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Ved juleafslutningen blev der som sædvanlig serveret
glogg og æbleskiver,og derudover var der en betydelig
mængde wienerbrød at tygge sig igennem. Det er derfor
ikke overraskende at der blev gået hårdt til den ikke
særligt store ølbeholdning. Alt det søde stads skal jo
skylles ned!

Så,kl. 21,40,løb det som en steppebrand gennem loka
let: Der er ikke mere øl! Det var rystende at iagttage
den virkning som disse ord havde på forsamlingen. Fra
~t hjørne lød der stille gråd,fra et anaet ophidset rå
ben. Nogle sprang op fra sædet,og måtte ved selvsyn kon
statere at rygtet talte sandt. På trappen samledes en
ophidset medlemsskare som i berettiget harme oparbejdede
et blindt raseri. Hvem er den ansvarlige? Klyng Bes·tyrel
sen op! gjaldede det derudefra.

I denne krisesituation viste ungdommen at den alene
formåede at holde hovedet koldt. Lars P. og Bjarne A.
reddede situationen ved på et par minutter at fremti7lle
2 kasser Hof,ovenikøbet til en særdeles rimelig pris.

Længe leve ungdommen og døgnkioskerne!

P.S.

Iøvrigt var vi små 3o personer til stede,og vi havde
en usædvanlig hyggelig afslutning. Barkhuus vandt helt
suverænt Tuborg-konkurrencen,og Bestyrelsens julekantate
var simpelthen hjertegribende.

Steen



VESTVOLDTURNERINGEN 1984

I oktober og november deltog jeg og nogle øvrige
medlemmer fra klubben i årets Vestvoldturnering.Tur
neringen blev spillet på Glostrup Bibliotek,og blev
en stor succes for såvel arrangørerne som for os fra
Vanløse. I Gr. 2 deltog Lars P.,uden dog at imponere.
I Gr. 4 var Vanløse repræsenteret i form af Bjarne og
Kurt A. Sidstnævnte vandt gruppen med 6 p. Bjarne op
nåede en delt 5:-plads. I Gr. 5 deltog foruden jeg og
så ~gmont. Han måtte dele 1. præmien med en spiller
fra Hedehusene,efter igennem hele turneringen at h2ve
været i toppen. Jeg måtte dele 3$præmien med en spiller
fra Rødovre.

Spændingen i gruppen holdt sig helt til slut. Inde
sidste runde var stillingen:

1. Kaj Jørgensen Hedehusene 5 p.
Egmont Pedersen Vanløse 5 P•

3. Ernst Hellesøe Øbro 4 p.
Anders Brabæk Olympia 4 P·
Jan Erik Schousboe Vanløse 4 p.
Filip Zimakoff Rødovre 4 P•

I ?.runde skulle jeg have hvid mod Kaj Jørgensen,
Egmont skulle spille sort mod Filip Zimakoff,og Anders
Brabæk skulle have hvid mod Ernst Hellesøe.

Hvid: Jan Erik Schousboe913oo
Sort: Kaj Jørgensen,1321

Vanløse
Hedehusene

l.d4,Sf6
2"c4,e6
3.Sf3,d5
4.Lg5,Le7

5.Sc3,Sbd7
6.Dc2,o-o
7.e3,Te8
8.Ld3,h6

9.Lh4,c6
lo.o-o,Dc7
ll.Se2,Ld6?

Det træk er der vist mange der ikke kan se den dy
bere mening med. Det kan jeg heller ikke. Sort opnår
en SaJillD.enpakket stilling.

12.c5,Lf8
13.Lg3,Dd8
14.Lf4,g5
15.Lg3,Sh5
16.Lh7+,Kg7

17.Le5+,S:e5
l8.S:e5,Sf6
19.Lg6,Te7
2o.L:f7,Se4
21.f3,T:f7

2

22.S;:f:7,K:f7
23.f:e4+,Kg7
24.Tf2,Ld7
25.Tafl,Le7
26.Tf7+,Kh8



Min modstander havde af en eller anden underlig
grund mistet lysten til at fortsætte.

