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41. årgang nr 9 November 1984

Den nærmere fremtid.

Året går på hæld, og inden vi får set os om
er det juleaften, som nok skal komme bag på os
som i sin tid på kællingen. Som det fremgår af
programmet finder juleafslutningen sted onsdag
den 19.december, og det kan godt give anledning
til alvorlige overvejelser. I fjor var forholdet
det, at trods et stort forarbejde, righoldigt
kunstnerisk program, åndelig og fysisk føde, alt
til en særdeles rimelig pris, deltog kun cirka
halvt så mange, som vi havde regnet med. Det be
virkede dyb og varig skuffelse hos bestyrelsen
og et stort og ufortjent underskud i kassen; til
gengæld var deltagerne tvunget til at æde og
drikke ganske ukristeligt for at komme til bunds
i sagerne. Nok mener bestyrelsen jer det godt,
men det var nu ikke meningen, og derfor må vi i
år gribe det an på en lidt anden måde. Vi vil
nok hænge en indtegningsliste op i klublokalet,
som man så skal skrive sig på, hvis man vil væ
re med, således at vi har et nogenlunde overblik
over, hvor meget vi skal købe ind. De som glem
mer(?~ at skrive sig på kan vel nok være med,
men de må så regne med at komme til at sidde og
suge på labben, mens vi andre mæsker vor bug; af



den grund behøver de dog ikke at gå glip af den
mere åndelige afdeling, som der sikkert vil være
en del vitaminer i, men de vil nok savne protei-
nerne.

Det nye år bringer nogle mærkedage: Jesper
Jørgensen og Claus Ib Nielsen bliver forfremmet
til seniorer, Jesper allerede fra l.januar og
Claus fra l.juli. Så er de advaret og kan alle
rede nu begynde at spare sammen. Vi har to 75 års
fødselsdage, som I hører nærmere om, når tiden
er inde, o~ da vi i indeværende år har haf~ to
80 års dage og en 75 års, behøver klubben alders
mæssigt set ikke stå tilbage for mændene i Kreml.
Her kan Reagan ikke være med i vognen, trods ra
ketter og andet djævelskab. Ånd er magt.

Det er hvad I så foreløbig har at se hen til;
der følger mere efter - meget mere.

Kassereren.

Velkommen.

Vi byder vore nye medlemmer hjertelig velkom
men i rækkerne og håber, I må falde til og føle
jer godt til pas. I kender jeres pligter og ret
tigheder (ellers er det kassererens fejl), og det
er altsammen til at leve med. Læg mærke til - og
ret jer efter - klubbens ordensregler, som er op
slået ·i lokalet, og så bør I vide lidt om den fa
milie, I uforvarende er kommet ind i.

Vanløse Skakklub er noget særligt. Først og
fremme-st drejer det sig selvfølgelig om skak, og
ikke bare for de "stærke"; der er og skal være
plads for alle. Men lige så vigtigt er kammerat
skabet, som har præget klubben lige fra begyndel
sen; vi er alle lige, og ingen er ·mere lige end
andre, klikedannelse og primadonnanykker tåles
ikke.

Klubben er fyldt 53 år, Fribonden 4o, og vi
kan se tilbage på en til tider bevæget historie,
hvad I til en vis grad kan få et indtryk af gen
nem Fribonderi nr 1 o.g 2 af i år, som I nok kan få
hos kassereren eller låne ·hos andre. Desuden findes
5o års jubilæumsskriftet, som I formedelst lo kro-



ner kan købe hos formanden eller kassereren, og
det beretter i ord og billeder om klubbens drama
tiske liv gennem 5o år, om dens kamp mod mørkets
magter og forbindelser med lysets, om opgøret med
Den Røde Hær og mange andre tildragelser, både sør
gelige og muntre, som ethvert medlem bør have kend
skab til. De ti kroner vil være givet godt ud.

For mange af os "gamle" betyder klubben en hel
del; det skulle glæde os, om I "nye" med tiden
kunne komme til at dele vor sympati.

Endnu en gang velkommen - og mor jer godt!
Bestyrelseno

Som mesterklassens "Remisseur Extraordinaire" har jeg
desværre ikke mange attraktive partier fra den forgang
ne vinterturnering, men med lidt god vilje {smm flere
skriftfobister desværre totalt savner) er det lykkedes
at finde et enkelt.

Hvid: Stefan Hansen Sort: Eigil Pedersen
1. e4;b6 2. d4;Lb7 3. Ld3;e6 3.-;f5?l 4. exf5;Lxg2
5. Dh5+;g6 6. fxg6;Lg7 o.s.v. tiltrak ikke; måske
fordi varianten pt. er gendrevet. 4. SfJ;c5 5. Sbd2;d5
6. cJ;Sf6 7. Lb5+ spild 7.-;Sfd7 8. e5;a6 9. Ld3;c4
sort ønsker ikke mere at trykke på d4, det er næppe
den rigtige plan 10. Lc2;Le7 11. Sfl;Sc6 12. SgJ;Dc7
13. Ld2;o-o-o 14. b4?f et træk som Sg5 virker mere
fornuftigt, nu går sort til angreb i centrum.
14.-;f6 15. exf6;gxf6 16. De2;e5 17. Sf5;exd4 18.• Sxe7+
Sxe7 og nu naturligvis ikke Dxe7. En rokade ville have
gjort underværker her 19. Sxd4;De5 der truede Se6
Det er naturligvis ikke hvid, som skal bytte 20. f4
Dxe2+ 21. Kxe2 naturligvis ikke med springeren, den
står godt på d4 21.-;Tde8 22. Kf2;Kc7 23. Le3;Lc8
Løberen har jo ikke nogen fremtid på b7(p.gr.a. 9.-;c4)
Hvid har afvist sorts angrebsforsøg og står nu bedst.
24. Thel;Sb8 25. a4;Sbc6 26. b5;Sb8? denne springer
"manøvre" har forværret den sorte stilling og hvid
bryder igennem 27. a5;bxa5 28. Txa5;%1axb5 med hjælp
fra sort 29. Sxb5+;Kc6 30. Sa7+;Kc7 Jl. Sb5+;Kc6 det
var ikke den rette plan 32. La4;Ld7 J3. Sa3+;Kc7
eller Kd6/Lc5+ 34. Ta7+;Kd6 eller Kc8/Lb6;Lxa4/Tc7;Kd8/
Tcxe7;Kc8/Tc7;Kd8/Ta7 osv. 35. Lxd7;Sxd7 36. Sb5+ opg.
Der er mat eller tab af materiale.

