
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

~

'I•42. årgang nr 5 Maj 1985

FORSLAG
til generalforsamlingens dagsorden punkt 5:

Generalforsamlingen vedtager at opfordre bestyrelsen
til at søge den ugentlige mødeaften ændret fra onsdag
til mandag.

MOTIVERING

Onsdag er den dag i ugen,da der oftest finder sports
udsendelser sted i fjernsynet,både fra DR og fra Sve
riges Radio,og meget tit er det fodboldkampe. Medlem
merne har tilsyneladende affundet sig med det uheldige
i dette sa.mnenfald og har naturligt nok foretrukket det
pulserende liv ved skakbrættet fremfor surrogat-fodbold
i lænestolen,men ved at ændre spilledag for skakkens
vedkommende ville man kunne forene begge interesser.

Ideen blev kort nævnt af næstformanden ved medlems
mødet i januar,men ingen udtalte sig. Den fremsættes
her påny af et menigt medlem.

Svend E. Egenæs

NÆSTE NUMMER

udkommer i juni,og vil bl.a. indeholde anden palvdel
af Holst's kæmpeabeartikel,referat af årets GF,et
parti af Lars P. - årets eneste VS-præmietager ved
DM - og måske et referat af vinterturneringen. Kort
sagt: Læs FRIBONDEN - organet for den højeste oplysning!



And·etholdets 6. holdkamp.

I 6. runde skulle vi hjemme møde Kageklubben I,en vig
tig kamp hvor vi skulle have flere points end Hvidovre
III kunne få mod Den danske Bank I.

Det så da også godt ud i starten,men efterhånden gik
det ned ad bakken. Da vi nærmede os spilletidens udløb
burde stillingen ikke have været 2½ - 3½,men der er ik
ke nogen retfærdighed i skak.

De to hængepartier kunne give os l~ point,da Jan havde
gevinst og Asbjørn mindst remis.

Lidt retfærdighed er der måske til,da Jans modstander
ringede og opgav,og Asbjørn vandt sit hængeparti. Lad
os håbe at Asbjørn sætter partiet i "fribonden".

Det lykkedes altså at vinde 4½ - 3½,og det kan man
glæde sig over. Desværre klarede Hvidovre sig også godt
mod topholdet Den danske Bank,3½ - 3½ plus et hængep.

Sidste kamp mod Hvidovre er da kampen om nedrykning
en,med et plus på Hvidovres side. Vi skal vinde med
mindst 4½ - 3½,afhængigt af deres hængeparti mod Banken.

Eigil Pedersen
Jan Jørgensen
Asbjørn Sæthre
Søren B. P.

0

1
1
.1.
2

Finn Madsen 1
Svend Egenæs o
Bjarne Andreasen o
Victor Mazin 1

Som helhed en god.kamp. Bjarne

Andetholdet i 3. række.

Sidste runde i Holdturneringen var den vigtigste. Vi
mødte Hvidore III,en kamp om nedrykning.

Hvidovre havde tabt sit hængeparti mod Den danske
Bank,hvilket betød at vi skulle score 4½ point for at
blive i 2. række.

Asbjørn manglede,og jeg valgte at sætte Jan Erik Schous
boe på som reserve. Sidst han var med scorede han et helt
point. Jan Jørgensen ville gerne have en stærkere spiller
på holdet,en første bræt mand. Det havde måske været
klogt,da Hvidovre havde to reserver,på 1. og 2. bræt.

Før kampen sagde jeg at hurtige remis'er ikke kunne
godtages. Spillet skulle spilles til ende. Det blev mit
eget parti også hurtigt. Tab efter 14 træk.
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Eigil var den næste som blev færdig. Han stod en smule
betænkeli~t,me~ fik en remis i stand. Eigil havde 39,2
i feber. 2 - 12.

Efter to timers spil:
2. bræt: Måske lidt i underkanten,men Jan elsker disse
stillinger.
3. bræt: Søren havde lige spil.
4. bræt: En svær stilling at analysere. Måske stod Finn
en smule i underkanten.
5. bræt: Yderst svært slutspil,som begge nok kan vinde.
Svend havde mindre tid,og dette gjorde måske udslaget.
7. bræt: meget lige
8. bræt: Jan Erik havde måske stået en smule i underkan
ten i starten,men havde næsten udlignet.

