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Ny serie i Fribonden.

Frode Sejersen,et af klubbens mest garvede medlemmer,
har skrevet en hel artikelserie,som består af lærerige
partier.Vi bringer det første par-ti i dette nummer,og
håber at Sejersens indledende bemærkninger må blive an
na.ram.et af læserne.Der er stadig alt for få medlemmer
som frivilligt offentliggør partier i bladet.

Men nogle er der dog,foruden altså Sejersen.Jesper
Jørgensen,holdkaptajn for Tredjeholdet,har velvilligt
stillet et parti til reda.~tionens disposition.Vi brin
ger partiet i forlængelse af Sejersens artikel.

Og mens vi nu er ved det: Det meste af vinterturne
ringen er faktisk spillet.Hvorledes kan det så gå til
at vi endnu ikke har modtaget så meget som et eneste
parti?Jeg kan godt røbe at vinderne i de forskellige
klasser er tvangsindlagt til et indlæg i Fribonden:EJ.
lers vf.L jeg prøve at formå Bestyrelsen til at eksklu
dere de pågældende for uspcrtslig optræden.JVIen klubbens
blad er jo netop hele klubbens hLadj aå jeg håber a.t og
så andre end vinderne vil ofre lidt energi på at gøre
vores klubblad bedre.

41. årgang nr 3

fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Sejersen har vist vejen!
Steen



Om Fribondens historie m.m.

Det er en stor og fortjenstfuld opgave, Steen
Schousboe har påtaget sig, at samle Fribondens
historie gennem 4o år, og efter det hidtil frem
komne at dømme skal det samlede produkt nok vise
sig at indfri de forventninger, man må stille
til sådan et foretagende. Nu glæder jeg mig til
at se resten, men jeg synes bare, at denkomplet
te beretning burde have foreligget i et hefte el
ler særnummer, som $t fint supplement til vores
jubilæumsskrift. Redaktionen skulle overveje, om
ikke det uden alt for stort besvær kunne lade
sig arrangere ved lejlighed.

Man mindes med større eller mindre fryd mange
af de omtalte begivenheder og forhold i Fribon
dens omtumlede tilværelseo Til de mindre fryde
fulde men stadig aktuelle hører omtalen af skak
svinenes hærgen, som stadig fortsætter på fulde
omdrejninger, trods 15 års stadig undertrykkelse;
dyrearten hører absolut ikke til de truede, det
vil jeg godt uådybe lidte

Materielforvalter Morten har for nylig udsor
teret og kompletteret vores bestand af brikker,
hvad han har gjort opmærksom på ved et opslag
på tavlen, hvor han også mindeligt beder os ud
vise tilbørlig omhu ved behandlingen af materi
ellet. - Nu, få måneder senere, er brikkerne at
ter blandet godt og grundigt, ikke så få er be
skadigeqe og hist og her mangler en brik, eller
der er en for meget. Der er til stadighed skak
ure til reparation; jeg har oplevet, når jeg selv
har åbnet butikken, at de sidste ure har været
stablet på kant oven på hinanden yderst i skabet,
så de er raslet ud på gulvet, når jeg- intetanende
haz- lukket skabet op. Vældig fikst; hvis ikke
jeg selv havde oplevet det, ville jeg sige at det
var løgn. Den højre side af vort pæne skab min
der nærmest om en møddin~, med en stor, blandet
møgbunke af gamle Fribønder og fremmede blade,
gamle partilister, hængepartikuverter, tændstik
æske~, ølkapsler osv osv; der mangler i grunden
kun et par brugte gebis og en snavset underbuks,
som ville pynte gevaldigt i arrangementet. Skak-
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svinene trives fint og mærker ikke krisen.
En begivenhed, som jeg derimod mindes med glæ

de og stolthed, er overhovedet ikke omtalt noget
sted i klubbens eller.Fribondens annaler. I 1941
forberedte tyskerne oprettelsen af et storeuro
pæisk skakforbund, bestemt til at a f'Lø s a FIDE,
som vel efter nazistisk opfattelse var jødeinfi
c~ret. Kævenyttige personer inden for DSU agite
rede for tabken, og spørgsmålet blev drøftet i
klubberne, således i Vanløse Skakklub på et med
lemsmøde i 1942. Helt konkret drejede det sig om
udelukkelse af Jødisk Skakklub, og til VS1 ære
skal det siges, at med en eneste undtagelse blev
anslaget meget skarpt og meget harmfuldt tilba
gevist, og undtagelsen blev ubarmhjertigt fros
set ud af klubben. Når tildragelsen ikke er re
fereret noget sted, skyldes det vel nok, at man
dengang - også af andre grunde - var nødt til at
gå lidt stille med dørene. -

Det er ikke utænkeligt, at man end.nu engang
kan få brug for en syndebuk, enten det nu bliver
i form af fredsaktivister, arbejåsløse, jøder el
ler rødhårede: så håber og tror jeg, at der sta
dig findes nok af anstændige folk i VS, der vil
være med til at give den ny tids svinepelse et
eftertrykkeligt spark i trynen, Amen!

Klubben kunne nok have fortjent at få den
nævnte begivenhed med i sin historie, men nu
står den altså her på papiret, og så har man vel
lov at håbe, at der er nogle der læser det.

B.Gyldholm.

ÆNDRINGER TTI, MEDLEMSLISTEN.