SH



ltine remispartier i vinterturneringen havde følgende
kvalitet:
Hvid: Lårs Pedersen Sort: Stefan Hansen
le e4;e6 Lars havde.håbet på e5 og afbytningsvarianten
i spansk 2. d4;d5 3. Sd2;dxe4 4. Sxe4;Sf6 5. Sxf6;gxf6
Det er vel bedre at slå med damen 6. SfJ;Sc6 7. c3;Ld7
8. Lf4;Ld6 9. Lxd6;cxd6 10. d5;Se5 11. Sxe5;fxe5
12. Lc4;De7 13. Dd2;o-o-o 14. 0-0-0 og hvid tilbød
remis, som sort modtog.
Den slags remiser er der ingen, som har glæde af, så i

denne sæson vil jeg hverken tilbyde eller modtage
remis i vinterturneringen og holdturneringen. SH

Ny procedure.

Det har hidtil været kutyme (coutume), at når
I skiftede adresse, skulle kassereren af indly
sende grunde omgående have besked. - Sådan skal
det også være fremtidig, men desuden skal I nu
~ på posthuset melde flytning for Skakbladet,
på en dertil indrettet blanket, kaldet Avissag.

For at spare jer ulejligheden har vi forsøgt
at f'å kassereren til at påtage sig dette, men
han siger på- sin sædvanlige elskværdige måde, at
det må I s' gu se 1v ordne, ha.n har mere end nok
at lave med at få folk til at slippe deres usa
lige skillinger og e••~ en hel del mere, som ik
ke egner sig til gengivelse på tryk, - så det
med pos thu s e t må I altså selv tage jer af'.

Vi beklager.

U::KSIKALT

Hermed en forklaring til kassereren vedr. det månedlige
bidrag fra medlemmerne.
Engelsk-dansk ordbog:
CONTINGENT: tilfældig, eventuel,(fremtids)mulighed.

Jeg kan hØre kassereren nikke!
Bt and~t bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen.



SKÅNE - KØBENHAVN 25 - 25

Den årlige match mellem Skåne og KSU blev spillet
den 22. september i Folkets Park i Malmø.
Vi benyttede til transpo~ten over den nye rute:
Gripen-linien. Det er ikke et skib, man vil be
nytte for sin fornøjelses skyld, men det er jo
billigere end flyvebådene og KSU skal jo som alle
andre holde udgifterne nede.
Spillestedet var udmærket og drikkevarerne var til
yderst rimelige priser ( som vi kender dem i VS ).
Vi var J fra VS:
Søren Boeck spillede på 39. bræt. Han fik en god
stilling med merbonde, men desværre fik han byttet
for meget af og måtte konstatere, at han var havnet
i en af den slags bondeslutspil, hvor en merbonde
ikke vinder; altså remis.
Eigil Pedersen spillede på 25. bræt. Han spillede
en åbning han kendte og det gik pænt hurtigt. Han
fik også en god stilling, men pludselig gik det for
stærkt. Måske var dette p.gr.a. at modstanderen tog
sig god tid til sine træk. Det påstås jo også, at
dette netop er den bedste taktik mod Eigil.
Eigil bør nok begynde at spille åbninger, han ikke
kender. Derved er han nødt til at bruge mere tid,
og er derfor også mere inde i stillingen.
Hvad med 1. ScJ?
Jeg spillede på 15. bræt og jeg fik samme modstander
som jeg havde i Skåne-matchen for 2 år siden.
Dengang havde jeg faktisk tabt, da modstanderen
valgte at give evig skak ( se fb nr. 8 og 9 1982
I år skete følgende:
Hvid: Stefan Hansen Sort: Kent Liljegren, Limhamn
1. e4;c5 2. SfJ;d6 J. Lb5+;Ld7 4. Lxd7+;Dxd7 5. o-o;
Sc6 6. ScJ;Sf6 7. d4;cxd4 8. Sxd4;e6 9. LeJ;Le7
Sort har næsten trukket a tempo, så der er nok tale
om noget teori" og det er de næste træk også. Der·
er jo foreløbig en kamp om centrum. 10. f4;o-o f5
er fristende; men lidt udvikling først er nok bedst
11. De2;a6 12. Tadl;Dc7 lJ. f5!? intet er bedre i
skak end at stille sin modstander over for valgmu
ligheder. Han begynder at bruge mere tid. Jeg er dog
i resten af partiet mindst en halv time foran.