Dermed nåede jeg 5 p. Da Egmont samtidig tabte til
Filip Zimakoff,nåede de også 5 p.,og Ernst Hellesøe
vandt efter i lang tid at have stået til tab. 5 spil
lere på 5 p. Mere jævnbyrdigt kunne det vel dårligt
blive. Korrektionen skulle altså afgøre gr. 5. Slut
stillingen blev:

1. Kaj Jørgensen 5 P• 24 korr.
Egmont Pedersen 5 P• 24 korr.

3. Jan Erik Schousboe 5 P• 22 korr.
Filip Zimakoff 5 p. 22 korr.

5. Ernst Hellesøe 5 P• 20½ korr.

------
Jeg tjente 175,- kr. og 95 ratingpoints på den tur

nering. Man kan vel ikke sige andet end at det helt
igennem har været en meget vellykket turnering~ Det
tror jeg også,de andre fra Vanløse vil give mig ret i.

Jan Erik Schousboe.

Mere fra Vestvoldturneringen.

ØV BØV og dog~

Så drog en af VS's briknørkleskubbere (eller er det
omvendt?) atter til de mørke haller i Glostrup Biblio
tek for at mødes med de gamle kendte ansigter7der ry
ger en i øjnene eller rører bunden ud af kaffekoppen;
men enten var de for gamle,eller spillede i grupper
over mig. Det var nye tider med yngre mennesker af
typen med en juice i den ene hånd og teoribog i den
anden. Så blev jeg mopset,og det gav sig udslag i at
jeg fik skubbet mig til - i de første 6 runder - 4 ge
vinster og to remis'er (1 1 ½ 1 1 ½,hvis det har inter
esse) hvoraf det ene var mit bedste parti. Det tog 5
timer og flere tusinde træk.

Så begyndte problemerne. Først den ærede hr Formand,
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som sagde at nåer eller hvis jeg vandt turneringen vil
le jeg blive drevet til vanvid,pint og plaget med tele
fonterror indtil jeg havde afleveret en kommentar og
en partiliste til en redaktør Steens ••• (jeg troede
han mente Rød Rendlev liste),men telefonterroren var
rigtig.

Næste problem var listeføringen. De 6 første kunne
kun tydes af kinesere. Så var der kun 3 problemer til
bage: vinde sidste parti,føre korrekt notation,og spil
le skak rimeligt godt til at være samtaleemne for om
jeg nu kunne spille skak. De to første opgaver blev
løst med det korteste og hurtigste parti,idet der ved
siden af sad to gribbe med hver 4-½ points.
Men! Men! Samtaleemne,OK,men resten?
Hermed følger partiet uden mine ko:mmentarer,ellers

slutter dettehersens aldrig.

Hvid: Kurt A.
Sort: Tage Samsøe Nielsen

Kurt A.

l.d4,d5
2oe3,e6
3.Ld3iSf6
4.Sf3,Le7
500-0,0-0
6.Sbd2,Ld7
7.e4,d:e4

8.S:e4,Sc6
9.c3,a6

lo.Seg5th6
ll.Sh3,Sd5
12.Se5,Le8
13.Dg4,f5
14.De2,Lg5

15.S:g5,H:g5
16.S:c6,b:c6
17.D:e6+,Kh8
18.De2,Df6
19.f4,g4
2o.Tel,Lh5

Overvældende positionsovervægt og merbondee Hvid har
klar gevinststilling efter kun 2o træk. Hvorledes er det
gået til? Er Kurt genial? Måske,men her har han ikke vist
det. Han har bare ikke spildt tiden. Udvikling,centrum,
og i struben på modstanderen. Sådan! (Steen)

21.Df2,Tae8
22.Ld2,a5
23"Te5,Lg6
246Tael,Sb6

25.T:a5,T:el+
26.D:el,TeS
27.Te5,Sd7
28.T:eB,L:eS

29.D:e8+,Sf8
3o.Dc8,Df7
3LL: f5, opgivet.

Sorts 27. træk var selvfølgelig en grov fejl,som
omgå~nde kostede partiet,men læg mærke til at selv
uden denne fejl stod hvid til gevinst! S

teen.



idtvejs.