Nyt medlem (senior):
Claude Nagy, Sofus Francks Vænge 2, Valby

tlf 165080
Adresseforandring:

Niels G.Carlsen, flyttet til
Anemonevej 25A, Hareskovby, tlf 02-987426
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Der er alt for få partier i Fribonden fra de
lavere rækker. Selvom de måske indeholder
flere fejl end glansnumre og flotte kobina=
tioner, er de værdifulde, fordi de er let
tilgængelige, og man kan måske lære noget af
dem. Altså: Frem med nogle partier!
Her er en smagsprøve fra 2. rækkes vinter=
turnering 1977/78. De fortæller om bonderov i
E ningen, om forsømt udvikling og om springere.
Hvid F. Sejersen. Sort Jens Winther.

1: SfJ, d5o 2: eJ, c5o J: d42 e6o 4: c42 Sf6.
5: LdJ, Sc6~ 6: bJ, officersudvikling er bedre.
6: -, cxd4o J: exd42 dxc4. 8: Lxc4, Hvid har
fået en isoleret bonde - en svaghed, men begge
løbere har frit slag. 8: -G Lb4+. 9: Ld2, 0-0.
10: 0-0, Lxdz , 11: Dxd2, b .12: Sc3, Lb7.
13: Tadl, den svage bonde dækkes" 13: -, Dc7?
Langt bedre var Se7, hvorved Sort havde fået
rettet tre brikker mere mod feltet d5 end nu.
"Først blokere, siden erobre". Nu kan Hvid
trække bond8n frem og få den byttet af, altså
skaffe sig af med sin svaghed. 14: d5. exd5?
Sort burde have trukket et tårn til d8 for at
tage kampen op om d=linien. I stedet bytter han
af' og svækker- kongestillingen. 15: Sxd5, Sxd5.
Sort fjernede an forsvarer. Det var første
evække Lse , "16: ID-4.?2_ S9.J;,?_ Bedre Td8. l ?: Dh5,
P'h6 DE:'r·· ane en c•vro,r' e I ep 1>ad1~e Lx-t:'.,. , 8·. Dr-r4~· ., J. C:..L,;. 1,,,..,_ .,, i-::}., -·.JL\ . .t\ ·•- i,...,T;:., 0 )V .l ./ o ..l • t.J , '
rtxa0?? '"'o·rL + 1·1 0·-· 1· K' k~· Q•,-·,ndi· næ 'Ian aæt te r,!.":).4. L... • 11 ..:) ~ L, w· C.....J... -- j_ -· 'C, ~l.J d.. - .L i5. • l. ......, l, ..:..

springeren på aftægt. Det~ jo i det modsatte
hjørne, det f'or-eg år, 19: Sfj_, truer· med Dh4
og medTd7~ Nu er det let at se, at Sort ikke
skulle have foræret mig d=linieno Han forsø=
ger afbytning, men blotter feltet d6. 19: -,
Dc8" 20: l)h4, h.2,_. Tvungent, men en svækkelse
mere. Nu mangle:r g6 dækning. 21: Td6, truer
Txg6 og mat i næste træk. 21: -.1. Kg7. Kongen
må frem i vind~et, hvor han er udsat for angreb.
Fjerde svækkelse. 22: Dd4+. f6. Det ene kan
være lige så godt som det andet. Sort har ingen
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gode træko Der er ma.t i 6 eller 7 træk efter Td7+,
Kh6. Th7+, Kxg5 og kongen løber ind i et matnet,
men hvorfor bryde hjernen og_risikere fejl, når
gevinsten er ligetil? 21;_ Se~ Kh6 o Her kan
Hvid tage springeren efte:r Dd2+. Læg mærke til,
at også uden skak var springeren solgt. Den har
ingen flugtfelter, men den er ikke værd at
spilde tid på. 24: Sxf8, Dxf8. 25: Txf6J__JJE1ø
Hvad ellers. Der er ingen fedning. 26: Df4+

2opgivet. Dronningen går tabt. ·

Hvid er ikLe medlem mere - Sort FG Sejersen.
1: e41- 9S~ 2; Sf3, Se_§_ .. ): d47 exM" 4: Sxd.4-, Df6?
Vove Li.gt o Dr'onnLnge n er- sårb2~i:· 06 skal heLet ikke
f 02· t "idlig 1., i sp iL, Korrekt e~~ Lc5 o Hvis Hvid s1år
på c6:: f ø.Lge i- Df6, og S0rt e-,- beri s t udviklet.
5: Le3, Lc5~ Fastholder angrebetc 6: c2, det var
ellers et godt springerfelto 6: -. Sge7$ 7: Lc4,

- "'it'" . 1----- --Se5. CentralspringerenJ Den far heJ.t dominerende
betydnine i partiet, til dels ved Hvids medvirken.
8: Sd2, d6. Hvid står vel nok bedst. Han kunne
sikre sin stilling fu ekso ved De2 og 0-0-0 •
Derefter ville h4 være meget generende for Sort,
og Hvid har også et tempo efter f4, men han
ødelægger det hele med et eneste træk. Han går på
bonderov. 9: Sb5? Sort kan ikke dække c7 uden at
miste muligheden for rokade, men dækning er ikke
nødvendig. 9: -, LxeJ. Mattrussel. Slår Hvia på
c7, tabes springerene 10: fxeJ, centralspringeren
steg i værdi, fordi den nu ikke kan forjages af
bønder. Den dækker løberen i næste træk. 10: -,
Lg4. Hvid kan ikke sætte løberen imellem på e2

. p. gu a" SdJ : : · .. 11: Da4, O-O.Hvids angreb peger
ud i den blå luft. 12: Sxc7, det er der ikke tid
til, men det er svært at finde gode træk.

