ulrik Find 5 27\ III
11 Eigil Pedersen 4% 41 I ~
12 Asbjørn Sæthre 4% 32 II
13 Torben Sneslev 4 40% I
14 Kjeld Klausen 4 34 III
15 Åge Dyrholm 3½ III
16 A.Clausen Fred. 2\ III
17 Klaus Ib Nielsen 1% III
18 S.Brandt Larsen O III

Indskuddet på 5 kr går til præmier. Om klubben bi
drager yderligere vil vise sig. Præmieoverrækkelsen
sker på generalforsamlingen.

1o Ole Delfter.

Bestyrelsen.



Under overskriften
Caro-Kann igen eller Det store Bråvallaslag

bringes en artikel om den internationale folklore
i skak.

Det var primo det herrens år 1981, at kaptajn
Checkers for første gang gik i land for på en afsi
des beliggende suburb-mark at udkæmpe et "anderle
des"-slag på 64 sort-hvide felter med sin ærkerival
Flemming "Den Kolde" Jensen, et medlem af den beryg
tede og frygtløse KS-lejr.
Kaptajn Checkers havde allerede indtaget sin plads

på en af de små stole, da The Cool Jensen med hep
pekor trådte ind gennem døren, udbrydende: "Pe t t i
hyttan"; et tydeligt bevis på mandens skandinaviske
herkomst.
Snart efter var slaget igang.- Der Kalte Jensen

var på stikkerne og lagde ud med 1. e4,-. "Nu har
jag erovrat centrum", sagd~ h~n højlydt. Svaret
kom øjeblikkelig i form af 1. -,c6. "Ha-ha grinede
han, så du ar gåt over til Steen's fattigmandsopp
ning.- Nu sl{a du bara se" 2. Sc.3,d5 _3. Sf3,dxe4
4. Sxe4,Sf6.- Kender du The Great Larsen?, spurgte
kapt.C. Han har ikke levet forgæves, det skal du
snart få at se. 5. Sxf6,gxf6 6. d4,Lf5 7. Le2,Dc7.
"Jaha, utbrott Den Kalla Jensen, du vill inte ha
min biskop på f4"!? ; imens var heppekoret på det
nærmeste faldet i søvn af bare kedsomhed- åbningen
var tyJeligvis et psykologisk mesterværk af kapt.C.,
hvis tilhængere var involveret i helt andre slag på
samme tid.
8. Le.3,Sd7 9. O-O,e6 lo. c4,0-0-0 11. Dd2,Tg8.-

''Kanonen tris tå Ll.a s , hva?, spurgte Le Fro id Jensen
sarkastisk. Du bar varit for lange på sjon".
12. b4,Le4 13. Sh4,-. Ein springer am. rande .•. ,
tænkte kapt.C.- Hvad er planen? 1.3. -,Ld6 14. f4,-.
Ikke videre genialt, lød det fra en af de undrende
tilskuere, der var kommet ind fra gangen•. 14. -,f5
15. Tacl,Le7 16. Sf3,Tg7 17. Khl,-. "Nå det er så
dan fat med dig"!, udbrød kapt.C.-"Aljechin var mit
forbillede; du skal få en smuk død". 17. -, rrdg8
18. Tgl,SfE. "Aha, du svettas jo", kom det fra Kåde
Jensen; "du har inte mycket tid, enda s t tjugo min. !
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19. Ld3,Sg4!- Du skal ikke dø i synden, tænkte
kapt.C.- Truslen er 2o. -,Lxd3 efterfulgt af
21. -,D:x:f4.- 2o. Lxe4,fxe4 21. Sel,-. "Nu ødelæg
ger jeg din bagbords flanke", kom det frydefuldt
fra kapt.C.- 21. -,L:x:b4 22. De2,-. Kapt.C. var nu
i svært beknep for tid, kun 8 min. til de næste
15 trælr, hvilket undskylder den følgende prosaiske
afvikling.
22. -,Sxe3 23. Dxe3,Lxel 24. Tc:x:el,f5 25. d5!,-.