Den 2.januar blev den halvårlige beretning i Stefans
fravær forelagt af Niels Rendlev. Han omtalte kort s0m
merens skovtur,som.merens træningstu.rnering,og Vanløse
turneringen. Denne sidste havde givet klubben 4 nye med
lemmer som nu alle er aktive på klubholdene. Bravol

Til gengæld var der dårligt nyt om vores lokaler. Be
styrelsen har i årevis prøvet at få lov at leje den sto
re sal i Menighedshuset,og havde så vidt jeg forstod
faktisk fået lovning på denne. Men nogen eller noget
i Menighedshusets bestyrelse har åbenbart fået kolde
fødder,for nu ser det ud til at vi ikke kan få lov at
leje denne sal. Meget beklageligt,og man må formode at
Bestyrelsen nu søger andre udveje på vort lokaleproblem.

Gyldholm oplyste at klubbens økonomi p.to så nogenlun
de rimelig ud,bl.a. fordi en spiller hvis navn begyndte
med Sol- og endte på -hof havde betalt et helt år forud.
Til gengæld bedrøvede kassereren forsamlingen ved at op
lyse at hans a_-rmoncerede fratræden er alvorligt ment.
Han bliver overordentlig svær at erstatte,fordi det des
værre kræver både energi og opfi~dsomhed at vriste pen
gene fra de mange restanter. Gyldholm har i 4 år i træk
præsenteret Generalforsamlingen for et regnske.b hvori
restancerne udgjorde o,oo kr,og det er ganske uhørt.
Måske kan Gyldholm i den tid han har tilbage få lært
lidt fra sig til efterfølgeren.

I øvrigt er det en skandale at der er flere medlemmer
af klubben som endnu ikke har anskaffet sig vort jubi
læumsskrift. Klubbens historie igennem 5o år for en flad
tierl

Herefter udspandt der sig en livlig debat som især
drejede sig om to problemer: Modtagelsen af nye medlem
mer og forholdet mellem underholdning/undervisning og
det meget stramme turneringsprogra.m. Måske ligger løs
ningen på dette sidste problem i at lave underholdning/
undervisning på de aftener hvor der er holdkampe og hæn
gepartier fra vinterturneringen og pokalturnering. Det
er jo ikke alle hold der spiller samme dag,og det er
ikke ~lle medlemmer som har hængepartier i vinterturne
ringen eller pokalturneringen. Og hvad med dem som er
slået ud af pokalturneringen?

Og så var der minsandten en som luftede tanken om at
skifte spilledagl I det hele taget var der mere diskus-
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sion end tidligere,og det er utvivlsomt et tegn på at
klubben er inde i en god udvikling. Som man vil se an
detsteds i dette nummer var diskussionen endda så liv
lig at den affødte et indlæg til llfribonden". Jeg kan
ikke huske hvornår det sidst er sket9

Efter diskussionen spillede Benny og jeg simultan
mod ca 15. Det var særdeles underholdende,i hvert fald
for Benny og mig som konsekvent ødelagde hinandens pla
ner. Et sted havde Benny fx spillet Tcl-c7,hvorefter
jeg kom til og spillede Tc7-cl. Er du forvirret? Det
var vi helt bestemt ogeå. Et andet sted havde jeg som
sort opstillet 3 gode trusler på en isoleret bonde på
e5. Bonden skulle så slås i næste træk,da den kun kun
ne forsvares af 2 hvide officerer. Hvorefter Benny kom
til og flyttede den ene af de officerer som truede bon
den!

Efterhånden fik denne form for spil jo ubehagelige
konsekvenser for vore stillinger rundt omkring,så jeg
var ikke utilfreds med at forlade klubben lidt i ti.
Jeg havde desværre nogle middagsgæster som jeg skulle
hjem og und0rholde,så jeg er ikke i stand til at for
tælle hvad slutresultatet bleva Jeg tvivler dog på at
vi spillede lige op1men måske ku._~ne Benny rette lidt
op på stillingerne da han blev alene!

Surt nytårsopstød.