l).-1Sxd4 14. Lxd4;exf'5 15. Txf5!? Hvid påtager sig
en svag bonde for nogle ang~~bscha.A~er,.og sort der
er overrasket ser ikkett"uale~, meri begynder på sici
lianske typetræk på dronningfløjen 15.-;Tac8 16. Tdfl
Nu er det let at ae, men 16.-fb5? 17. Txf6!;Lxf6
på gxf6 følger Dg4 fulgt af Txf6 18. Txf6;Dc4 19. DeJ;
E.!_ her bør bJ nok prøves 20. Sd5;Tce8 der truede jo
direkte 21. Txd6;Te6 hvid kan ærgre sig over at han
ikke spillede bJ i 20. træk på 20.-;Dc6 følger
21. DgJ;g6 22. Txd6 og 230 Sd5 og på 20.-;Dc7 21. Sd5
og 22. DgJ, men desværre. Hvid beslutter at ofre til
bage 22. Sf6+;gxf6 her går det ikke at slå med tårnet
men sort kan afslå med Kh8 hvorpå der kan følge
23. DhJ;h6 24. Df5;g6 txf6 taber materiale og gxf6
fører til mat 25. Df4;Kg7 260 sg4;Kg8 27. Dxh6
2J. DgJ+5Kh8 24. Lxf6+;Txf6 25. Txf6;Dxe4t Slutspil
let e;r jo gunstigt for hvid, der har en merbonde, men
man skal jo passe meget på 2i. Df2 ;•rd8 27. h4; De5 Jeg
Tilbyder nu dronningafbytning, som sort selvfølgelig
ikke kan tags imod, da tårnslutspiJ,let er tabt. Træk
ket dækker selvfølgelig også sorts trusler. 28. Df4;
Tdl+ 29. Kh2;Del sort har næppe bedre, men med tabet
af f7 er sort færdig 30. Txf7;Dhl+ sorts skakker pa
reres af hvids konge med en trekantmanøvre 31. Kg3;Del+
12• Kh3;De6+ hvis Dhl+ så Kg4 og nu J3. Kh2;Kg8
34. Tb7;Td7 35. Tb8+;Kg7 36. Dg5+ nu er der tvungen
dronningafbytning og med J mez-bønder e r' tårnslutspil
let nemt yundet. Sort opgav derfor.

på hjem.turen var skibet fuldt af svenskere og kun
bordenes størrelse satte en grænse for deres væske
indtagning pr. omgang. SH
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Jeg bar ikke
mens vi sad og

Hvor kan det
Jeg sover om

sovet i flere dage,henkastede Victor
så på at Eivind og Morten spillede lyn.
være,spurgte jeg intetanende.
natten,lød svaret. Steen



Tanker ved en sæsons begyndelse

Den prætentiøse overskrift skal ingenlunde tages for bogstave
ligt; jeg har blot bladret lidt i de sidste numre af fribonden.
Og konstateret at skribenterne - med eller uden anvendelse af
synonym - er Tordenskjolds soldater, som, selvom inspirations
kilderne synes uudtømmelige, godt kan gå hen at blive lidt tri
vielle i længden.
Gak derfor hen og læs min medredaktørs manende "AK & VE A/S11

endnu engang (nr.7) og spørg dig selv, om du mon ikke skulle
have en eller anden lille godbid til fb. liggende. El.ler dumme
spørgsmål til hvad der måtte være sagt og skrevet.
Som f.ex. dette: Hvad er overskriften til indlægget, der star

ter side 16 i nr.5? Og mens vi er ved det: Står mon signaturen
Eigil for den kendte E. Peddersen, forfatteren til den berygte
de og længe savnede mønsterskole? Vi ved det ikke. Og vi får
det formodentlig heller aldrig at vide, ligesom vi sikkert må
leve i uvished om, hvad der har rørt sig i E.P.'s hovede under
partiet mod Leif Tange. - Siden han altså ikke spillede det
tilsyneladende plausible 27. De?+ og mat!
Sådan er der så meget. Peddersen må være navnet - skal man tro

folketingsformanden, når han påkalder den radikale - og SF's
leder. Vi må have mønsterskolen igen!
Med fare for at blive beskyldt for at lide af monomani skal

jeg herefter for egen regning tilspørge den ansvarlige ledelse,
som må være bestyrelsen, hvilke tiltag den havde i tankerne
med henblik på at undgå akut iltmangel under holdkampene? - Jeg
kender godt svaret, men alligevel •••
Man kan også være taknemmelig. Det vil jeg vælge at være for

vor formands oplysning i sidste nr. Nemlig om hvorledes man
skal forholde sig, når man vil kræve remis ved trækgentagelse.
Jeg anede det ikke. Pinligt.
.Eh gammel talemåde antyder, at med ærlighed kommer man længst,

så jeg vil ikke dølge for Jer, at ovenstående mere eller mindre
sure opstød skyldes min enorme ærgrelse over, at Smiling Gunder
vandt hans første looo-meter finale forleden, mens jeg kun blev
nr. 12. Den lille lede vestjyde! Og så er han også verdensmes
ter i speedway. Der er ingen rimelighed til; næi?
Ole Olsen er også sur på mig, så jeg er skuffet. Dybt skuffet.

Og såret. Dyyyybt såret. Så nu er der blot at vente på, at Ma
rius Andersen, Bus-Marius opstår fra de døde og sammen med Anna
rehabiliterer os nordjyder som æt i sit grønne badekar!