"På valen den gronna, dar ska du lida", råbte
Flemming "Den Kolde" i et harniskt tonefald. "Nu
ska du bota for din munterhet!"- Trækket var
utvivlsomt det bedste, konstaterede kapt.Checkers
tørt, så hvad nu?! t

En forstærkning af de sorte troppers indflydelse
midtskibs (?5. -,exd5) !'Ilå være sagen. Ja, det bli
ver Kolde Jensens Andeligt, selv om han måske slår
hul i siden.(Dxa7) - Imidle~tid var det før omtal
te heppekor nu igen vågnet op til dåd. "Blå på d5",
råbte de. Halvt i panik, men tydeligt indigneret
over indblandingen udefra traf kapt.C. sin afgø-
r eLse ••••
25. -,c5?! 26. dxe6,b6 27. Tdl,Td8 28. gj,Tg6

29. Td5,Txd5(?!) 3o. cxd5,-. "Nu står rnina karlar
på dacket ditt", lød det hult fra den modsatte
side af brættet. 3o. -,Dd6. "Jeg tror på Nimzo
witsch's vise ord om blokering", replicerede kapt.
Checkers,"så de er snart i baljen igen".
31. Db3,Kd8 32. a4,h5 .53. Tdl,h4 34. Kg2?!,-.

"Du skulle hellere være blevet på broen", sagde
kapt.C., hvorefter han med sværdet i hånd gjorde
kål på skibsdrengen: 34. -,Dxf4 35. d6,Df3+
36. Dxf3,exf3+ 37. Kxf3,Txe6 38. Kf4,hxg3
39. hxg3,Te4+ 4o. Kxf5,Txa4 41. g4,Ta2 42. g5,Kd7
43. g6,-. "Det ar en "Kold" tid, vi levar i",
grinede Flemming "Icekold" Jensen på bedste in
ternationale vis.- "Den der ler sidst" •••• , lød
det fra den anden side; "Capa har heller ikke le
vet forgæves".
43. -,Tf2+ 44. Kg5,c4 45. g7,•rg2+ 46" Kf6,c3

47. Kf7,b5. "Så Kold, nu er dine skibsanparter
ikke mere værd", sagde kapt.C.- Flemming Kold
skar en grimasse og stødte bonden fPem. 48. g8D,
Txg8 49. Kxg8,b4
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5o. ~cl,Kxd6 51. Kf7,a5 52. Kf6,a4 53. Kf5,Kd5
54. Kf4,Kc4 55. Ke3,b3 56. Tdl,c2 57. ld8,b2
58. Tc8+,Kb3 59. Tb8+,Ka2 60. Txb2+,Kxb2
61. Kd3,clD 62. Ke2,a3.- Der kom en rallende lyd
fra Flemming Kold Jensen. "Detta ska kosta dig
många lidelser", sagde han, idet han stormede ud
af rwnmet .
Be 1et var jo en nydelig lille historie, ikke

sandt?

På marinens, Kaptajn Checkers; samt
egne vegne •.•.•

Ifø
Post Ser ibtum.:

Hermed bekendtgøres at Flemming Kold Jensen
trods utallige forsøg på at blive noget andet
stadig er pæredansk.

ota bene.:

venstående PS samt nedenstående opgave er
ligeledes forfattet af

KØ
Opgave:

Hvid: Kg5,Df4,a3,d+,f3,h4
Sort: Kh7,Dh2,d5,e6,f7,g6

~art er i trækket og laver noget smart.
Der er et tema, prøv at finde dette, inden i
finder den smarte løsning andetsteds i fb.

M.V.H. . • • • • • • KØ

Den smarte løsning (og den er virkelig smart!)
står nederst på side 16.Men gør nu først som
Kim siger: prøv selv!

Red.
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Ordensregler.