Jeg vil gerne i forholdsvis god tid gøre op
mærksom på., at klubbens regnskabsår slutter
Jl.marts, og jeg vil sætte overordentlig stor
pris på, at alle - gentager~) - er lige
med med kontingent inden klokken falder i slag;
det gælder altså også de medlemmer, som betaler
pr giro. - Når jeg i rimelig god tid udsender
girokort med angivelse af betalingsfrist, så
finder jeg det urimeligt, at jeg oven i købet
skal rykke for pengene, som ikke så sjældent
først falder med mere end en måneds overskri
delse af betalingsfristen. - Er det fordi 1 an
ser kassereren for en elendig fattiglus, som
man nådigst lyksaliggør med en almisse, når
han har været ydmyg nok? - Fy for fanden, ta'
og skam jer!

Med kærlig hilsen Kassereren.

6
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Hvad hedder kombinationen?

Endnu engang vil jeg vende tilbage til Steen's glim
rende artikler 11Til gavn og glæde11 i tidligere numre
af "l!,ri bonden!",

Blandt artiklerne var en om kombinationer og navnene
på dem. (Redaktionelt indskud: Jeg har en gang skrevet
om magnetskakker med efterfølgende springergaffel,men
bortset fra det er kombinationer i al almindelighed
lukket land for migl Steen) Og her dukker mit problem
op. I 2.runde af Holdturneringen udførte jeg nemlig
en,efter min egen mening,fantastisk kombination! Fan
tastisk,fordi starttrækket opfyldte flere kra7 på en
ga..~g. Men hvad hedder en sådan kombination?

Partiet indeholder flere pudsigheder hvorfor det brin
ges i sin helhed,men de dovne k~ nøjes med at studere
diagrammet.

Hvid: Hans Henrik Hansen,Tårnet
Sort: Benny Petersen

l.e4,e6
2.d4,d5

3.Sc3,Lb4
4.Sge2,d:e4

En variant af Fransk som jeg aldrig tidligere har
spillet imod; efter min mening temmelig harmløs.

5.a3,Le7 6.S:e4,Sf6 7.Dd3,o-o

I min teoribog er kun angivet en variant med 7.S2-g3;
det spillede træk lægger op til omvendte rokader,hvilket
passede mig glimrende.

8.Lf4 (?)

Ifølge min modstander fulgte vi et parti mellem to
stormestre (navnene har jeg glemt),men det sidste skul
le være hans egen forstærkningl Hans (vores problem
barn på l.brættet) foreslog,da jeg i bedste formands
stil demonstrerede partiet bagefter,8.Ld2 (!) ; partiets
videre udvikling beviser dette,han kan bare det derl

8.,-,Sbd7



Trækket b6 efterfulgt af c5 indgik i mine tanker,
men meget ofte forsinkes en bondestorm af "fianchetto
opetillingen".

9.o-o-o,c6 lo.g4

Trækket (og de følgende) kostede hvid megen tid; en
bonde er fristende,men f3 og Tgl er ikke spændende.
Hvorfor hjælpe hvid igang?

lo.,-,b5 ll.h4,Da5 12.g5,Sd5
13~Ld6 (t),b4

13.,-,L:d6 14.S:d6,b5 15.Sc4 duer ikke. !øvrigt skal
man lægge mærke til vore kongestillinger. Sorts ser
lidt bar ud med både hvide bønder og officerer om
kring sig, til gengæld har sort ikke svækket sig med
bondetræk. Sorts angreb ser sølle ud med kun dron
ningen,men a3 har svækket hvids stilling.

15.Sf4,e5 0)

Et psykologisk godt træk; hvid må nu beslutte sig
for fortsat angreb eller forberede sig på slutspil.
Han vælger det førsteo

16.Sh5,b:a3

De som ikke forstod forrige note kan se det nul 17.
D:a3 harmonerer ikke med 16.Sh5.

17~b:a3,e:d4 l8.Tgl,Tb8 19.Lh3 (?)