Bagud med½ - 1½,og med stillingerne efter 2 timers
spil så det ikke godt ud,og det gik heller ikke godt.

Finn fik en remis på 4. bræt,efter godt spil.
Svend på 5. bræt tabte stillingen. Måske på·grund af

tiden.
Victor på 7. bræt spillede forkert og tabte,synd.
Jan Erik på 8. bræt kunne ikke følge med og tabte.

Jan og Søren var ikke færdige med deres partier ved
spilletidens udløb. Jan og hans modstander aftalte en re
mis. Jan havde fordel og ville måske vinde. Sørens mod
stander stod i overkanten,og skulle overtales til at ta
ge remis. Partiet var uden betydnin' for nedrykningen,
da Hvidovre havde scoret mere end 32 points.

Vi tabte altså 6 - 2,og må desværre erkende at vi spil
ler i 3. række næste år. Hvis folk melder sig til hold
turneringen næste år er jeg overbevist om at vi rykker
op igen.

Holdets samlede score fremgår af tabellen på næste si
de. Asbjørn og Jan blev topscorere,og de var også de to
vigtigste på holdet,da de har bil.

Der er mere i Svend,lad os se til næste år. Også jan
Erik bliver en støtte næste år.

Bjarne

Træt og udkørt kl 15? Snup en FRIBONDE - den kvikkerl
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Andetholdet runde for runde:

Eigil Pedersen o½oo½o½ 1.1. 21,42%
Jan Jørgensen o 1 1 o 1 l ½ 41 64,28%
Asbjørn Sæthre o 1 1 ½ - l - 3! 7o %
Søren B.Pedersen 1 1 o O o ½ ½ 3 42,85%
Finn Madsen 0 ½ ½ O O 1 ½ 2½ 35,71%
Svend Egenæs 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 14,28%
Bjarne Andreasen ½ 1 O O ½ 0 0 2 28, 56%.
Victor Mazin ½ 1 l o o l o 3½ 50%
Jan Erik Schousboe - - - - 1 - 0 1 50%

Bjarne

Slut for denne gang - sidste runde i holdturn.

Ret beset var Hvidovre vel det stærkeste hold; men vi var ikke
bange for dem. Jeg var i hvert fald ikke •••

Hans Nielsen Jørgen F • .Andersen 1 - 0
Steen Schousboe Dennis Rej h 0 - 1
Benny Petersen Ernst M. Jessen 0 - 1
Stefan G. Hansen Børge H. Nielsen 1 - 0
Eivind Ejnersen Torben Madsen 0 - 1
Lars T. Pedersen Jørgen Carstensen 0 - 1
Niels Rendlev (Niller) Preben Thystrup (Grob) h 0 - 1
Morten F. Hansen Arne Larsen h ½-½
Hvidovre syntes først og fremmest karakteriseret af en usæd
vanlig soliditet i spillet; ingen flippede helt ud, på nær
selvfølgelig Thystrap (manden med det lidende udtryk). Grob
var barnemad for Niller, som passende kan bruge sommerferien
til at finde ud af, hvorfor han kunne tabe det parti.
De to gråulve på bræt 5 og 6 var hård kost (for hård) for VS's

to rødl"i.ætter, specielt da fordi den ene ulv præsterede en u
sædvanlig høj og stærkt stinkende cigarføring. Idet jeg går ud
fra, at vor formand sørger for udveksling af vore respektive
klubbers blade, skal jeg således understrege min afsky og for
agt fo~ den slags miljøforurening. Den mand (cigarrygeren) må
jo hade sine medmennesker.