7
Hans



V.ANI.ØSE OPEN· 1984

Turneringen fik i år ikke medlerrmernes opbakning. Blot
13 del.tog og af dem kun ganske få af de "tunge" drenge]
''Udefra!' kan 7 -cy-ods det at vi blev fatalt svigtet af
den lokale ~prØjte.
In::iledningen på aftenerne (gennemgang af Curt Hansen-
og Petrosjan-partier) fØlte jeg vex: en succes. Måske var
niveauet sat lige hØjt nok, men umiddelbart ytr-ede både
stor og lille sig om stillingens krav. Det er Ilillligt, at
denne form for aften-indledning skulle udØves lidt ofte~
re; jeg har selv en ide an at man spilleaftenen efter
hver holdturneringsrunde, burde hive demo-brættet frem
og se på både tabs- og gevinstpartier. I årets program
kan det måske knibe med pladsen (tiden) , men så et par
gange, da? Hvad mener medlem'nerne??

Tilbage til VanlØse Open: Prænietagerne:
Medlerrrne.J.... Ikke-merllerrmer

4
3½
3

1. Kjeld Christensen
2 • Christian Har-tmann
3. Jan Erik Schousboe

lo Lars P. 5½
2 .• Benny P. 5½
3.-4~,SØren P. og

· Bjarne A~ 4

Slutstillingen forekorraner n=eppe overrasken::ie! Lars holdt
Be~ny stangen i et meget sp:El1dende slutspil og korrekti
onsafgØrelsen faldt altså ud til Lars fordel. Men som
sædvanlig fortæller en slutstilling ikke om uretfærdighe
der. søren blev for ivrig i en meget fin stilling m:xi
Lars og Bjarine fik "forgave" i fonn af en dronning for en
springer mod Benny, men så begyndte Bjarne at spille
lyn ••••••• o !
Blan:lt'(endnu) ikke-medlemnerne viste der sig masser af
talent. Kjeld Christensen scorede således 100%, men var
desværre forhirrlret den "midterste" aften. Udover talent
på brættet viste Christian Hartmann sig som en taktisk
begavelse. Han satte points til i starten, hvorefter han
f1k de "lette" irodstandere og kunne spurte forbi blarrlt
ardr-e .Jan &ik Schousboe, Sidstnævnte, der Ligesom Chri
stian nu er medlem af klubben, tØr jeg godt spå en loven-



de fremtid! Errlnu mangler lidt "rå.styrke", men vent blot
1 år eller 2.

Kan denne turnering fostre 2-3 talenter hvert år, mener
jeg den har sin berrettigelse, men er medlemmernes behov
virkelig dækket af vore Øvrige aktiviteter?

Benny P., TL

HOLDTURNERINGEN

1. holdet Mesterrækken

1. Hans Nielsen 1. Hvidovre I
2. Steen Schousboe 2. Rødovre I
3. Benny Petersen 3. Tårnet I
4. Stefan Hansen 4. Allerød I
5. Eivind Einersen 5. Odysseus II
6. Lars Pedersen 6. Tåstrup I
7. Niels Rendlev 7. Vanløse I
8. Ole Delfter 8. Øbro II
Holdleder: Stefan Tlf. 791025

Program

1. runde ude mod Rødovre Ti 30/10 kl. 19.15
Spillested: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425 {møde 2)
2. runde hjemme mod Tårnet ON 21/11 kl. 19.45
3. runde ude mod Allerød To lJ/12 kl. 19.30
Spillested: Frederiksborgvej 59, Allerød
4. runde hjemme mod Odysseus On 16/ 1 kl. 19.45
5. runde ude mod Tåstrup To 7/ 2 kl. 19.30
Spillested: Selsmoseskolen Blok J Tåstrupgårdsvej J
6. runde ude mod Øbro To 28/ 2 kl. 19.00
Spillested: Rosenvængets All~ 31 Ø
7. runde hjemme mod Hvidovre On 20/ 3 kl. 19.45

1. holdets korteste parti blev spillet i dec 1976
i 1. række i en kamp mod Rødovre. Hans spiller hvid:
1. e4;g6 2. d4;Lg7 3. SfJ;d6 4. Lc4;Sd7 5. Lxf7+;Kxf7
60 Sg5+ opgivet

,9



2. holdet 2.

1. Eigil Pedersen 1.
2. Jan Jørgensen 2.
J. Asbjørn Sæthre J.
4. Søren Boeck Pedersen 4.
5. Finn Madsen 5.
6. Svend Egenæs 6.
7. Bjarne Andreasen 1.
8. Victor Uazin 8.

række gruppe J
Brønshøj Skakklub I
Den Danske Bank I
Vanløse II
Kageklubben I
Hvidovre III
Lyngby-Virum III
Tårnet III
Brønshøj SkakforenII

Holdleder: Bjarne

Program

Tlf. 867368

1. runde hjemme mod Lyngby-Virum On 31/10 kl. 19.45
2. runde ude mod Tårnet/Ballerup Ti 20/11 kl. 19.30
Spillested: "Det gamle Rådhus", Rådhusvej, Ballerup
3. runde hjemme mod Brønshøj SK On 12/12 kl. 19.45
4. runde ude mod Den Danske Bank On 16/ 1 kl. 19.00
Spillested: Cafeteriet, Den Danske Bank, Strødamsvej 46, e
5. runde hjemme mod Brønshøj SF On 6/ 2 kl. 19.45
6. runde hjemme mod Kageklubben On 27/ 2 kl. 19.45
76 runde ude mod Hvidovre Ti 19/ 3 kl. 19.30
Spillested: Medborgerhuset, Hvidovrevej 280 1.