~ 12: -, Dg5. Truer mat i to træk. 13: Kf2, Ld7.
Springeren hjalp igen. 14: DbJ, Sg4+. Hesten
er helt ustyrlig. 15·:: .. Kel, DxeJ+. 16: Le2

2
Df2+.

17: Kel, SeJ+. Nissen flytter medo Den
forhindrer, at Hvid får forbindelse mellem
tårnene. 18: Kel, Tac8. Hvid har to officerer
i slag. 19: Sd5, S7xd5. Den springer. stod alt

5



for godt. Her forhindrer Sorts springer Hvid i
at sl2 med damen. 20: exd5, Dxe2. Hvid kan ikke
slå på b7. Der ville følge Dd3 og mattrussel,
mens springeren passer på, at kon6en ikke
smutter væk over dl. Eneste dekning ville være
Db3, men efter Tb8 er det sket. 21: Sf3,
desperation. 21: -2 Dx52. 22: Tgl, DxfJ.
23: Kd22 Df2+. 24: Kd3, Lf5+. 25: Kd4, her var
j g så large at tilbyde modstanderen selv at
vælge mellem otte forskellige måder at blive sat
mat på i et træk. Han opgav minsandten.
I begge partier gik modstanderen på bonderov
i stedet for at udvikle stillingen; det blev
dyrt.
Det er nok værd at sammenligne de to springere.
I første parti tra den tre gange og endte i
mørket på a2. I andet parti var springeren
aktiv i 7o lOo lJ. 140 16. 17. og i 20~ træk.
Endeligt kunne den flyttes på på seks forskel=
lige måder for at gøre Hvid mat. Det var en
helt anden hest end den, vi så i det første
parti - en kæmpehest sagde Niemzowitsch.

:F'. s.

Parti fra Holdt"J.rneringen.

Hvid:Henning Seerup,Herlev
Sort:Jesper Jørgensen,VS.

Partiet er spill$t i 4orunde,og hvid havde det van
held først at blive sat ind efter en halv time.DAt er
altid ubehageligt at være bagud på uret fra starten,og
måske har denne omstændighed påvirket hvids spil.I åb
ningen får han mulighed for klar fordel,men præsterer
i stedet en fantastisk buk,som burde tabe omgåendeoMen
også Jesper begynder at tillade sig ting og sager,så
partiet bliver næsten tre gange så langt som rimeligt
er.Det kan man da kalde kampånd!

Partiet er klart nok,så jeg har sparet på noterne.
Steen
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4.Lc4,L:c3
5.b:c3,h6
6.o-o,d6

l.e4,e5
2.Sc3,Sc6
3.Sf3,Lb4

7.h3,Sf6
8.d3,De7
9.Tel,Le6

lo.Lb3,d5??

En fejl,som hvid ikke udnytter.Sort skulle have ro
keret først.

ll.e:d5tL:d5

For nu burde hvid fortsætte med 12.L:d5,S:d5 13.S:e5!
Efter fx 13.,-,s:e5 l4.d4,S:c3 l5aDd2 taber sort en of
ficer.Så galt behøver det naturligvis ikke gå,men sort
burde under alle omstændigheder nu tabe en bonde

I stedet for det simple og stærke L:d5 spiller· hvid
et ud~ikl~~gstræk,og det er heller ilL~e ringe;

13.D:f3,o-o-o12 .Lf'41L: f;.S 14~L~e5,S:e5
15ed4???

Hvad foregår der? Med det ikke særligt fjerntlig
gende 15.Df5+ vinder hvid en bonde,og kunne dermed
udnytte sorts fejl i det lo. træk.

15-s-,S:f3+
16.g:f3,Dd7
17.Ta-dl,D:h3

18oL:f7,D:f3
19"Td3,Df4
2o.f3,Dg3+

Et omskifteligt parti,tør man nok sige.Sort taber
nu en officer,men har selvfølgelig stadig afgørende
materiel fordel.

22.Le6+,Kb8
23.f:g4,Th-f8+
24.Lf5,Df4+

25.Kg2,g6
26.Tfl,Dd6
27.Le4,T:fl

28.K:fl,Df4+
29.Lf3,Dcl+
3o.Ldl,Tf8+
31.Ke2

En tragi-komisk opstilling af de hvide brikker!

31~ ,-,Df4
32.Te3,D:g4+
33.Kd2,Df4
34.Kd3,Df5+
35 .Kd2 ,Db5
36.Le2,Db2

37.Lc4,a6
38.Lb37Tfl
39.Kd3,Dcl
4o.Te5,Tf3+
41.Kc4,Dfl+
42.Kb4,Tf5

43.Te8+,Ka.7
44.c4,a5+
45.Kc3,Tf3+
46,.,Kb2,Ddl
47.Te4,Te3?!

En snedighed,som koster et tårn! Men den efterføl
gende binding af det hvide tårn på c3 gør at sort al
ligevel vinder let.

7



48.T:e3,D:d4+
49.Tc3,c6

5o.La4,Ka6
51.Kb3, b5

52.c:b5+,c:b5
53.Tc6+,Kb7

Nu er der en smuk afslutning i form af en såkaldt
hjælpemat: Hvis hvid spiller 54.L:b5,er han mat efter
54.,-,Db4+.Den er da ganske køn,ikke?

Men hvid er materialistisk indstillet,og spiller i
stedet

54.~3,D:a4+

vg hvid gav op.Da man kan formode at sort i sit næs
te træk vil slå tårnet på c6,bliver der ikke mange brik
ker at flytte med.