Beklageligvis var fb-referatet af 6. runde ikke på gaden før
sidste runde; for i så fald kunne Benny have læst min rosende
omtale af hans spil i ØBRO. Og forstået at hvad der behøves er
fasthed og konsekvens i brikføringen. Her var det åbenbart for
løst.
Det længe ventede gennembrud for den (ægte) stefanistiske stil,

der som jeg opfatter den er karakteriseret af - først og frem
mest - sikkerhed og det latent lurende gennembrud, kom her,
hvorved Stefan G. Hansen i allerhøjeste grad reddede æren for
sæsonen 84/85,_,reducerende (hårdt tiltrængt) gæsternes føring
til 3-1.
Referenten havde planer om at gentage strategien fra Kølvig

partiet sidste forår; men man kan jo ikke holde for modstande
rens træk, så partiet blev længere end som så. Indtrykket står
tilbage, at jeg sled ham op. Dermed 3-2 og tættere korn vi ikke.
Som antydet indledningsvis var den afalkoholiserede Rorgænger

fortabt i sin hængemule mod Grobrian. Sådan er qet bare: Uden
mad og drikke o.s.v. Og så har Niller aldrig Vqaret i tiqnød.før.
I en ikke uspændende Ben-Oni var Steen nok hele tiden et skridt

bag Rej, som vel i øvrigt har føjet sit navn til den l~ge lia
te af juniorer med bristede ambitioner. Ehd kan ha.~ stad~g det
lille spil, var han dog af mig spået til noget større. FIDE
har opfundet sådan en nydelig titel, FM.
Morten har spillet solidt (der var den igen!) og især her i

sidste runde forsigtigt. For forsigtigt da modstanderen af alle
er erkendt at være en fuser. Dem er der en del af••• Morten
burde have spillet videre på hængepartiet, da det kunne være
sket aldeles uden risiko; VS havde for længst reddet skindet i
nedrykningsracet, som vi vist alligevel ikke rigtigt deltog i.
Således forstået var det en mellemsæson, en der ikke beretti

ger til de vilde sving med arme og ben og ej heller til det
ellers obligatoriske Drachmanndigt. Så Gyldholm og de øvrige
trofaste supporters kan ånde lettet op.
Der er under de givne, snævre rammer for overenskomsterne hel

ler ikke plads til roser i bredere forstand, hvilket er sær
deles heldigt, da ingen på holdet fortjener ros. Derimod u~k
ris; men efter de af mig gennem hele sæsonen givne anvisninger
skulle man vel nok være kapabel at give sig selv pisk. Ikke
mindst fordi de fleste vel også selv har en ide om, hvad der
kunne være galt. F.ex. manglende koncentration som specielt er
mit problem; skak i sig selv er jo pærenemt, se blot på Bette
Curt som uden videre er gået hen og blevet stormester. Hans
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Med Niller i Petro's fodspor: Stonewall

I en mindeartikel om nys afdøde Petrosjan (Schacknytt
nr_S,1964) viste Bent Larsen bl.a. et parti fra de dage
da både Petro og "Skrækkelige Victor" Korchnoj var juni
orer. Petro var 16,Victor 14. Petro har hvid:

l.d4,e6
2.Sf3,f5

}.g3,Sf6
4.Lg2,d5

Stonewall. Den unge Tigran ved lige hvad hvid skal
gøre: bytte den sortfeltede løber af og sende en springer
til e5.

5.o-o,Ld6
6.c4,c6

7.b3,o-o
8.La3,L:a3

9.S:a3,De8

Hvid har udført første trin af sin plan. Sort stiller
op til c;let obligate overfald på kongefløjen.

lo.St!2,Dh5
ll.Dol,Se4

12.Scel,g5
13.Sd3,Sd7

14.Sfe5,Kh8

Det var andet trin i hvids plan.Det er ikke til at se
hvordan sorts angreb kan nå at blive farligt når hans
officerer på d-fløjen står og sover.

15.f3,Sd6 16.e4,Sf7

Det var tredje trin i planen,og nu bryder den sorte
stilling sammen i få træk:

17.c:d5,SD:e5
18.d:e5,c:d5

19.e:d5,e:d5
2o.f4,Td8

21.Dc7,b6
22.f:g5,La6
23.Sf4,opg.

Nydeligt,ikke sandt? Noter efter BL. Vi skal nu se
den imposante ex-rorgænger stille op til noget lignende
i holdkampen mod ØBRO. Bo Demant har sort:

l.g3,f5
2.Lg2,Sf6
3.d4,e6

4.c4,Le7
5.Sf3,c6
6.o-o,d5
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lo.Sc2,Se4 ll.e3

Hvis hvid fortsætter med f3 og e4 ligesom Petro er
dette strengt taget temp-otatr,men Niller har andre planer,
og trækket dæmmer i hvert fald op for et evt. f4.