Som lovet i sidste Fribonde bringes her klub
bens ordensregler til behageligt(?) selvstudi
um. De står permanent på opslagstavlen med den
hensigt til stadighed at minde os om at holde vo
res (svine)sti ren.

1. Tag ikke dit overtøj med i spillelokalet;
hæng det i garderoben i kælderen. Gangbesvæ
rede er fritaget herfor.

2. Støjende adfærd i spillelokalet frabedes, -
der skal være ro til at spille skak.

J. Inventar og materiel skal behandles på for
svarlig måde, navnlig ure. Skakuret er en fin
mekanisk indretning og tåler ikke at blive
håndteret som en kødhammer. Mangler og defek
ter ved materiellet anmeldes til materielfor
valter eller kasserer.

4. Stil brikkerne op på brættet, nå~ du er fær
dig med at spille, sådan at man umiddelbart
kan se, at sættet er komplet.

5. Øl og sodavand betales kontant. Tomme flasker
stilles tilbage i kasserne.

6. Ryd op efter dig. Efterladte noteringslister,
brokbind og andet affald på bord, gulv eller i
skab er u-vanløsesk. Der findes papirkurv i lo
kalet og affaldsbeholder i gården.

7. Betal glad og uopfordret dit kontingent til
tiden. Klubben skal selv betale alle udgifter
kontant, som regel forud, og kan derfor kun
give kredit i meget begrænset omfang.

- Reglerne taler i grunden for sig selv, men
det vil alligevel nok være på sin plads at knyt
te et par bemærkninger til.
Ad §J: Man ser jævnligt, hvordan folk under et
lynparti tæver løs på uret for at vinde 1/lo se
kund; det er årsag til, at vi i løbet af 2 år
har haft over 35 ure til reparation; vores tek
niker er godt sur og vil ikke reparere flere uee
gratis. Prøv at betragte lynskak som en ædel kap
pestrid og ikke som en raffineret form for hær-
værk. 14



Ad §5: Tørstige sjæle kan sagtens overkomme at
hente fulde flasker til inhalering, men når de
tomme flasker skal stilles tilbage er alle kræf
ter tilsyneladende udtømt. Altruistiske medlem
mer har med sorgfuld harme bemærket, hvordan
Barkhuus efter hver spilleaften storker rundt en
halv times tid og samler tomme flasker ind. Kan
man være bekendt at byde et ældre æresmedlem det?
Ad §6: Når I efter aftenens umenneskelige an
strengelser forlader lokalet, så kast lige et
blik tilbage og se, hvad der ligger og flyder på
bordene, og I vil skamme jer som lige så mange
små hunde.
Og endelig ad §7: Kassereren skal nok melde sig,
hvis det kniber for nogle at huske adressen, men
det er god gerning at lette ham arbejdet lidt.
Desværre råder han ikke over de magtmidler, som
skattevæsenet har, men helt tandløs er han dog
ikke. Hvis et asocialt element absolut ikke vil
betale, bliver vedko1Rmende slettet, kontingent
restancen anmeldes til KSU, og æselet slipper ik
ke ind i nogen anden skakklub i hele landet, før
gælden er afviklet. Det er vanærende og adskil
lige grader værre end taskerøveri, hvor gernings
manden bare belæres om, at det må han aldrig me
re gøre. Bevar altså et godt forhold til kasse
reren.

Tænk i det hele taget venligt på dem, der ta
ger det daglige slæv uden at have fordele i ret
ning af hel eller delvis kontingentfrihed, gra
tis øl eller kaffe eller andre frynsegoder af
hvad art nævnes kan. Måske burde deres honorarer
sættes op til det dobbelte.

Sagt i korthed og med andre ord: Lad os hjæl
pes ad med at skabe en lidt bedre disciplin på
forskellige områder. Ikke kadaverdisciplin men
selv-ditto. Det bliver vi lykkeligere af, nogle
af os i hvert fald.

