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Skovtur eller ej?

Ja,det er spørgsmålet. I septembernummeret fra sid
ste år begrundede jeg hvorfor jeg mente at vi burde
holde inde med dette arrangement. To indlæg i novem
bernummeret argumenterede modsat,og da jeg nu igen
har hørt røster for en skovtur igen i år,er der grund
til at se ·på sagen igen:

Holst mente at der burde reklameres bedre for sagen.
Det er muligvis rigtigt,men hvordan? I de tre år hvor
vi har arrangeret skovturen har den fået udførlig for
omtale hvert år. Alligevel har deltagertallet vist en
meget tydelig depressiv tendens: 14 i 8318 i 84,og
aJtså 4 i 85. Det fremgår da også af Holst's indlæg
at han selv har været klar over arrangementet hvert
år,så jeg synes ikke at man her ser nogen grund til
ut tro at der hidtil har været for lidt foromtale.

Gyldholm mente at der i folket er et stadigt vok
sende krav på andel i de egentlige kulturgoder,og
at vi som VS1ere må prøve at leve op til dette krav.
Ingen skal tro at jeg ikke ønsker at se VS som fore
gangsklub for snart sagt alt godt,rnen på den anden
side synes jeg at de1tagerta1Jet med al ønskeljg ty
delighed viser at hvis folket kræver en større andel
i de egentlige kulturgoder,så hører vores skovtur i
hvert fald ikke til disse!

Kort saEt: jeg mener stadig at det nu er nok. Men
under alle omstændigheder skal vi træffe en beslut
ning inden juni,så måske kunne vi spørge på GF?

Steen



UDEN ØL OG BRÆNDEVIN

Kendere ved, at det må være i Hvidovre, og det er ganske vist:
holdturneringens 6. runde foregik der. Den småpuritanisme, som
den skrabede ølbeholdning der på lag er adelsmærket for, kom
mer ikke overraskende for mig; det er immervæk Højgaards klub.
Og den manihar jo - ikke ulig min barndoms søndagsskolelærere -
en forunderlig, saliggørende aura; man bliver venligere stemt
(også overfor sin modstander) og glemmer aldeles sin tørst.
Alligevel er det svært at sige sig fri for en vis ærgelse o

ver, at bemeldte klub ikke kan eller vil skelne mellem formyn
deri og selvjustits og indkøbe det nødvendige antal pilsnere.
Hvis der er fordi, man skammer sig over prisen og føler, at
det er amoralsk at opretholde klubbens økonomi ad den vej, har
jeg et godt råd•••

Ernst Jessen (R)
Børge Nielsen
Jørgen Carstensen
Torben :Madsen
Poul Elgaard
Mogens K. Nilsson
Knud Højgaard (R)
Lars B. Larsen

Hans Nielsen
Steen Schousboe
Leif Jensen
Stefan Hansen
Eivind Einersen
Niller
Lars Pedersen
Morten Hansen

½-½
1 - 0
~ - ~
1. - 1.2 2
1 - 0
0 - 1
0 - 1
~- - ½

Leif contra Store Cigar: Remis! Det synes så, at Leif siden
sin hjemvenden fra det sydlige udland udstiller et fredeligere
sind end det, vi kendte tilforn. Han har· sågar udtalt at ville
spille 9 remisser - et godt incitament for KSU til at øge an
tallet af runder i holdturneringen.
Morten gjorde meget ud af at forklare mig, at han havde samt

lige sit partis 2o træk med hjemmefra. Jeg må have set mis
troisk ud. Men! misbilligende havde været bedre: Fanden skul.Le
stå i at forberede sig på at spille remis. Og Morten spiller
jo bedre end snart sagt hvemsomhelst.
Ganske som i første runde undervurderede jeg min modstc1.nder

og gik med hvid i en Samisch alt for hårdt på; I ved: i den
kendte stil med lang rokade og vildfaren h-bonde og alt det
der. Den slags imødegås med et modstød i centrwn, og det vid
ste sort. Ved overgangen til slutspillet kunne han have sik
ret sig en klar fordel. Der var jeg heldig, og det er VS måske
også; for Jessen ymtede senere noget om at melde sig ind i
vores klub ••• - For øvrigt, mens vi er ved Samisch, minder