11. ,-,Sd7 12.Sel,a5 ??

Helt vildt. Spil på k-fløjen med Tf6 eller Sd-f6 lå
lige for. Nu har sort uden grund svækketsind-fløj i
katastrofal grad,fordi han ikke på nogen måde kan hin
dre hvid i at åbne linjer dersteds.

13.Sd3,a4 14.Dc2,Tf6 15.Tf-cl

Her var Tbl også godt.

15.,-,Th6 16.c5

Ser lidt sært ud med det hvide batteri i c~linjen,
men nu vil hvid åbne b-linjen,og det kan so~t som sagt
ikke forhindre,men med 16.,-,a3 kunne det forsj_nkes et
par træk. I stedet satser sort på kongeangreb.

16.,-,Sd-f6
17.b:a4,Ld7

18.Ta-bl,Le8
19.Tb4,Lh5

2o.Tc-bl,Tb8
21.Sde5,Sg4??

En forfærdelig overseelse. Nu er sort færdig.

22.S:c6l,Dc7

Hvad ellers?

24.Se5

23.S:b8,S:h2?l

Lukker diagonalen for den sorte dame,men •••

24.,-,D:e5 Yrkl 25.d:e5,Sf3+ 26.Kfl

Endelig ikke L:f3,L:f3 og hvid bliver mat. Resten fø
ler jeg mig ikke kompetent til at kommentere:

26.,-,Sed2+ 27.Ke2,S:bl 28.L:f3,Sa3



29.Dc3,Sc4
3o.T:b7,L:f3+

31.K:f3,g5
32.c6,f4

33.e:f4,g:f4
34.c7,opg.

Tilsyneladende kan Niller Stonewall både med hvid og
sort. I Vinterturneringen vandt han nemlig over Søren
Juul med sort i en Stonewall!

Til debat(?)

Følgende skal hverken ses som en harmdirrende pro
teet eller en desperat spillers sidste forsøg på at
undgå nedrykningspladserne,men som et undrende medlems
nysgerrighed over for turneringskomiteens underlige
beslutningsprocesser.

Tilsyneladende er denne del af klubben blevet angre
bet af bureaukratiets kvælende svøbe. Således indleve
rede undertagnede i oktober eller november sidste år
(det er så lang tid siden at jeg ikke ka' huske det
præcist,men altså for snart et halvt år siden~) en
protest i den naive tro at klagen ville blive behand
let relativt hurtigt.

Protesten vedrørte i.runde i Vinterturneringen,og de
fleste vil sikkert gi' mig ret i at intet er mere vig
tigt end at komme godt fra start. Jeg kan derfor ikke
helt afvise at den midlertidige(?) afgørelse ikke har
haft indflydelse på mit spil senere i turneringen.
Med andre ord: Det kan ikke være meningen at man ska'

vente til næste sæson(!) med at få en afklaring.
Med venlig hilsen(~)

Morten

Tilføjelse for de uindviede:

Morten mødte ikke op til første runde,og havde ikke
meldt afbud. I overensstemmelse med reglementet tilde~
te turneringsleder Benny ham derfor et nul. Såvidt jeg
er orienteret går Mortens protest ~d på at første run
de ikke var blevet behørigt annonceret.

8
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Bragende succes i Brønshøj.

Som bekendt er der netop spillet en stormesterturne
ring på kanten af Vanløse,nemlig Brønshøj Skakforenings
5o års jubilæumsturnering. Jeg kiggede indenfor i 3.
runde og blev så fascineret af atmosfæren at jeg i res
ten af turneringen var til stede så ofte tiden tillod.
Jeg talte mindst 8 andre VS'ere blandt tilskuerne,og
også publikummæssigt var turneringen en stor succes.

Feltet bestod af 4 stormestre og 8 internationale
mestre. Stormestrene udstrålede sikkerhed,ro og moden
hed,og rent fysisk var de virkelig store. Jeg anslår
11stormesternormen11 til at være en livvidde på mere end
loo cm,eller en vægt over 85 kg. Slående var det fx at
se hvorledes Karlsson har lagt sig ud efter at han er
blevet stormester.