VESrrVOLDHOLDTURXEH.INGEN

Hvid trækker.
Kig lidt på stil

lingen inden du læ
ser afslutningen ba
gest i Stefan's refe
rat fra Vestvold
holdturneringen.

Red.

Vr-tsvoldholdturneringen blev som sædvanlig afholdt i
midten af februar. l. dagen blev afholdt i Glostrup,
2.daeen i Albertslund&
VS stillede med J held. Alle mand k.'.Empede godt og alle
kom på tavlen.
J. holdet spillede i gruppen for J. klassesspillere.
Holdet blev desværre ikke placeret blandt præmietagerne,
men faldt absolut heller ikke igennem. I sidste runde
klarede holdet uafgjort med 2. holdets værste konkurrent
( som havde slået 2. holdet ), hvilket lige var nok for
2. holdet, som derved vandt sin gruppe.
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Stillingen i spillegruppe 2
Præmiegruppe 1~ - 4. 'Glostrup1. Vanløse II 17 Hl IV ·12½ 6·
2. Albertslund III 15 10 5. Brøndby JII 10 4
3~ Rødovre III lJ 6 6. Vestvold I 5 1
Præmiegruppe?
1. Albertslund IV 16 7 J. Vanløse ITT 11} 6.l..J..

2. Glostrup V 14½ 7 4. Rødovre IV 5½ 2

1. præmien er som sædvanlig et skaku r til kLubben , og
sådan et hjemførte vi atter engang~ 2.præmien er et
sæt orikker{o.f den ruatte slags)"

7
6
5

10½
13½

14
I
I

So Vanløse
60 Rødovre

4. Albertslund I17½ 12
18½ 10
13½ 8

II
I
I

I ep:i_llegrLippe 1, hvo r der jo kæmpe s om Vestvold.'llester
skabet, var Glostrup som sædvanlig fuldstændig dominerende
Dette skyldes først og fremmest, at Glostrup har de stær
keste spillere ( l.holdet spiller i 2. division ), men
også, at de formår at få dem til at stille op i Vestvold
holdturneringen; f. e ke , spillede Peter Nørby a t.t e r engang
l.brættet på Glostrup I. Glostrup I vandt dog ikke turne
ringen. De blev kun nummer 2 efter Glostrup II.
Stillingen i spillegruppe 1
Præmiegruppe 1
1. Glostrup
2. Glostrup
J. Brøndby
Præmiegruppe 2
1. Brøndby II 10½ 5 a~ Rødovre II 9 4
Jo Albertslund II 6½ 2 4. Glostrup III 6 1
Det er 9. gang Vestvoldholdturneringen er blevet spillet
med denne gruppe-inddeling og 7. gang Glostrup vinder.
Glostrup ha~ i alt vundet 10 lopræmier og 12 2.præmier
2. Hødovre 7 og 8 }. Brøndby 7 og 4 4. Albertslund
6 og 8 5. Vanløse 6 og 4

1. holdet, der var uden stjerner, havde det svært i det
te selskab; men det ly,kedes da holdet at vinde hveran
den kamp. Hver gang vi vandt, så fik vi et af de stærke
hold og så tabte vi. Vi undgik dog sidstepladsen og vi
undgik også de ydmygende 0-4.
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3
1
2
3½
2

en
.-t
<
0

0
0 1 1

C O ½ 1
0 0 1 0

m en >,
.-t .-t ,D
0 < i:o

1 0 0

'U
.-t H H
0 ::> ::> H H
:> H H H H~
Cl'.l
(I)
::>
1
1

en
.-t
c.::,

1
0

Claude Nagy
Niels Kaizou
Kurt Andersen
~rtin Rendlev 1 1

Leif Nyward O 1

Indv.points
Matchpoints

2 4
1 2

1 0
0 0

2½ 2
2 1

1, l.!.2

6

Martin blev ligesom sidste år sit holds topscorer.

2. holdet spillede i gruppen for 2.klassesspillere,
der som sædvanlig er slået sammen med 3. klasses
spillergruppen. De 2 hold fra VS, var dog så heldige
at undgå hinanden.
Holdet klarede sig, som tidlieere nævnt meget fint,
men et nederlag i 3. runde betød, at holdet var af
hængigt af andre resultater, og det så ikke godt ud
inden sidste runde, da gruppens p.t. bedste hold
skulle møde VS III. VS II havde i sidste runde til
gengæld intet besvær med deres modstandere.
Topscorer blev Søren, hvilket er meget fint, da flere
af hans modstandere var gode koordinerede 2. klasses-
spillereo H

H H :>> H H > H
H H '--1 >
::r.i
.-l
<

Asbjørn Sæthre 1
Kim Ørsnæs
J1,rgen Mortensenl
Sten Baue r-s
Søren Boeck 1
Tom Carlsen 0

1

1

0
½

0

l
2

0
1

1

0
1
1

1

1
1
0

1

1
1
l

2
J
2½
2
4
3½

Indv.points
Matchpoints

3 2½ l½ 3 3 4
2 2 0 2 2 2

17
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H H H H
H H H H H H

en
'O >, >, en en en
'& ,a ,D r-l .--! .--!p:: (:(l (:(l < < c.,

Lars Pedersen 1 0 1 2
Finn Madsen 1 0 0 1
Niels Rendlev 1 1 0 1½2
Jørgen Holst 0 1 0 1
Stefan Hansen ½ 1 ½ 0 1 1 J½2
Jan Jørgensen 0 0 1 0 1 0 1-
Indv.points 2½ 1 2½ 1 J 1 10-}
Matchpoints 2 0 2 0 2 0 6