Hvids angreb ser drabeligt ud,men er ufarligt. En
springerskak på f6 har længe ligget i luften,men sort
kan afvise alt med Sg6,ligesom dronningen også hjælper
forsvaret. Men hvad gør sort nu ved truslen L:d7 ef
terfulgt af Sf6+? Pudsigt nok gælder det blot om at
komme væk med brikkerne!

2o.Dg3(?)
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2o.D:d4 er bedre (truer mat på g7),men hvid har
selvfølgelig ikke set den kombination som jeg nu får
øje på.

2o.,-,Sc5!

Se5 ser mere naturligt ud,men •••

21.T:d4?

Find kombinationen
og hYid er færdig!
Det fantastiske ved

det følgende træk er,
at det dels spærrer for
dækningen af a3,dels
fjerner bonden fra c2,
en anden vigtig forsvars
brik for hvidl
21.T:d4 var selvfølge:~

lig en fejl,men eneste
brugbare træk havde væ
ret 2loS:c5,D:c5 og sort
har merbonde og står
godt (truer fx med d3!)

21. ,-,Sb3+l ! 22.c:b3

Andre træk kommer ikke på tale,prøv selv.

22.,-,D:a3+t 23.Kd2

Andre træk er ikke meget bedre: a) 23.Kbl,T:b3+
b) 23.Kdl,Dal+ 24.Kc2,D:d4 c) 23.Kc2tDa2+ efterfulgt
af samme temaer som i variant a) og bJ.

23.,-,Db2+
24.Ke3(?),De2+

25.Kf4,Sg6+
26.Kf5,Lc8+ (Hjem på plads igent)
27.Td7,L:d7 mat.

For dem som syntes at kombinationen var let at se,
skal det endnu engang påpeges at det er nemmere når
man ved der skal være en kombi. De to opgaver i decem-
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bernummeret synes jeg er gode demonstrationer af dette.
Jeg er langtfra sikker på at jeg ville have fundet løs
ningerne ved brættet,mens jeg nu,selvom jeg synes de
begge er meget flotte,fandt trækkene forholdsvis nemt.

Benny P.

Halvleg_.

Vi er nu nået igennem ca. halvdelen af vinterturnering
en,hvorfor det må være på sin plads med nogle 11halvlegs
resultater".

Mesterklassen har fået det nogenlunde forventede for
løb hidtil. I toppen finder vi Benny,Steen og måske lidt
overraskende Eivind med 3 af 4,men formanden kan blive
farlig med 1½ af 2. Sidstnævnte har herudover en for
delagtig hængestilling mod Benny. Et forsigtigt tip er
at Steen vil blive endog yderst hårdt trængt i opløbs
kampen af især Stefan. I bund finder vi skuffende Mor
ten med½ af 4; det kniber stadig med at snøre til,når
modstanderen er nede i sækken.
Il.klasse har Claus Ib fået et overbevisende come

back efter to sæsoners pause; så overbevisende at jeg
tror han holder hele vejen hjem. Udover Cæaus,der har
3 af 3,har Sten B. og Tom C. lagt hårdt ud med henholds
vis 3 af 4 og 2½ af 3. Svend E. har fået en uheldig
start med o af 3.

Bjarne virker urørlig i 2.klasse. 5 af 5 opnået efter
en overbe7isende indsats. Han er en sikker oprykker.
Helge og Barkhuus har med hver 3½ af 5 også gjort det
pænt,men true Bjarne kan de næppe. Årets største sku:f
felse er Jesper med o af 4; det kan han ikke være be
kendt.

Carsten er bedst når han får lov at tænke sig om. I
vor hurtigturnering gik det knap så godt,men her har
han scoret fuldt hus (5 af 5). Eneste alvorlige trussel
er Sigvald med 4 af 5.

Turneringen har været afviklet planmæssigt med meget
få udeblivelser.

Fortsat god kamp!
Benny,TL
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E t i n t e r v i e w •

Det livlige medlemsmede i januar i år med næstfon,andens haivårsberetning

blev anlerningen til dette interview ~ed et meningt medle1 i forsa11lingen.

Interviewer: Næstformanden opfordrede til, da han sluttede medet, til at vi skulle

stå Sil!llllen om VANLØSE SKAKKLUB, "for den er noget sarliqt", Ir det bare "skræp:t,

eller er det virkeligt?