Omvendt var de internationale mestre alle unge og
magre,og udstrålede aggressivitet og.sult i enhver for
stand.

Den eneste undtagelse fra ovennævnte regel var Pinter,
som titelmæssigt er stormester,men rent fysisk kun IM'er.
Han vandt da også turneringen i overlegen stil og uden
tab. Han var nok heldig mod Larsen og Plaskett,men selv
med et halvt point mindre i begge disse partier ville
han stadig have fået den udelte førsteplads.

Turneringen frembragte to nye stormestre: Helgi Olafs
son fra Island og vor egen Curt Hansen. Af disse havde
Olafsson det sværest,idet han skulle vinde i de to sid
ste runder,hvorimod Curt efter en heldig sejr over Jens
Kristiansen i tredjesidste runde kunne sejle sikkert
i havn med korte remis'er mod Høi og Mortensen.

Jeg har svært ved at tro at Curt i fremtiden vil le
ve op til den ovennævnte stormesternorm,men på et andet
punkt demonstrerede han at han er titlen voksen: af de
ca 5 "stormesterremis'er" i turneringen var han ind
blandet i de 4. Remiskonge blev dog - meget mod sin
vilje - Bent Larsen med 8 af slagsen. Han missede ge
vinster mod Curt og Pinter,men kæmpede som vanligt ror
sejren i hvert parti.

Resultatmæssigt skuffede Karlsson og de Firmian,som
dog begge spillede sig op efter en elendig start. Høi,
ratingmæssigt den absolutte underhund,spillede fint,
men vakte opmærksomhed ved at insistere på hængeparti
mod Smyslov i sidste runde. Han var et tårn i under
vægt,og mat i et par træk.

9 Steen
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Regnskab o-g budget.

Hermed foreligger regnskab og status for
1984/85 (se foregående sider), der må siges at
være ganske tilfredsstillende i betragtning af
lt'ets overskud, som hos naive sjæle nok kan le
de tanken hen på apostlenes gerninger, men som
mere kritiske naturer vel vil betegne som ufor
skammet. For kassørens egen skyld må man håbe,
at han på generalforsamlingen kan give en plau
sibel forklaring på fænomenet.

Som for sidste regnskabsårs vedkommende har
medlemstallet været ret konstant, omkring 60,
dog med nogen gennemtræk, og samme tal må vi
nok kunne regne med for 1985/86; med iøvrigt
uændrede takster og omkostninger vil budgettet
så tage sig sådan ud:

Indtægter: medlemskontingent 19800,-
huslejetilskud 2000,-
renter 900,- 22700,-

Udgifter: KSU-kontingent 7000,-
lokaleleje 8200,-
Fribonden 1500,-
juniortilskud 2000,-
holdturn.,scoring 400,-
diverse,incl.porto looo,- 2oloo~-

hvorefter det budgetterede overskud vil beløbe
sig til kr 2600,-. Der er altså god plads til
en udgif~~forøgelse, som også nok skal komme
(med den regering vi har), og hvis ikke den
helt store katastrofe indtræffer, kan vi utvivl-

" o Csomt endnu et ar holde skindet pa næsen. Aret
1985/86 bliver efter sikkert forlydende kassø
rens svanesang - forudsat altså, at gf genvæl
ger ham for endnu et år, hvad den nok gør, bl.
a. fordi årets restancer igen en gang er nul,
og det er jo et af de forhold, der forliger os
med hans tilstedeværelse. Først derefter kan
han i god ro og orden trække sig tilbage - i
forholdsvis nåde, men dog ude~ pension.

Vel mødt på generalforsamlingen?

(1.4.1985) Økonomisk sekretariat.

/~



I KAMP MOD STORE ÅNDER

I sin i øvrigt smukke og prisværdige enthusiasme
for vort herlige blad FRIBONDEN er redaktør og man
gefoldig klubmester Steen Schousboe på det sidste
kommet til at skrive temmelig meget om en abeføl
jeton,som han mener at have stof til.

Men lad gå da! Her komrrer et par Sokolski-partier,
maske til glæde og begejstring for nogle,til skræk
og advarsel for andre,og til grin og gnækken for helt
andre.