I J. runde skulle vi have vundet større. Niels kunne
sætte mat i Jog modstanderen kunne intet gøre, men
Niels valgte at opgive!! Dette var dog ikke grunden
til, at han ikke var med på 2. dagen. I 4. runde fu
skede Finn på ægte byzantinsk vis Rene Jensen.
I sidste runde lykkedes det for mie at vinde et parti
i hurtigskak ( ettallet i 5. runde var uden kamp )a
Stillingen, som ses i starten af referatet, er fra
denne runde og jeg har hvid mod Henry Nielsen fra
Glostrup IJ. Stillingen er opstået fra en dårlig
skotsk gambit, men efter nogle primitive trusler mod
sorts dronning er hvid kommet ind i kampen igen, og
nu ar der noget smart l. f5;Sg6-e5 2. Txg7+! beds~ er
nu Kh8, men sort har ikke rigtig nogle gode træk efter
TgJ med bl.a. truslen Lh6 2.-;Lxg7 Jo Lh6 f-bonden er
jo bundet. Sg6 går heller ikke( fxg6;Lxh6/gxf7+) derfor
J.-;Kf8 4. Dxg7+;Ke8 5. f6;Kd7 der er jo tårntab eller
mat 6. fxe7;Kxe7 7. f4;Dc8 resten fortaber sig i tid
nødens tåger, men da je5 havde mest tid gik det rime
ligt nemt.

RETTELSE

En fejl havde indsneget sig i artiklen om Stefans
hængeparti fra Capablanca,side 19-20 i forrige nummer.
Hvids 18. træk er ikke,som angivet,Tg7+,som ville være
i strid med FIDE's regler,men derimod T•7+,hvorpå sort
svarer Kg6. s~

11 ~een
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TQ_,POpgør

Den 7/12 -83 skulle Va:nløse II i tredie runde af
holdturneringen møde sin værste konkurrent til en mu
lig opryk:ningsplads: Gentofte Skakklubs andethold.

Det begyndte helt godt; efter en times tid sås man
ge gode stillinger for vort brave hold,der mødte med
Sten Bauers som reserve for Victor&Men,blot en halv ti
me senere var VS bagad o-2l Og værre endnu skulle det
blive .Den ene efter den anden fa..YJ.dt de·t (næsten) værst
mulige træk,hvorefter det for modstanderen var en en
kel aag at l!fuldande a.1~bej de t" wDe eneste, der kan væz-e
tilfredse med egen indsats, var Søren D. ,Eivind, qg Jane -.
De opnåede hver en remis.R1=sultat: 1½ - 6½ !

Man kan spørge sig selv,hvorledes det kan være,at
den ene efter den anden,mig selv inkl.,klatter gode,
resp. lige stillinger væk på en fer udenforstående to
talt absurd måde; mere herom efter det følgende referat
af 4. zunde ,

4.runde ude mod Brøndbyvesteri

Nu skulle vi have hævn for det ydmygende nederlag
mod Gentofte.Og sandelig,troen flyttede bjerge,eller
med en lille omskrivning: De fik tørt på~Ikke et øje
var tørt efter en ganske udmærket holdindsats. - Jeg
mødte sidst,d.v.s. ca 2o min. for sent,men vandt først.
Og her kan vi passende vende tilbage til det ovenfor
nævnte spørgsmål angående realiseringen af en fordel,
resp. forsvar af vanskelige stillinger: Der ·~ynes at
være en sammenhæng mellem "udgangsfarten", altså den ,.
kendsgerning om holdet vinder eller taber d.et først
afgjorte parti,og det endelige resultat af holdkampen.
Alt for ofte har vi set,at er et hold først ~emmet
bagud,så peger tendensen desværre på,at holdet vil
tabe stort,ja måske inkassere en sæk.

Hvorfor? Ja,hertil kan der gives mange svar,men vi
ser erfaringen ikke,at det går ud over koncentrationen,
når ens medspillere klarer sig mindre godt? Og koncen
trationen er helt klart den afgørende faktor mellem to
hold,der er nogenlunde lige stærke.Altså: bliv bedre
på dette område: Mediter,dyrk sport,se Danmark spille
fodbold i TV (måske lidt langt ude?!),men fremfor alt,
spil~ skak,så vil evnen til at kunne koncentrere
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sig om sit eget parti blive bedre,og dette vil gavne he-_
le holdetl

Her vender vi tilbage til VS's storsejr.Nu gik det
stærkt,ja,for Søren B.P. og Victor måske nok lidt for
stærkt; de havde begge gevinststilling,men Søren gik i
stå,og Victor spillede alt for hurtigt i modstanderens
tidnød! Ellers var der nok at se til.Både Jan og Jørgen
var ude i tidnøds-dramaer.Jan fik en smuk gevinst,helt
fortjent,mens Jørgens modstander skulle overbrodere,hvor-

:t. efter Jørgen lavede en omvendt akul.de r-tgake ,
(Red: En omvendt skuldertaske??)
Eigil spillede sit sædvanlige kompromisløse spil,og

,! denne gang var der mening bag .Det så efter min ringe me-
ning ret godt ud,så måske får vi det at se i "fribondenu?

(Red: Hej Eigill)
Om Søren D.1s og Eivinds indsats er der kun godt a~

sige.De reducerede begge rating- (udtales som i gra-tinl)
mæssigt stærkere modstandere til simple novicerc

Ovenpå denne glimrende indsats kunne vi puste ud igen.
I 5.runde skulle vi møde Herlev; herom skriver Eivind,
da jeg sera bekendt (se FB nr 2) ikke var med~

6. runde ude mod Tårnby.