2. holdets korteste parti blev spillet i april 1978
i 2. række i en kamp mod Posten. Eigil spiller sort:
1. d4;Sf6 2. c4;e5 J. d5;Lc5 4. Lg5?;Se4! 5. Lxd8;Lxf2mat

J. holdet 4. række gruppe 1

lo Jan Erik Schousboe 1. Valby III
2. Christian Hartmann 2. Jernbanen III
J. Helge Jørgensen J. Vanløse III
4. Anders Clausen Frederiksen 4. Brøndbyvester II
5. Stig Solhof 5.
6. Axel Ba.rkhuus 6. Rødovre IV
7. Leif Nyward 7. Ishøj II
8. Benny Valente 8.

Holdleder: Red: ???
·10



Program for 3 .holde,t
1. runde hjemme mod Rødovre On Jl/10 kl. 19.45
2. runde ude mod Ishøj Ma 19/11 kl. 19.00
Spillested: Vejlebroskolen, Kantinen Ishøj
J. runde hjemme mod Valby On 12/12 kl. 19.45
4. runde ude mod Jernbanen Ti 15/ l kl. 19.00
Spillested: D.J.I.Fo's Fritidscenter Otto Busseavej 5Q SV
5. runde
6. runde hjemme mod BrøndbyvesterOn 27/ 2 kl. 19,.45
7. runde

Foreløbig er der kun 6 hold i gruppen, hvorfor der kan
blive 2 oversidderrunder, men der kommer sandsynligvis
et hold til, hvorved der også vil være en udekamp i
7. runde

Medlemsliste til brug for holdturneringen

1. Hans Nielsen
2. Steen Schousboe
Je Benny Petersen
4. Stefan Hansen
5. Eivind Einersen
6. Lara Pedersen
7. Niels Rendlev
8. Ole Delfter
9. Leif Jensen

10. Erik von Essen
11. Eigil Pedersen
12. Jan Jørgensen
13e Aabjørn Sæthre
14. Søren Boeck pedersen
15. FiruJ. Madsen
16. Svend Egenæs
17. Bjarne Andreasen
18. Victor Mazin ·
19. Jacob Gibori
20. Morten Køller Hansen
21. Jørgen Ho!>st
22. søren Damsga.a.rd
2). Lara Bornemann
24. Jonas Bjerg

//

Jl. Sten Bauera
)2. Tom Carlsen
JJ. Jan Erik Schousboe
)4. Christian Hartmann
)5. Helge Jørgensen
J6. A. Clausen Frederiksen
)7. Stig Solhof
38. Axel Ba.rkhuus
39. Leif Nywa.rd
40. Benny Valente
41. Jesper Holm
42. Ivan Nesterov-Nieiaen
43. Kurt Andersen
44. BØrge Gyldholm
45. Ejlif Kiilsholm
46. Enghardt Jensen
47. Poul Sørensen
48. Martin Rendlev
49. Sigvald Brandt-Larsen
50. Frode Sejeraen
51. Kurt Havn
52. Niels G. Carlsen
5). Ib Balle
54. Jesper Jørgensen

.,t..
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25. ·Kim Ørsnæs
26. Ulrik Find
27. Johnny Andersen
28. Kjeld Klausen
29. Søren Juul Sørensen
JO. Klaus Ib Nielsen

55. Alex Stelzig
56. An~er Sørensen
57. Carsten Pedersen
58. Finn Hansen
59. Arne Jørgensen
60a Mette Søndergaard

I hver holdkamp skal spillerne spille i samme orden
som de står på denne liste.

VINTER.TURNERINGEN 84/85

Vinterturneringen 1984-85 er komnet flot afsted med hele 4o
deltagere, hvilket er en meget fin procentdel af klubbens
medlerrøner, lt>dsat tidligere sæsoner har det endda ikke kræ
vet den store ihæroighed fra Gyldholms og un:iertegnedes side,

4o er et behageligt tal, idet division med~iver et helt tal!
Det betyder, at der er, lo mand i alle fire klasser.

I dag skal alle ITilllige mær'kelige mennesker spå om ting de
.ikke har forstand på, hvorfor jeg også vil spå resultatet af
vinterturneringen!
Klubmesterskabet bliver formentlig påny en kamp mellem Steen
og Benny med de laveste odds på Steen. Specielt sp:endende
bliver det, at se hvilken ravage Eivind og Lars kan lave i
denne sæson.
l.klasse tegner meget åben, men l.pladsen tager Jan J. sig
uden tvivl af.
I 2.klasse ser det ligeledes spændende ud. Kan Jesper H.
koncentrere sig, vin:ier han, men Jan Errik, Bjarne og måske
Barkhuus vil trænge sig på.
Får kassereren ikke for mange Økonomiske problemer bliver •
han vinder af 3 .klasse hårdt; presset af en arden veteran,
Sigvald samt Anker S ...

Til slut vil jeg Ønske deltagerne god kamp, og for gud
ved hvilken gang, erin:ire om, at nan skal huske at melde
afbud, hvis man ikke kan komme til

Niels Rem.lev

samt såvidt rrn.iligt til modstan:ieren.
Turneringslederen.
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Mere om penge.

Ta' det nu bare roligt, der er ingen ko .på
isen, stort set. ReØaktionens indlæg,i oktober
Fb har haft den gunstige virkning, at kontin
gentrestancerne pr 15/lo er faldet til et for
årstiden absolut minimum. Det burde jeg af psy
kologiske grunde måske ikke nævne, men min usvi
gelige tro på det gode i menneskene tvinger mig
tildet; det skal nok vise sig,_ at jeg endnu en
gang tager grueligt fejl, men tak til.redaktio
nen i alt fald.