Artiklen her kunne dog for første dels vedkommende
ligeså godt have været led i en meget lang serie om
"hvordan man(tkke) slår klubmesterefi~(Se FB,37.årgang
198o,nr.2).Ham har jeg nemlig utallige gange været på
jagt efter,oe jeg var tæt på i et sindsoprivende par
ti,som er beskrevet i det næimte nummer.

I

NU ELLER ALDRIG¼ALDRIG?

Parti fra Vinterturn8ringens mesterklasse 1984-85,
25/lo og 1/11 1984.Hvid:Jørgen Holst,Sort:Steen Schous•
boe.
l.b4,e5
2.Lb2,Lxb

3.Lxe,Sf6

Jeg må medgive at afbytningsvarianten
ikke er det værste for sort,men -rent
principiett:han giver jo en centrums

bonde.
Det rykker lidt i hånden: f4!? Men lad
mig være lidt respektfuld her over ror
vor fine positionsspiller.
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4.Sf'3,o-o
5.e3,Sc6
6.Lb2,d5
7.Le2 Fortsætter indtil videre den respektfulde

linie.

Uglerne kommer jo tit og vil sige nogetææ
kritisk om hvids udvikling i Sokolski-åb
ningen.Men er uglen nu sådan en klog fugl?
Er sorts flotte udviklingsshow ikke lidt
flimrende? Hvid får godt fat i centrum,
og sort må prøve at skaffe meningsfuld be
skæftigelse til løberen på b4.(Angående

.,.r det sidste se dog også følgende parti!)

7. -,Te8
8.o-o,Ld6

9.c,4:;Se5
lo.cxd,Sxd
ll.Sc3,S:f6

12"Sg5,Lf5
13.f4,Sg6

Klubmesteren tænkte så længe at jeg næsten
blev nervøs.Det er jo også princi:piel:lm:
detteher:remistendenser efter SxS -hvor
imod hans texttræk skam er ment aggressivt
Så jeg tænkte mig også om,det bedstejeg
kunne,og valgte så kampen ude i den sto
re verden.Frem med kavalleriet n~! Han
kommer til at finde sig i synet af det,
thi en Schousboe svækker sig nødig med

<!.
dumme bondæræk som h6

Trods sine aggressive hensigter er han a~

ligevel kommet til at stå lovlig tungt

det fremgroende Vildnis



14.lc4!,Te7
15.Sb5

15.-,Lc5
16.Dd4,Le4
17.Db}

17.-,Ld.5
18.Sf5

18.-,Td7
19.LxL,SxL
2o.g3,h6
21.Se4,Lf8
22.Tacl

22.-, De8
23.Sc5,LxS
24.T:xL,S:f6
25.LxS,gxL

Hvordan kunne han have skærpet sit
spil? Nå - han kan jo stadigvæk godt
være svær at fælde.Indrømmet! Men lad
os prøve lidt:

Det går ikke at blive ved med kun at nr

være respektfuld.Springeren kunne tæn
kes at ville svinge over til d4 og true
Lf5.0g Steen kan garanteret ikke få sig
til at spille c7-c5

Jeg har i% det snart som Jeppe i Baro
nens seng.Er det virkelig mig der har
alle disse flotte angr-Lbende officerer?

Jeg begynder at blive euforisk.Det er
farligt!Men det ligner jo ballet - se
blot springernes pas de quatre i den
gode varme jungle.

Det kan ikke være hans kop te.

Med den hårde trussel Sc5,som han ikke
finder noget rigtigt svar på

Ora.ngu dør! Men en værdig og god død.

/.S-



26.Sxh+,Kf8
27.Dc},De6?? Mesteren er tydeligt ophidset.Det var

jo også en irriterende dobbelttrussel
på c? og f6.For resten har han ikke
så meget tid tilbage.

28.f5,Dd6
29.fxS,

29.-,b6
3o.Sf5????