Her var Claude Nagy reserve for Jan,der holdt ferie.
Heldigvis har Claude bil,ellers må guderne vide,hvordan
vi var kommet derud med en halv-invalid med en kr~ke.

Det var lidt svært at få ordentligt icdblik id~ an
dres spil,men så meget gik da op for mig,at Søren D.
spillede ganske glimrende, ja det var falctisk spil mod
et mål.Eivind stod længe trængt,så i mine øjne ud til
at måtte hive flaget på halv stallg hvad øjeblik det skul
le være,men han overbeviste (måskel) mig om at det over
hovedet ikke var tilfældet.

Jørgen,der sad lige ved siden af mig selv,var blevet
drevet langt,langt ud på et sidespor,men! den mand kan
i sine bedste øjeblikke fremdrage forsvarstræk,der er
en Lasker værdige.Som sagt,så gjort,herefter havde Jør
gen officer for et par dårlige bønder.

Eigil vandt et sejt parti,hvor modstanderen burde ha
ve holdt remis; Søren B.P. fik en bolle,men der var nok
også tale om overmatchning. - Victor fik endnu en remis
efter en solid indsats. - Jeg selv fik det eneste hænge
parti,som desværre er tabt.Ærgerligt fordi en klar ge-
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vinatstilling blev sat helt overstyr i tidnøden.Undgå
at komme i tidnødl

Resultater:

Tårnby IV

Sv.A.rnkilde
Knud Rasmussen
Gun:iar Knudsen
EcHauerberg
E:cik Nielsen
Bjarne Mathiesen
Bjarne Tholstrup
Kurts. Jensen

c-1
o-1
o-1
h (1-o)
o-1
1-o
1 1
2-2
1-o

3½ - 4i

VS II

Søren D.
Eivind
Eigil
Kim
Jørgen
Søren BP
Vifltor
Claude

Kim.

Losning på Eivinds opgave: l.L:c4! med mange muligheder,
f~ 1,-,sa6 eller d5: 2.Dd5 mat

l7-,b:c4 2oD:c4 mat
l,T,S:f4 2.L:c3 mat
l,-,T:g8 2.L:g8 mat
På andre førstetræk af sort spiller hvid 2.L:b5 mat.

Redaktionelt:

Den ærede læser vil på dette sted med god grund ven
te et referat fra tredjeholdets ks.lllpe i 5. og 6. runde.
Forgæves! Fribonden har ikke modtaget nogen underret
ning om disse holdkampe,og kan derfor intet oplyse.

Er nutidens ungdom virkelig slap? Er det fattigfir
serne der har tappet de sidste kræfter fra de gamle kæm
per? Eller har den megen snak om TV2,kabel-TV,bredbånds
net,og video fjernet den sidste rest af boglig lærdom
fra alle 8 spillere?

Hidtil har Jesper J. på bedste vis røgtet dette hverv.
Vi håber at han lader høre fra sig i næste nummer,eller
får overtalt en anden fra holdet til at skrive referat!

Steen.
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VS II-Herlev II

Herlev skakklubs andethold havde i runderne
1 til 4 scoret nogenlunde samme antal points
som os, så der var lagt op til en spændende
og jævnbyrdig kamp med os som holdet med hjem
mebanefordel (Det med fordel af hjemmebanen
kan måske diskuteres, da vi inden 5. runde hav
de vundet alle tre udekampe med 6½-1½ og tabt
alle hjemmekampe (en) med samme cifre).
Jørgen M. begyndte med at tabe et tårn, og
selvom han gjorde sig de største anstrengelser,

·kunne han ikke forhindre det uundgåelige (0-1)
søren D. spiller til tider som Karpov (godt) i

men andre gange går alt galt. Dette var en af
de sidstnævnte gange. (0-2)
Jan J. mente, at centrum var det sikreste sted
for kongen - indtil modstanderens dronning,
løber og springer kom ned og satte den mat.
Kim havde brækket benet og var følgelig ikke
med. I stedet for ham spillede
Finn M. som stod godt gennem hele partiet, men
da hans modstander forsvarede sig godt, blev
det til den eneste remis. ½-3½ var overraskende
dårligt, men de resterende VS-ere gav ingen
pardon:
Min modstander gik i den samme binding to gan
ge i træk (!).Førstegang vandt jeg en bonde,
og anden gang en officer. Det var nok. (1½-3½)
Wictor M. tafrede en bonde i åbningen, og med
de mertempi, den gav, fik han en god stilling.
Derefter fortsatte han med at spille meget ak
tivt i slutspillet til en officer var indkasse
ret. Da var gevinsten intet problem. (2½-3½)
søren B. P. tog sig den frihed at snuppe en offi
i åbningen, og den holdt partiet ud. 3½-3½ og
ligestilling. Men det var ikke nok for os, vi
havde fået blod på tanden.
Eigil P. havde frækt ofret bonde i åbningen, og
fik et stærkt pres, som til sidst udmøntede sig
i en officer, delvis på grund af modstanderens
tidnød, men også fordi Eigil udførte en fin kom
bination.
Det endelige slutresultat blev altså 4½-3~,

Eivind.
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Nu. kniber det - igen •••

Femte r1mtle apillede vi på hjemmebanen mod Albertslund, so@ v~r
meget nervøs for, om spillet mon skulle foregå i kælderen e.ller
et helt tredie ;;;ted. Som bekendt sKyldtes forholdet sidste gang
et udpræget ønske fra undertegnedes side om at tilg-odese ikke
r.1gerne. Nu ligger landet sådan, at alle efterhånden er revnen
de ligeglade - også med det! Så vi rykker tæt sammen - i social
forståelse og tobaksos. 32 personer plus det løse i vort lille
lokale; det bliver ;iea; syg af, og jeg e:r· nu begyndt hver aften
a:t bede til Vorhe:rre om at forløse den genstridige tjener nå~ -Alekil:Jtevej.