Med vinterturneringen ligger det lidt tungere;
lad os tage det bagfra ligesom ved præmieudde
lingerne: I grp.J mangler kun lo% af indskudde
ne (bravo!), i grp.2 Jo% (ret godt), i grp.l
mangler So% (hm!), og i mestergrp. mangler hele
70% (???); det ser altså ud til, at der er nog
le, der føler sig mere lige end os andre. Af hen
syn til helheden skulle de pågældende nok be
stræbe sig på at snobbe lidt nedad, trods faren
for konformitet og proletarisering.

Men lad os nu holde os til de lyse sider:
Vor fælles ven, æresmedlem Barkhuus, hvis ind
sats på det økonomiske felt er velkendt og skat
tet (men ikke beskattet, endnu da), har gjort
op, at han på 4 måneder har haft et samlet under
skud i sit regnskab på siger og skriver en krone
og tredive øre, endda på selvbetjening. Det sva
rer til 0,06 promille af årsomsætningen og er
langt under risikoen for en tiltale for Sprit
kørsel. For mig at se er det et strålende bevis
på den høje moralske standard her i klubben og
stiller os i et ekstra flatterende lys i forhold
til de elendige (udenforstående!) hyklere, der
et par gange har hugget vore drikkevarer. - Det
skulle ikke kunne ske mere, da vi har bekostet
en ny lås på vort skab, hvortil uvedkommende nu
kun kan skaffe sig adgang, hvis de er i besiddel
se af St.Peters nøgler, og det er udelukket på
grund af den pagt, vi fra gammel tid har med
nævnte herre.

Så nu går det helt godt igen, sådan da.
Kassereren.
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BONDESTILLINGEN.
Ensfarvede bondestillinger kan være usolide,
fordi de prisgiver enten de hvide eller de sorte
felter, som modstanderen så kan forlyste sig på.
Især er åbne kongestilliner farlige. Se heri
Partiet er fra Brønshøjs vinterturnering 1942.
Hvid M. Slej - Sort F. Sejersen ( en gyser).
1: e4, e5. 2: SfJ, Sc6. J: bJ? Hvid overlader
initiativet til Sort, der både angriber og udvikler
i næste træk. 3: -, Sf6. 4: d3,? Der er ingen
støtte i d=bonden. Eneste træk var ScJ, men Hvid
vi.l vel ikke spærre for sin påtænkte løber på b2.
4: -, d5. Truer dxe4. dxe4, DxD+9 KxD, Sxe4. med
truslen Sxf~ og ødelagt rokade. 5: exd5, Sxd5. Nu
er ScJ forhindret, og på Sd2 sker ScJ med
dronningfangst. Derfor 6: c4, Sf6. Springeren
blev jaget tilbage, men til et godt felt. Herfra
understøtter den e=bondens fremmarch. Der er
gennemtræk•i alle retninger på Hvids dronning=
fløj. Han burde trække Le2 og rokere i næste
træk, men han ser ingen fare og følger sin plan.
7: Lb2, e4. Samme trussel som før. Hvid kan ikke
tage dækningen fra e=bonden ved at slå på f6,
for dronningen slår igen og truer tårnet på al,
mens springeren stadig er i slag - alt p. g. af
den åbne bondestilling. Hvid finder en fidus,
men sinker sin rokade. 8: De2, Lb4+. Sort har
efter otte gansk~ almindelige træk, hvoraf de to
endda var frem og tilbage, helt spoleret Hvids
stilling. Miseren skyldes alene hans elendige
bondetræk. Nu overgår Hvid sig selv. Han slår
tre fluer med et smæk: Redder den truede springer,
lapper hullet på d2 og retter en ekstra brik mod
bonden på e4. 9: Sfe2, 0-0.Udviklingl Bonden
skal dækkes, den åbne linie besættes. 10: dxe4??
Der gled et veltilfreds smil over Hvids ansigt.
Han regnede med fJ i næste træk, men den sorte
bonde var eneste værn mod et tårn på e8 for både
konge og dronning. Efter det næste træk gav det
et spjæt i ham. Han så nemlig, at springeren var
tabu. 10: -, Sxe4o Så er Te8 en alvorlig trussel.
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Hvid vil flygte. 11: Kdl, Te8. med truslen Sc3+.
12: Kel, Sxd2. 13: Ddl, Telo Der er ingen pardon.
14: Dxel, Sxb 3+. 15: axb 3, LxeL, 16: Le2, Lxf2.
17: Sc3, Hvid skal ikke gemme sig i hjørnet. Han
skal sættes mat. Adgangen spærres 17: -, Lf5.
Normalt et farligt træk, fordi begge løbere kan
angribes af et tårn på fl, men her er der
dækningo 18: Tfl, Dg5+. Jeg havde travlt med at
dække løberne og med at få tårnet i spil, så
jeg overså, at der var mat efter Le3+. 19: Kdl,
Td8+. Kongen er komræt frem i skudlinien, og
alle Sorts officerer er aktive. 20: Sd5,_Dxg2.
Hvid har h=bonden i slag og kan ikke få sine
brikker i spil. Kun springeren har mulighed, men
er bundet. Hvid forsøger at dække Kongen med,'
sin løber i to træk. 21: Lcl, vi har nået
realisationsstadiet, som Aljechin kaldte det.
Hvid er indkaplet og forsvarsløs,mens Sort har
en dronning, en sprj_nger og to løbere, der er
meget stærke på et åbent bræt. 21: -. Txi5+.
22: cxd5, D.xd5+. 23: Ld22 Dxb3+. 24: Kel, D:c2
mat. Prøv så at sammenligne Hvids og Sorts
bondestillinger og husk, at h2 var i slag.