Ændringer til medlemslisten
Nyt medlem (Junior):
Søren Damsgaard, Vagtelvej 45, Kbh.F.,

tlf. 872816.

1 5
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POLITIKEN CUP 1982

I Rødovre på Valhøj skole var der 118 deltagere til 7
runders hurtigskak.
J spillere fra VS deltog uden særlig succes:
Asbjørn Sæthre 1010011 4p
Kurt Havn 1001001 Jp
Stefan Hansen 0010011 Jp

I Hillerød på Byskolen var der 70 deltagere.
Her deltog 2 spillere fra VS:
Jonas Bjerg ½101½10 4 p
Stefan Hansen ½1½0½01 3½p

VINTERHURTIGTUR...~ERINGEN 1981/82
Slutstilling:
l~-2. Hans Nielsen
1.-2. Lars Bornemann
J. Lars Pedersen
4. Stefan Hansen 6½
5. Hugo Schøller Jacobsen 6½ 2.pro l.kl.
6. Steen.Schousboe 6
7" Ulrik Find 6
a~ Kjeld Klausen 5½
9o Morten Møller Hansen 5½ l.pr. 2.kl.

10. Niels Rendlev 5½
11. Carsten Nielsen 5 2.pr. 2.klo
12~ Klaus Ib Nielsen 4½
13. Anders Clausen Fr~deriksen 4½
14. Asbjørn Sæthre 4
15. Aage Dyrholm 4
16ø Kurt Andersen .3½
17. Sigvald Brandt-Larsen 3
18~ Anker Sørensen 2
Hans Nielsen og Lars Bornemann skal spille omkamp om
klubmesterskabet i hurtigskako

Løsning på K.Ø.'s opgave:
1.,-,f6+,og den kan hverken slås med konge eller
dronning.Altså spiller hvid: 2.Kg4,Dg2+ 3.Dg3,og
sort slukker lyset med 3.,-,e5+,en smuk gentagelse
af den ide der lå i sorts første træk.

Red.
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VINTERTURNERINGEN

er overstået, og ikke uventet kan vi endnu en gang
gratulere STEEN SCHOUSBOE med titlen klubmester.Mere
overraskende er det nok at det lykkedes Rendlev at
presse sig ind på 2.pladsen foran Benny.ug so at vor
lokale abemand tilsyneladende for vild i junglen, og
endte sidst.Resultaterne for mesterklassen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo ialt plads
1 Holst X o o ½ ½ o o o 1 o 2
2 Benny 1 X 1 1 1 o o o 1 1 6 3
3 S.Juul 1 o X o ½ o i o ½ ½ 3
4 Sæthre 1 • 1 1 42 o 1 X t 1 o 2 2 o
5 Mortensen 1 ~ • " 32 o i t X o 1 o t o
6 Schousboe 1 1 1 o 1 X 1 1 1 1 8 1
7 Stefan 1 1 t 1 o o X ½ ½ 1 5½
8 Rendlev 1 1 1 ½ 1 o t X o 1 6 2
9 Eigil o o ½ ½ ½ o ½ 1 X 1 4

lo Jan J. 1 o i 1 1 o o o o X 3½

I.Klasse II.Klasse

ryldholm 1 Klaus Ib st 3
Bornemann 2 Ivan Nesterov 4
Dyrholm 4 S.Brandt-Lars. 5 4
Tom Carlsen 6 2 Clausen Frede. 8½ 2
K. Klausen 5 0tig Solhof 5
Ulrik Find 6 3 Ule Elsborg 0
Barkhuus 4 Ank8r Sørens. 4
Schøller Jac.5 Carsten Niels. 4½
Lars Peders. 7 l Houmann ,[.' -~ 3 ½
Kurt Havn 5 l•.iortPn :rv1 Hali's. 9 1

Jørgen Falk 3 ..,~.;;:
··.·'

Turneringskomiteen fungerede i år, og traf afgørelser
i to sager. Ialt blev ca 3 partier afejort uden kamp.
I 2.klasse udgik Jørgen talk efter at halvdelen af
turneringen var spillet, og Elsborg spillede kun et
par partier.
Turneringslederen takker af for denne eang, og takker
deltager~e for rimelig god opførsel under turneringen.