Hans Ni-~lsen Rene Jensen h O - 1
Ste~n Schousboe Hen:r.ik Kristensen h O - l
Ole Jelfter Carsten Nielsen 0 - 1
Benny Petersen ~,ikki M.ihaljevic 0 - -Stefan Hæ1sen Kaj Gylling Nielsen l 12-2
.Læ:s "Pedersen Bjarne S. Lar-scn l - O
Nit!ls Rendlev Jesper Pedersen 0 - 1
Mo!'ten Hansen Arne Jacobsen 0 - 1
l:.7 fc:r en gang k~.ø! Det begyndte ellers godt nok. Med en remis

tll Stef2.1~. Hans modstander spiller stilren skak og (derfor)
ofte remis. Jeg har faktisk aldrig set andet.½-½.
Så var der jo La.rs9 som bliver sikrere og sikrere som turnerin

gen skrider frem. Uden falbalader af nogen art pillede han pyn
ten af den sorte mand, som godt nok ifølge mine begreber aldrig
har kunnet spille skak. Men hvem kan også det? l½ ~-
Suset fra de russiske stepper var at føle i Mikis parti; for

russisk blev der godt nok spillet. Med hiv cg sving. Kort og
godt: Miki overstyrede spillet, - sådan så det ud i hvert fald.
Herefter ka.~ man passende gøre klar til at ryde forsiden på de

store aviser. Hvad man ikke havde troet muligt skete: Niller
tabte! Med grådkvalt stemme må vi udslynge det budstab for fire
verdenshjørner. Der er is på Neva. Pludselig bagud l½-2½. •
Benny forskertsede på det skammeligste sine gevinstchancer ef

ter et fremragende opspil; i tidnøden rablede det under gensi
dig mundrydning - Benny stod først til gebis. l½-3½. Bagefter
prøver Benny og jeg og andre lidelsesfæller at overbevise hver
andre om, at vi i grunden kan spille meget bedre; men se om det
hjælper?
At Mortens modstander gik for at være ret skrap lod i starten
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ikke til at påvirke den gode Morten. Jeg skal dog love for, at
piben fik en anden lyd hen mod slutningen, hvor der røg lidt
materiale. l½-4½. Det begyndte at blive lidt trivielt.
Hængemulerne blev mest taget for de gode princippers skyld, for

sjovt var det godt nok ikke. På bræt to hentedes inspirationen
helt i Gammelindien - eller det der ligner. Steen fik en stor
terrænovervægt på dronningefløjen; men hvad skulle han bruge
den til? Var det ikke for et lille bondetab på den modsatte fløj
var konturerne af en remis begyndt at tegne sig. I stedet et
traurigt hængeparti - spil til eet mål.
Værst af alle, må jeg bekende, spillede jeg. Blodfattigt og

ideforladt. Så kan man jo for det første ikke vinde. Nu er det
sådan, at jeg i min hverdag ofte må give den i rollen som lom
mepsykolog i bekæmpelsen af en vis samfundsgxuppes latente de
pressive tendenser, og jeg kan jo have været specielt præget
deraf og således med gustent overlæg rendt sværdet ind i eg-=D
kagekasse. Svup! l½-6,½.
Hvorefter vi måtte indrømme at stå med mindst een fod. solidt

plantet i afgrunden.

På en rigtig bondegård

6. runde mod Glostrup var en fornøjelse. Fordi deres lokaler er
så gode~ og fordi det giver mig lejlighed til at skrive pænt om
de samme lokaler. God plads, PH-lamper over bordene o.s.v-. Nor
malt er vi skakspillere ikke sådan a.t af.f;i.cere; men ret ska.l.
være ret, tårerne randt og snottet flød ved at erfare, at Yi
for een gangs sky.Id kunne koncentrrez-e os cm det primære - at
epal Le skak.
S7igtede (hvad noget r1esværre kunne tyd.8 på) koncentrationen

alligevel, kan vi i hve:r-t fald kun lasta os selv for det!

Godtfred Jacobsen Ha...,s Nielsen ½ ~ ½
Eent Samuelsen Steen Schousboe h O - 1
Henry Nielsen Een.1y Petersen ½ - ½
Leif Kristensen Stefan Hansen l - 0
Frank Jensen Lars Pedersen ½ - ½
Hans Samuelsen Niels Rendlev 1 - 0
Flemming Grønager Finn Madsen R ½ - ½
Kurt Mølgård Jø~gen Holst R O - 1

nen fremherskende opfattelse på bjerget før sæsonstart var
vistnok, at VS skulle have haft gode chancer for at gøre en pæn
figur. Med den viden, som kun den bagkloge er i besiddelse af,
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kan vi sige7 at det gik slet ikke. Taget over en bank: Ingen på
holdet spiller op til sit bedste. På nær i få glimt forstås.
Holst vandt en officer og havde ingen tekniske problemer me
at realisere fordelen. Eh pragmatiker ham Holst. Men hvorfor
skulle han vente så længe med at skaffe luft til kongen? 1-0.
I Stefans hjerne udspa.~dt sig efter al sandsynlighed et for

und.erligt spil - små krydser faldt på plads på små -Lappar papir.
Erkendelsen af at tiden for en plads på landsholdet er ved at
rinde ud, har fået Stefan til at sigte professionelt på den me
re pekuniære del af det game. Skakken glemmer jeg venligst i
denne omgang. 1-1.
Nillers fald fra Olympen er foregå.et med foruroligende hast.