Fra DSU's påsketurnering 1946.
Hvid Wråe, Arnum - Sorts. Sejersen, Sønderborg.
1: e42 e5. 2: Sf3, Sc6. 3: Lc4, Sf6. 4·,i Sg5,
preussisk parti. Hvid kan vinde en bonde, men
Sort får den bedste udvikling. 4: -2 d5. 5: exd,
Sa5. 6: Lb5+, c6. 7: dxc, bxc. 8: Le2, h6.
9: Sf3, e4. 10: Se5, Ld6. 11: d4, exd3 e. P•
12: Sxd3, hidtil har Hvid gjort de absolut
bedste træk iflg. Euwei åbningsteori, men hans
næste træk er en grov fejl. 12~ ~, Dc7. 13: g3?,
han blotter de hvide felter. Rigtigt var hJ.
13: -, Lh3. Sort 'benytter sig straks af· svækkel=
sen og hindrer rokaden. Hvid prøver at fjerne
den ækle løber med en springer på f4. 14: Lf4,
i håb om afbytning. 14: -, 0-0. Udvikling~
Herfra er Hvid konstant et skridt bagud og gør
næsten kun tvangstræk. Det blev en·dyr bonde,



han vandt. 15: Lxd6, Dxd6. Dronningen blev
placeret lidt bedre; der truer Db4+. Hvid må
lige dække kongen. 16: Sd2, Tfe8. 17: Sf4, Txe2+
Man skal ikke være pibet med en kvalitet, når
modstanderen har to tårne ude af drift.
Desuden bliver han yderligere svag på de
hvide felter. •Han kan ikke slå med dronningen.
18: Sxe2, Te8. Hvid må begynde forfra. Han vil
have Sd2 via fl til eJ for igen at trække Sf4.
19: Sfl, Db4+. 20: cJ, De4. Binder Hvids dame
til at forsvare e2 og truer tårnet. Bonden på
b2 havde ingen interesse. 21: Tgl, Sc4o 22: Tbl,
Se5.tr~er SfJ mat, Dækning med Sd2 går ikke, lor
sa er der et hvidt felt på d3 til Sorts springer
med samme virkning. 23: f4, Sf3+. 24: Kf2, Sg4
maj.
Et sjældent syn: Fire officeFer i modstanderens
kongestilling. Denne gang var det de hvide
felter, der blev blottet. Så grueligt galt kan
man komme af sted, når man ikke spiller
bønderne med tilstrækkelig omtanke.

Frode Sejersen.

LYN-MESTERSKABET 1984 J
Lynmesterskabet 1984 var det svagest besatte i min tid
som VS'er. På baggrund af dette var det naturligt, at
urrlertegnede kunne vinde for 3.år i træk. Spillet lig
nede ikke en mesters, men heldigvis bankede konkurren
terne hiranden, således at 5½ af 7 var nok til en udelt
l.plads. Jan Erik ydede en flot indsats som debutant,
til trods for hans undren over reglen om at kongen ikke
må slås. 5 af 7 fik også Bjarne på 3.pladsen, mens for
rnarrlen blev nr. 4 med 4½.

Lynmesterskabet appelerer åbenbart ikke til medle.lTillerne
mere; jeg mindes 16 deltagere stærkere besat end vinter
turneringen for bare to år siden, hvorfor?

Benny P.
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Rejseglæder.

Af tvingende grunde, som jeg ikke skal komme
ind på, har jeg måttet give afkald på sommerfe
rie i år, og det kan man godt gå og blive lidt
melankolsk over. Så læser jeg i oktober-Fb om
Holsts føjten om, Leningrad i vinter, Grækenland
i sommer og Sverige i efteråret, og det misunder
jeg ham da slet ikke, normalt tager jeg jo selv
syd på om sommeren, til Langeland. - Tværtimod
har jeg med interesse og glæde læst om Holsts
oplevelser, det har ligesom lettet lidt på mit
noget tungsindige gemyto Som den mand dog kan
fortælle; skade, at det sker så sjældent. Vi er
nok nogle stykker, der husker hans beretning om
OU-bæstets hærgen i urskoven, hvor det til slut
knækkede halsen på en ulykkelig student; den hi
storie er selvskreven til optagelse i den anto
logi, som redaktionen har lovet os.

Men nu til Holsts seneste oplevelser: Jeg har
funderet lidt på hans bemærkning om de russiske
ungersvende, som næppe ville kunne trives i Van
løses juniorafdeling. Jeg synes dog, at vibe
handle~ vore juniorer pænt, men grunden er vel,
at vi ikke kan tilbyde de betingelser og forhold,
som ungrusserne er vant til. Skylden er ikke vor
men de bevilgende myndigheders i almindelighed
og Københavns kommunes i særdeleshed. Til gengæld
har vi så ytringsfrihed her i Danmark og kan frit
kalde vore myndigheder for usle fedterøve; det
hjælper ganske vist ikke et klap, men er det dog
ikke dejligt?