_3o.-,DxT
31.g7+,Kg8

Drømmer jeg ellerea jeg vågen? Nu eller
aldrig

Ja,man må da habe at jeg i hvert fald
bliver vågen nu,for der var det: SYN
BROMET ! t Syndromet lever!
Luften var tyk,uglerne og høgene sad
tæt i de efterårshærgede træer - og
endog :på mine skuldre,føltes det.Ven
tede de på den gamle xbtnmll Skovørns
død? Den sad helt urørlig,og dens tid
gik og ,gik.En enkelt gammel kamphane
galede - eller snarere kaglede med Tu
borgrøst - noget om bonde g6-g7 og hak,
hak,hak,men den gjorde det ikke så højt
at andre kunne høre det.Jeg så og hør
te ikke noget, var fortabt i be t r-agtnang,
en af smukke m mønstre i junglJm.:
springerskak og bonden frem og bla-bla
bla-! Måske er det i virkeligheden ma
laria man lider af? Så lettede• ørnen
pludselig på de store vinger og fløj
bort med Tc5

Fuglekoret kogte med varianter.
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32.Dxf'6,Te8
33.Dh6,f6
34.Dx:f&,Txd

35.Sh6+

35.-,Kh.7
36~.g8D+

36.-,TxD
}7.Sxf,Dxe+
38.Khl,De4+
3~D:f},DxD+
4ot.TxD,KxS
41.a4,Ta2

42.Tf4

Det må da for Fanden i Helvede
være muligt at få ram på ham!

Man skulle tro at Sf5 kunne have
været med til at fange ham.Men he
le tiden griner han bare et stille
grin i sit tynde skæg

Hvid er helt desillusioneret og må
nu den følgende onsdag lade sig ex
aminere i slutspil i 2½ time.Det
forseglede træk var:

Så gik jeg en uge og grueee for den
forestående prøve.Steen derimod elske1
jo sådan en hængestilling.Jeg var død•
sensangst - det var måske også den
malaria - og j,eg tilbød til stadighed
remis,bavde helt tabt det psykologi
ske spil.Ud fra hængestillingen kun
ne der dog teoretisk analyseres frem
til et spændende hvidt fremstød på



42.-,Kg7
4}h4,c5
44.Kgl,Tc2

45.h5,Tb2

kongefløjen.Men læserne skal slippe for
vidtløftige analyser.Lad os blot se min
kamp for at overleve.

Med en grov trussel:Tb4 og vistnok
godnat! Men hvid overlever i kraft

af en mod.trussel.
46.Ø Te4,Tb4

47.Te7+,Kh6
48.Txa,Kxh

49"a5 Man må svare skar~t for sig ved denne
examen.

49.-,bxa
5o.T:xa,Tc4
51.Kf2,Kg4
52.Ke'},Kxg
5}.Kd3,Tcl
54"Ka2·;Te4
55"Kd3,Td4+
56Kc3,Tdl

57.Txc,Tcl+!

58.Kd4,TxT
59.KxT

REMIS.

Et godt forsøg af sort.Hvis man læser
den nævnte artikel iFB,37,2,1980 ser
man at han kan have et welbegrundet
håb om at jeg vil gå ind i et variant-
net som Kd2' TxT1 Mel\. 1c,·· tr ..,.J;c,., • .Je,:a .<.. ......

- og her vælger jeg det relativt sikre:
hvorefter klubmesteren modstræbende
gik med til fredsforhandlinger og
sluttelig til

/8



Parti fra holdturneringen.