17 turneringslederen



udmærket.Der trykkes på c-linjen. 12,-,Se4 (Tc8 er nok
bedre.Teksttrækket skærper spillet,men medfører en split
tet bondestilling for sort.) 13.L:e7,D:e7 14.d:c5,b:c5?
Bedre var S:c5,som giver et friere officerspil og sam
tidigt undgår den splittede bondestilling.

15.L:e4,d:e4 16.Sd2,Tf-e8 Eneste naturlige træk.Bonden
skal dækkes,og da springeren skal til d3 duer Sf6 ikke.
f5 er en parodi p.g.a. Db3+.

17.Tf-dl,De6 Hvids springer skal over c4 til d6.Efter
denne manøvre ville det være forbi med sort,derfor tekst
trækket.18.Sb5? Planløst.Meget bedre var Db3! 18.,-,Dc6
19.Db3,Se5 Springeren skal stadigvæk til d3.Trækket for
hindrer samtidig Sc4.

2o.Sd6?? Tåbeligt træk.Hvid bytter frivilligt min dår
lige løber. 2o.,-,D:d6 21.D:b7,Ta-d8 22.Tc2??? Så er det
forbi.Bedre var D:a7,men efter Sd3 står sort alligevel
bedst. 22.,-,Sf3+!! 23.g:f3 Der

er ikke andre træk,prøv selv!
23.,-,Dg6+ 24.Kfl,e:f3 25.
Td-cl Alt er håbløst.25.,-,
Dg2+ 26.Kel,T:e3+! Dette
træk havde Kurt overset,og
gav nu op.
At jeg netop valgte dette
parti fra Vinterturneringen
er ikke et udtryk for at det
er specielt godt,men jeg sy
nes afslutningen gjorde det
seværdigt.

Vi siger tak til Lars,og før Morten får ordet må
jeg hellere afsløre at jeg selv agter at bringe et
parti,eller snarere nogle brudstykker,fra min egen,
betydeligt mere gumpetunge optræden i årets vinter
turnering."Meisterklasse" er som bekendt kun et ba
nalt tysk anagram for "Kleistermasse",og klister
havde jeg i hvert fald nok af i mine partier.

Steen S •

.:.
18
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Hvid: Klaus Ib Nielsen Sort: i•:orten E. :r::ansen

l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sc32Lb4 4.a3,Lxc3+ Denne :lbnine kaldes

Hin1zo-indisk. 5. bxc3, b6 Det almindeligste og ogstl det mest

logiske i denne stilling er 5.-,c5 efterfulgt af d5.Sort

fastlægger st.raks den svage c4-bonde.Derefter kan hvid vælge

mellem f3 og e3. 6.e3,- Her bør sort spille 6.-,c5 efterfulgt

af Lb7 eller La6 og d5.I stedet spiller sort: 6.-,Lb7 7.Sf3,

o-o 8.Ld52d6?! Tvivlso~t! Sort burde have spillet d5 eller

c5.Teksttræk..~et lu..~ker sorts stilling og tvinger ham til at

spille nogle passive og snævre træk.Sort har dog stadig Sbd7

og c5. 9.o-o,Sc6 lo.e4!?2- Evid har overtaget centrum,sort

blæser retr;;te. lo.-,Se7 11,Tel 2Sg6 12 .h32- For passivt.ii:vj..d

Kunne spille d5 efterfulgt af Sd4 og senere f4. 12.-2e5!?