Jeg kan ikke bedømme grækernes sprog, da jeg
ikke er teolog og derfor ikke har lært græsk,
men efter Holsts eksempler at dømme -ligger udta
len ikke så farlig langt fra latrin, som jeg
faktisk er ret godt inde i; sprogkundskaber er
absolut en fordel og dannelsens adelsmærke.

Holsts parti mod den græske blindspiller er
selvfølgelig interessant nok, men mig imponerer
det ikke; det er nemlig den måde, jeg selv spil
ler på, altså blindt. Sådan at forstå, at jeg
glemmer at se på bræt og brikker, og det kan der



-godt komme nogle mærkværdige partier ud af. Jeg
studser over navnet på Holsts modstander Perikles
med det ul~kre efternavn Papadopoulos; det får
mig ti1 at mindes salig Storm P, hvis berømte
svende øgså hed Perikles, Agamemnon, Sofokles
eller sådan noget, men der var også et par styk
ker ved navn Sofus og Stoffer. - Ham Perikles og
så Stoffer lå en sommerdag og slappede af på en
grøftekant; pludselig siger Stoffer: Du Perikles,
er du spiritist? - Næh, voffer det? - Jo, for du
lugter af spiritus. - Pause. - Så siger Perikles:
Du Stoffer, er du pessimist? - - Sådan er der så
meget.

Og nu skal Holst så til Lund og tæve en sven
sker; siden han nævner Frans G.Bengtsson, har ·
han ·måske den bagtanke, at det skal ske efter
samme recept som i Røde Orm, hvor de gamle vi
kinger var vældig ferme til at udrydde hverandre,
men altid på en underholdende og gemytlig måde,
det er faktisk så hyggeligt.

God fornøjelse, Holst, og tak for den dejlige
historie; lad os snart høre fra dig igen.

IDIOT -LYN

Nogle har nok studset lidt, da de lØb ned over årets pro
gram og så at der urrler den S.decernber står "Idiot-lyn".
Dette er det seneste påhit fra turneringslederens hånd.
En nØjere gennemgang af reglerne vil blive givet på sel
ve aftenen, men jeg kan dog her antyde, at det handler
om lyn-skak med yderst specielle regler og at det Lkke
nzdvendigv.is er den bedste, der vinder; deraf navnet!
MØd frem til en underholdende jule-måneds-s:pøg.

Benny,1L
/8
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POKALTURNERINGEN

Program:
2. runde: 14. november kl. 20.00
Deltagere er vinderne fra 1. runde samt spillere fra
vinterturneringens 1. klasse og andre spillere, som
bestyrelsen bedømmer hører ~jemme i denne klasse.
Sidste frist for tilmelding for disse er spilleaftenen
kl. 19.JO
J. runde 2). januar kl. 20.00
Deltagere er vinderne fra 2. runde samt spillere fra
vinterturneringens mesterklasse og andre spillere, som
bestyrelsen bedømmer hører hjemme i denne klasse.
Sidste frist for tilmelding for disse år spilleaftenen
kl. 19.30
4. runde 20. februar kl. 20.00
I denne runde spilles så mange partier, så antallet af
deltagere i 5~ runde er 2n { 2, 4, 8, 16 osv. )
5. runde 13. marts kl. 20~00
6. runde 10. april kl. 20.00
7. runde 17. april kl. 20. 00
Den runde, hvor der kun er to deltagere tilbage,,er
pokalfinalen.

I de første J runder kan en spiller blive oversidder
( i tilfælde af ulige antal.
I 4. runde kan flere spillere blive oversiddere.
Oversiddere er disse spillere, som på det tidspumkt
lodtrækningen foretages er bedst placeret ( har flest
points ) i vinterturneringen. Ingen kan dog være over
sidder mere end ån gang i turneringen.
Lodtrækningen til de J første runder foretages umidelbart
inden rundens start.
Lodtrækningen til de følgende runder foretages umidelbart
efter forrige rundes afslutning.
Der er ingen seedning i selve lodtrækningen.

Afbud accepteres kun i ~t enkelt tilfælde: Hængeparti
i holdturneringen og kun hvis dette bliver spillet og
varer længere end 1 time.

Betænkningstiden i pokalturneringen e~ l time til de
første JO træk og derefter 15 min til res-ten af partiet.
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I de første 30 træk er der noteringspligt, og nås disse
ikke på 1 time, har turneringslederen pligt til at
skride. Derefter stilles urene et kvarter tilbage og
partiet spilles færdig. Det ernu kun de to spillere,
som må gøre opmærksom på tidsoverskridelse.
Ender partiet remis er der forlænget spilletid.
Efter 5 minutters pause spilles et parti med betænknings
tiden JO min til hver spiller og med modsatte farver.
Ender dette parti også remis, spilles der lyn til første
gevinst.
Derved opnås at alle kampe blive~ afgjort på spilleaftenen.
Vinderen går videre til næste runde, taberen er ude af
turneringen.

7. November
14.
19.
20.
21.
28.
5. December

12.
13.
19.
2. Januar
9.

15.
16.

PROGRAM
Vinterturnering,4.runde
Udsatte kampe,Pokalturnering
3.hold ude mod Ishøj,kl. 19,oo
2.hold ude mod Tårnet,kl.19,30
l.hold hjemme mod Tårnet
Vinterturnering,5.runde
Idiotlyn
2. og 3.hold hjemme
l.hold ude mod Allerød,19,30
Juleafslutning
Halvårlig beretning,hængep.
Vinterturnering,6.runde
3.hold ude mod Jernbanen,19,oo
l.hold hjemme mod Odysseus
2.hold ude mod D.D.B.,19,oo

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl i9,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