Fra 7. runde. Spillet den 20/3-85

Hvid: Stefan Sort: Børge Nielsen, Hvidovre

1. e4;c6 2. Sc)jd5 J. SfJ lidt variation er kun godt
J. d4 spilles jo næsten altid J.-;dxe4 J.-;å4?!4. Se2
er udmærket for hvid 4. Sxe4;Lg4 ikke 4.-;Lf5?5. SgJ
hvorpå det er nødvendigt med Lg4 da 5. Lg6? 6. H4;h6
7. Se5;Lh7 8. Dh5;g6 9;Lc4;e6 to. De2;De7 giver hvid
en overlegen stilling. 5. Le2 løberen står bedre der
end på c4 5.-;e6 6. hJ;LxfJ 7. Lxf3;Le7 8. d4;Sf6
9. Sxf6+;Lxf6 102 cJ;Dc7 Benny var nu lidt bekymret;
begge mine springere var borte. lle o-o;Sd7 12. Tel;
o-o 13. Le3;Tfd8 14. Dc2 dronningen skal til cl, så
LeJ kan afbyttes med Lf6, men a-tårnet skal lige ud
først. 14.-;a5 15. a4 sort må ikke spille a4 15.-;Sh6
16. bJ og heller ikke Sc4 16.-;Sd5 men nu er d4 ble
vet svag og LeJ derfor dårligfLxS kan derfor ikke spil
les, selv om Sd5 er noget generende. Først skal de
sorte løbere byttes af 17. Tadl;Td7 18. Td3;Tad8
19. Dcl;h6 den hvide plan har fremtvunget en svæk
kelse i den sorte koogestilling. Lxh6 lurer i luften.
20. Le4;Kf8 der truede Lxh6 fulgt af TgJ 21. Ld2,Db6
22. TfJ;h5 der truede igen slag på h6. Trækket blev
spillet for at bevare bonden(DxbJ/c4); men nu kan
de sorte løbere byttes af. 23. Lg5;Lxg5 24. Dxg5;Sf6
sort vil ikke indlade sig på DxbJ/Dxh5 o.s.v.
25. Lc2; Td5 26. DeJ;c5 270 dxc5;Dxc5 28. Dxc5;Txc5
tidnøden er så småt begyndt at indfinde sig for begge.
29. Tdl;Txdl+ JOo Lxdl;Sd5 Jlo TdJ c4 er bestemt ikke
godt Jl.-;TicJ hvis SxcJ så Lxh5;S~a4/Lxf7;Sb2/TfJ
J2o TxcJ;SxcJ JJ. Lxh5;Se4 34. Le2;Ke7 J5o f3;Sc5
J6. Lc4;Kf6 37. Kf2;Ke5 J8. Ke3;Sd7 J9. f4+;Kd6.
40. g4 mens sort funderede og regnede på træk som
Kc5 og f6, lød der pludselig et lille klik, hans
vinge faldt. Hvid har en lille fordel, men det er jo
nemmere, når modstanderen glemmer tiden.
Inden sæsonen startede havde jeg lovet, at jeg ikke
ville tilbyde eller modtage remis. Det blev til 5
remiser i holdturneringen; men jeg har spillet en del
fl~re.slu~spil i denne ~æsont ti~ligere v~r jeg til
~ Jelig til at tage remis, nar vi nåede sa langt.
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1198
1307
1728
1821
1911"

"
"
"

Rating2
J½
J½
4½
2½

EMT 1985
blev i år afholdt på Nøddeskovskolen, en stor skole
i udkanten af Næstved.
Spilleforholdene var udmærkede; ligeså indkvarterin
gen, hvis man ser bort fra et par enkelte urolige e
lementer fra Allerød og Hillerød.
VS'ernes resultater:
Basse 10 Stig Solhof 0001100
Basse 9 Christian HartmannOl½llOO
Basse 3 Lars Jacobsen 0010½11
Basse 2 Lars Pedersen 1½11001
Mester 6 Stefan Hansen 10½½00½
Stig havde stillinger til mere, men -
Christian debuterede og spillede flere glimrende par
tier og var på et tidspunkt med i topstrideno
Det var Lars J. ikke, men en kraftig forkølelse i
sta-r:ten af turneringen forklarer den dårlige start.
Stefan startede godt, men -
Lars P. var VS' lyspunkt. Hans spillemæssige krise,
som har plaget ham i hele sæsonen er tilsyneladende
overstået, og han fik J. præmie. Han viser sit parti
i sidste runde i Fribonden.

Delegeretmødet blev som sædvanlig jabbet hurtigt i
gennem p~skesøndageftermiddag. Dette klarer unionens
dirigent glimrendeo Akustikken var yderst ringe, så
det var vel godt det samme.
Eigil Johansen AS 1904 blev udnævnt til æresmedlem af
Dansk Skak Union. Til lykke, det er fortjent.

SH

PROGRAM

for sommerens aktiviteter er endnu ikke udarbejdet,men
vi kan da nævne at den traditionelle udflugt i det grøn
ne finder sted søndag den 16. juni. Og det er ikke et
besøg hos Tuborg.

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

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