Medle■: Det sidste! Denne bydel har - ligeso~ sin n~boforstad Valby - altid

haft sit særpræg: Ikke egentlig provins, men heller ikke storby. Den velskrevne
lokalpresse, det foretagsomme lokalråd, den gamle Vanløse-Røoovre Bank (der nu er
D. D. Bank) har været og er ligesom 'lanlese Skakklub exeepler på, at man holder

københavneriet lidt på afstand og prøver at være sig selv.

I : Klubbladet "fribonden" bidrager vel også hertil?

M: Ja, i høj grad. Trods sit til tider fanden-i-vøldske sprog er oot ■tget
sagligt i sin omtale af resultater og af medlemmers præstationer. De roses for

godt spil, og hvis de har været uheldige, roses de for noget andet, der er værd

at rose. Dot drejer sig jo ikke udelukkenae om points-tavlen.

I : Mener du, at et godt klubliv og jævne resultater kan forenes og danne

basis for en klubs existens?

M: Ja, hvorfor ikke? Tænk efter! Ingen stormester før Bent Larsen i 1956.
[en international spiller, Enevoldsen, der først blev rigtig kendt, d~ han

havde vundet et berømt parti mod Niemzolii tsch kort fer denne døde, aen alli~vel

havde der existeret et klubliv med trationer siden århundredeskiftet, og nogle

klubber er me§et ældre. Det fine ved VS er, at den er en af den slags klubber,

hvor ingen vokser ind i himlem, og hvor ingen bliver skubbet ud.

I : Det sidste var der ellers debat OM ved medlemSllødet.

M : Det k011mer jeg tilbage til, men jeg vil lige fortælle, at en russisk

stor•ester, Alexander Suetin, i en af sine sidste bøger (1982) skriver :

"Det er også bemærkelsesværdigt, at nylig har "stjerner af første størrelse

begyndt at skinnen i områder, som hidtil ikke på nogen ■åde har været beiø■te
for deres skaktraditioner, og han nævner først Brazilien og dernæst: "Eller

se på Danmark, hvor skak lider en temmelig kummerlig tilværelse. Ikke desto-
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mindre var det derfra, at en højst original spiller , Larsen - endnu kun 20 år
gam11el, koin frem i skak-eliten".

I : Suetin var ellers i Københ2vn ved KS 100-års jubilæumsturnering og blev

præmietager.

M : Ja, og derfor burde han vide bedre, end det han giver udtryk for. Uden

skak-traditioner i Holstebro og i Alborg havde der ikke været nogen storitester

Larsen, tør man formode. Niemzowitsch værdsatte også den danske skak-tradition,

selvo■ han nok kunne klandre den danske selv-tilstrækkelighed. Man kunne have

lyst til atsætte tingene på plads for Suetin, hvis man var i stand til at råbe
så højt.

I : Du har jo nu gjort et forsøg her i "fribonden".

M: Ja, et spagfærdigt et, og han læser det næppe.

I : 'led medlemsmødet diskuterede man, hvordan man skulle sætte nye medlemaer

og begyhdere i gang, når de mødte frem.

M : Ja, der var jo nogen kritik rettet mod næstformanden, men den havde forkert

adr5sse. Problemet er kendt i alle klubber, og personligt har j~g erfaret, at i

VS har man øjne og øren åbne. Derfor gør det ikke noget, at kritikken fre11ko1~er.

I : Der blev igen talt om interne teori-kurser i klubben.

M : I de klubber, hvor det har været forsøgt, har det sjældent givet resultat.
Ad OMV!je har jeg hørt, at Ringkøbing Skakklub indleder sin mødeaften med et

sådant, men successen kan vist forklares vea, at instruktøren er klubmedlem=et

J. Sloth, VM i K-skak. Han er desuden lærer af profession. [n anden klub, Holbæk,

har anskaffet en computer, som medlemmerne kan leje periodevis til hje~mebrug.

1-¼n hvorfor ikke gå videre og lade en computer s~ille i klubben so~ de~onstration.