Vilje- og hjælpeløst driver han omkring. Jeg veed hvo:rfor: Hans
åbninger ser stedse mere (stats-)autoriserede ud, næsten for
nuftige. Og det er jo helt galt. Så kan modsta..~deren se, hvad
der foregår. På ny måtte Leningrad holde for, og fjenden kunne
s-tadig spadsere lige ind på flodens is. Specielt feltet e6 er
blødt som en øvermoden camenbert. Næh, din gamle Rorgænger; tii
bage til tokkenokåbningerne. 1-2.
Hver gang jeg går forbi Madsen, ser han helt opgivende på mig

og puster og stønner og vrider sig i stolen. Ikke fordi han i
mig tror at se en streng repræsentant for folketribunalet -
Finn er sig i princippet ingen brøde bevidst; nej, vi står blot
overfor et exempel på en erhvervsskade, nemlig den stressede
biblioteka.J:s. For skakken ~ik det såmænd helt udmærket med, så
det kunne ikke være det. 1~-2½.
Lars;s remis var klokkeren, balancen så på intet tidspunkt ud

til at være afgørende forstyrret. Sådan er det med skak. Hvis
det var tilstrækkeligt at spille pænt, så ••• 2-3. Men Lars har
ellers gjort det pænt og kan allerede på nuværende tidspunkt ud
nævnes til holdets største, positive overraskelse~!NU har kon
kurrencen vel nok ikke været den hårdeste, Lars en.altså ingen
primus inter pares, han er en ener, lidt af en he}t i underbuk
ser.
En anden af heltene i VS' holdkampshistorie, den landflygtige

Store Jensen var, når han over et parti bøn;i.eskak nærmede sig
den totale infantilisme, ofte tilbøjelig til at tale om den
slappe elastik i netop underbukserne, og netop elastikken synes
at slappes hos Benny for tiden. Benny savner sidste sæsons
schwung, ingen store armbevægelser. Armene holdes tæt ind til
kroppen - man kan ikke både blæse og have mel i munden, med
mindre man da er et anatomisk fænomen. 2½-3½.
Skal jeg for en gangs skyld rose mig selv, må det blive for
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Hans

for VS sørgelig udgang. Nu ka.n vi se
brug af kikkert.

det stilfulde spil jeg viste indtil træk nr. 31 - se diagrammet.
Sort er overspillet, og hvid
scorer en bonde: 31. Lxc6,- mens
sort forsøge:r:· en svindel: 31. - ,
Tb6. Da den sorte dame er ugar
deret, skulle det ikke være alt
for svært at se, at hvid nu skal
spille Lxd5 med en sluttelig
majoritet på 3 bønder. Det så
,jeg skam også , Og så er det alt
så, at jeg ikke kan forklare det
de~ skete: 32. Lxb5,Dxc2 33.
Ta.xc2,Txb5 34. Tc81Kh'7 35. Sxf7,
'l1xc8 36. Txc8, Txb3. - Fejl på
stribe og farlig sort fribonde
i a-linien. Så rosen må byttes
med. ris.,. end.nu en gang•••

Som den eneste måtte Steen affinde sig med at tage hængeparti,
dog i en klart vundet stilling med merofficer. Hans modstander
må have følt et vist åndeligt slægtskab med den kendte jugosla
viske stormester Matulovic, der som bekendt heller ikke har
læst Emma Gad. Selvom partiet ikke i skrivende S"tund er færdig
spillet (læs helst: opgivet af Glostrup), har jeg tilladt mig
at bogføre gevinsten.
4-4. Eb retfærdig - omend

ned.rykningsspøgelset. Uden

MIT VÆRSTE PARTI

SH

Parti er egentlig ikke det rette ord for den rædsel,
som blev spillet i den koordinerede turnering Marts
Øbro den 25. marts 1982.
Hvid: Arne Karlsen Sort: Stefan Hansen
1. e4;e5 2. SfJ;Sc6 J. Lb5;a6 4. La4;d6 5. o-o;Le7
Lg4 er vist det normale 6. d4;b5 7. Lb);Ld7? sort
spiller med hovedet under armen, der alca.l naturlig
vis slås på d4. 8. dxe5;Sxe5? det er absolut nødven
digt at slå med bonden 9. Sxe5;dxe5 10. Dh5 sort er
nu væk 10. -;g6 11. Dxe5;f6 12. Dd5 opgivet
Det erikke til at se, at betænkningstiden var 2½
time til 40 træk.
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PROGRAM

Vi henviser til bagsiden af forrige nummer.Husk at
alle partier i Vinterturneringen skal være afviklet
inden årets generalforsamling. --

Og så har vi hørt rygter om en Forårsturnering.Vi
håber at kunne bringe konkrete oplysninger i næste nr.

Red.

Ny opgave af
Eivind:
Hvid trækker

og sætter mat
i to træke
Løsning Sel4.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
.Ålekistevej 156, ved Vanløse Karke ,

Formand Stefa..."1 .Å.lekjær Hansen
Kaesere z- Børge Gyldhol:m
Redaktion Hans Nielsen

Ste~n Schousboe
Klubbens giro

79 lo 25
74 35 21
18 3o 95
71 74 97

6 47 84 33