Sort forsøger at åbne stillingen.Dette tillader hvid naturlig

vis ikke. 13.d52Tc8 Sort venter på, at hvid spiller sine konge

- onder frem eller spille~ a-bonden til a5 eller a6.Sort bør

åog i;ck:e sic,de med henderne i Lonnerne Of; bare se til.I=en

mu.ske spille 8d7-Sc5-Lc8-f5. 14.Dc22h( 15.Sh22Dd7 16.Tfl2Tce8

17 .De22- Evid kan ikke spille f4,s-.: Longe sort truer e4-bonden.

17.-,De? 18.Ld22Lc8 19.Tael,a5 2o.f4,exL~ 21.Lxf4,Sxf4 22.Txf4,

De5!'? ::1neste chance for at skab'? luft i stillingen.Sort sæt

ter et lille modangreb ind for at byt".;e et par af de tunge

of'ficer-er , 23 .:Dd2 ,Dg-5( ! ) ':'ruer Sh5 oc· lxh3 med modspil. 24.Tf2.

Dx<i2 25.~xd22La~:·?! Lf5 ser bedre ud.e5 duer n~~e Jx'l e;r. af

-,Lxd3 27 .'=:'xd3, ,2xe5. 2C .Sf3 2Sd7 27 .Sd4,- ~.vid vil have springe-

ren til b5 for at kom 1e af med do.ioeItbonden.Dette ser sort

naturligvis og stiller derfor en f:::ilde, der skulJe være til at

fCi. øie p.;'.,nen hvi.d går i ned beg+e beri.Lv i.d skal bar-e spd.Ll e

28.li2,-. 27.-,Sf6 23.Sb5? ,Lxb5 29.cx~l5,Sxd5 "Die Falle schnapp
te zu11.Evid får uventede problemer.Lige pludselig er dronning-
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fløjens bønder et let offer, som vi skal se senere i partiet.

3o.c41Sf4 31.Lc21Te5 32.Tf21Sg6 33.Tf51Tfe8 34.Tef11Tx:f5

35.exf5,Se5 36.Tf4,Sd7 37.Te41Txe4 38.Lxe4,Se5 39.Ld.51Kf8
4o •.Kf21g:5?! Hængeparti. 41.g4?,- Dette er en grov fejl.For det

første tvinger det hvids konge til at slå lejr ved h- og g-bon

den, og for det andet fastlægger han bønderne på sin løbers

farve.Efter fxg6 e.p kan hvid i hvert fald ikke tabe. 41.-1Sd3+

42.Kg3,Ke7 43.h41f6! Dette træk ser.umiddelbart ud, som O:fil.

det lukker stillingen,men sort har fundet noget smart på .

analysebordet derhjemme. 44.h51Se5 Træktvang! 45.Kh31c6! Hvis

bxc6 så Kd8! Lxc6 går naturligvis ikke på gr. af -,Sxc4 47.a4,

Sb2. 46.Le61d5!t Hvid er færdig!Efter et par få velrettede

skud faldt hele muren samro.en.cxd5 g-2-c:i:r ikke på gr. af c5! li den

hvide stilling er der nu kun ruinerne tilbage! 47.bxc61Sxc6

48.Lxd51Se5 49.Kg31Kd6 5o.Kf2?!,- Overser sorts 53'ende træko

5o.-1Sxg4+ 51.Ke22Se5 52.Kd21Kc5 53.Kc3,b5(!) 54.Le41Sxc4

55.a41b4+ 56.Kd3?!1Sb2+ 57.Kc21Sxa4 58.Lf3,Kd.4 59.Kb31Sc5+

6o.Kc21a4 61.Kb21Ke5 62.Lg41Kf4 63.opgivet,- På gr. af 63.Lh3,

Sd3+ 64.Kc2,Sf2. o-1 Hvid: 2timer 34 min. Sort: 2timer 2~ min.

Morten M. Hansen

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

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Stefan llekjær Hansen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

79 1o
74 35
18 3o
71 74

6 47 84

25
21
95
97
33