De nye ~askiner har et så stort åbningsrepertoire og er så hurtige, at aan stra~s

k;m få at vide, om et åbningstræk er godt og - eno,u vigtigere -, om det er dårligt.

I Nu har vi begge gjort l i dt for at imødekomme redaktøren. Han mangler jo stof.

M: Ja, hvis han trykker dette, så gør han!

Randbonden.

Redaktionen ved ikke hvem der gemmer sig under navnet
11Randbonden11,men takker s.Egenæs for at have formidlet
kontakten mellem "fribonden" og vedkommende.
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3. runde af holdtu_rneringen - ude mod Allerød

Allerød ligger helt ude på landet$ der hvor kragerne vender og
burde alene af den grund ekskluderes af KSU, som antydet af min
medredaktør. Og dog, de er faktisk sådan nogle flinke mennesker,
som ikke kan gøre for, at vi ikke kan læse vejskiltene, når det
er mørkt.

Steen Skovlund Larsen Hans Nielsen 1 1
2-2

Jesper Schultz-Pedersen Steen Schousboe 1 1
2 - 2

Jens Østergaard :Benny Petersen (h) 1 - 0
Ebbe Pagh Schultz Stefan Hansen -(h)½-½
Allan Laursen .Eivind Einersen 1 1

2. - ,,,.,
Karsten Stetkær Lars Pedersen 1 :l.

2 - 2·
Michael Krogh Niels Rendlev O - l
Niels Hoffmann Morten Hansen 1 12 - -2

Eh både spille- og resultatmæssigt lige match; altså et retfær
digt resultat. I hvert fald en opmuntring i forhold til de to
første runder, - her havde vi lidt af det held, som altid er
nødvendigt.
Deciderede gevinststillinger til VS var der ikke mange af,

helt præcist kun een - til manden med det nye image, den kendte
Niels Rendlev (førhen Niller). Modstanderen var måske ikke den
stærkeste; men netop mod den slags viser vor ma...~d sin styrke.
Han slagtede ham•••
Både Eivind og Lars's partier var temmelig lige, og Eivind fik

så fornøjelsen af at komme på tavlen for I.holdet. Det bliver
til mere.
Min modstander var betydelig snottet og meget hu:-rtig til at

spille skak. Havde han koncentreret sig, var jeg nok ikke slup
pet så billigt.
Morten var nok lidt i underkanten hele tiden; til gengæld

brugte han en masse tid. Jeg forstod aldrig det parti, men er
tilfreds med resultatet.
Som original skaktænker indtræder Skuldertasken på en frem

trædende plads i verdenshistorien; til alt held for VS halter
det lidt med den praktiske virkeliggørelse i slutspilsfasen.
Det har vi gennem flere sæsoner tjent mange point på! Steens
finesser i tårnslutspillet var en nydelse.
Stefan i sin kendte tobaksforbrugende stil havde det svært,

men afviklede mirakuløst til et remisslutspil, som efter en ude
ladelse fra modstanderen aftaltes remis pr. telefon. Så kunne
Benny også roligt opgive.

/ 3
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Andetholdet.

2.holdets tredje kamp mod Brønshøj Sk. I var meget
jævnbyrdig. At vi tabte 3½ - 4½ var ikke retfærdigt.
Alle spillede op til det bedste de kunne,måske pånær
Bjarne,som virkelig bommede flere gange.

Vi kunne,burde,have vundet 4½ - 3½. Se blot Bjarnes
parti:

Hvid: Steffen Petersen Sort: B.A. 7.brædt.

l.d4, b5 2.e3,a6 3.Sf3,Lb7

Polsk forsvar. Hvid har valgt at spille passivt.

5.o-o,Sf6

Sort giver en bondeQ Frivilligt!

6.a4,Le7

7.a:b5,a:b5
8.T:a8,L:48
9.L:b5,o-o
lo.b3,Dc8
ll.Le2,Db7
12.Sbd2,c5

13.Sel,Sc6
14.Lf3,Tc8
15.La3,Da7
16.L:c5,L:c5
17.d:c5,D:c5
l8.Se4,S:e4

19.L:e4,d5
2o.Lf3,Se5
21.Le2,Sc6
22.Ld3,Sb4
23.Dal,S:d3
24.S:d3

Og nu ikke 24.,-,D:c2.

24.,-,Db6
25.h4,Lb7
26.Tcl,TaS
27.De5,f6
28.Dg3,e5
29.h5,h6

3o.Dg6 ,Dd6
31.g4,Lc6
32QSb2?,Da3
33øSd.3,e4
34.Tdl,e:d3
35.T:d3,Dcl+

36.Kg2,D:c2
37.b4,d4+
38.Kg3,Tal?
3~.T;_df.,.Tgl+
4o.Kh3,D:g6
41.h:g6,Kf8
42.Td8+,Ke7??

Sort burde spille 42.,-,Le8!

43.Tg8,Ld5
44.T:g7+,Kd6

45.Ta7,Le6
46.f3,Tbl

47.g7,Kd5
48.Ta8,T:b4

Fortsættes på næste side.
Red.



49.g8(D),L:g8
5o.T:g8,Tb3
51.e4+,Ke5
52.Kg3,Tbl

53.Te8+,Kd6
54.Kf4,Kd7
55.Th8,Thl
56.Kc5,Th3

57.Th7+,Ke8
58.f4,Tf3
59.T:h6 opg.

Når man spiller så dårligt slutspil burde man afgøre
partiet i midtspillet.

Her er andetholdets øvrige resultater:

Eigil Pedersen o
Jan Jørgensen 1
Asbjørn Sæthre 1
Søren B.Petersen o

Finn Madsen
Svend Egenæs
Bjarne A.
Victor Mazin

.l.
2
0

0
l

2.holdet har i tre kampe scoret 12 points,50%.
Bjarne.

Red.

Vi minder om at referatet fra tredjeholdets kamp i
3.runde nåede med i januarnummeret.

Fra Holdturneringen.
Hvid: Bjarne Andreasen
Sort: Gregers Sølvbjerg,Tårnet/Ballerup

Sort skal udføre hemmeligt
træk. Som man straks ser
truer hvid mat på f5. Deraf
følger at sort må foretage
et dronningtræk. Sort har
kun 6 dronningtræk: Df8,d8,
b8,a8,a4,d7. Alle disse,og
andre træk,taberl

Det hemmelige træk var
Dd7. Her vinder hvid efter
49.Dd5+,Kf6 5o.Sg8+,Kg6
51.De4+,Kf7 52.Dh7+,Ke6
53.D:h8

Alle sorte træk har væ-geCa ret tvungne. Sort har in
gen skakker,og kan ikke slå på d6. Alt dette havde
Gregers set,og han ringede da også og opgav.

Bjarne A.



PROGRAM

Eller snarere tværtimod. Se bagsiden af januarnummeret.

Æ~DRINGER TIL MEDLEMSLISTEN

Jesper Jørgensen (jun) overføres til seniorer.
Lars Bornemann, navneforandring til

Lars E.Jacobsen
B.Eigil Pedersen, hedder nu kun Eigil Pedersen,
adresseforandring pr 28/2 til

Marthagade 3, J.th., Kbh.0, tlf 297266.

(Hvorfor mon jeg nu kommer til at tænke på
Kreditorernes Indtogsmarch?)

NÆSTE NUMMER

udkommer i marts~og vil bl.a. indeholde den allerede
til dette nummer annoncerede artikel fra Vestvoldtur
n.eringen af Bjarne A. Desuden naturligvis ( ! ) refera
ter fra i hvert fald 4. runde af holdturneringen. For
slet ikke at tale om fortsættelsen af vor abe-føljeton.
Og endelig bliver der måske lejlighed til at gense en
gammel ven. I aandhed , "fribonden11 er sin vægt værd!

25
21
95
97
33

79 lo
74 35
18 3o
71 74

6 47 84

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

Formand Stefan Ålekjær Hansen
Kasserer Børge Gyldholm
Redaktion Hans Nielsen

Steen Schousboe
Klubbens giro