hans navn mig om en god historie, jeg engang opsnappede i
Weekendavisen i Andreas Dalgaards spalte "med mere": Dalgaards
hjemmelsmand, en bankdirektø:r; havde som ung bankmand vær-et i
England med en hr. MUller, en fremragende embedsmand men ikke
skrap til engelsk. Thi i det fremmede var han altid omgivet
af nysgerrige damer, idet han præsenterede sig således: - My
name is Muller. With two pricks ••
Det var jo i enhver forstand et sidespring, selvom jeg dog

ikke vil undlade at oplyse om, at genren på det seneste i
sublimeret form er blevet dyrket i Information af Poul Høst
Madsen.
Vi kan ikke opnå alt her i livet. Så.ledes er min medredaktør

født for tidligt til at have oplevet skaklejrene i Tranum, hvor
onkel Harald fortalte om springergafler. (Lyder bedst på tysk)
Har ma..~ først gennemlevet det, overser man dem aldrig! Ellers
mener jeg, at Steen havde visse modspilschancer og i hvert
fald ingen oplagt tabsstilling. Tidnøden •••
I det mindste for mig overraskende præsterede Niller i en ny

stil a la Nimzo/Petro en fornem og overbevisende sejr, og var
det ikke for samme Nillers problematiske forhold til note
ringslister og ortografi i det hele taget, havde partiet væ
ret at se i fribonden. Som landet ligger nu, lader partiet sig
ikke rekonstruere, hvis det da ikke lykkes at erhverve Nils
sons partiliste ••• Og det gør det 5.kke; - mest fordi Niller
er ligeglad - også med det!
Stefans spil var meget bedre end'længe set. Koncentreret og

indædt ventede han tålmodigt på chancen for afvikling af den
betrængil.e stilling, en chance han udnyttede perfekt. Således
sæsonens bedste parti af vor formand, som ikke af indbildt
formkrise kunnne have sat sig selv af holdet før sidste runde.
Snarere af tørst, traumatiseret af opholdet i Hvidovre.
Det huxtige sammenbrud, som Eivinds åbningsspil antydede,

udeblev; utroligt at han endte som den sidst færdige. Poul E.
er ej at spøge med, og han viste trods god illodstand fra Eivind
en sikker hånd partiet igennem. Jeg havde jo håbet på en
remis.
Eh lidelse var det at følge partiet Højgaard - Lars, mest

fordi begge spillere tilhører den hypersensitive kategori af
den skakspillende menneskehed. Ætiologien er formodentlig af
vigende; antydningsvis er Lars arveligt belastet, - vi husker
at hele Danmarks skakkammerat, Larsen, var hård ved hans far
ved skakolympiaden i Siegen i 70. Medens Højgaard er umulig at
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passere ved brættet uden at emme skyldfølelse; hele det skak
ternede slips sitrer, og man er sig straks alle barndommens
forbrydelser bevidst. De er ikke få iøvrigt, og jeg angrer dem
på stribe, blot jeg slipper for at få skylden for, at Højgaar'd
ganske umotiveret satte dåsen i slag. Med rigelig tid tilbage -
mens Lars i bestræbelsen på at bide fingernegle havde brugt
al sin. Herved - hvad næste ru..~de også viste - skulle Lars
have genvundet sin selvtillid, og han kan roligt begynde at
slappe af. Det kan Højgaard også •••

FINALE

Holdturneringens syvende og sidste runde hjemme mod Rødovre
var i det mindste skelsættende for mig, idet jeg længe inden
havde besluttet, at det skulle være min sidste kamp for VS.
Om de nærmere omstændigheder vil jeg vende tilbage.
Resultaterne:

Hans Nielsen
Steen Schousboe
Benny Petersen
Leif Jensen
Eivind Einersen
Niels Rendlev
Lars Pedersen
Morten Hansen

Bent Kølvig
Svend Hove
Henrik &iksen
Jacob Rubin
Gyula Sziics
Anders Li.mdsgaard
Peter Rank
Morten Lundsgaard

1 - 0
h 1 - 0

½ - ½
h 1 - 0

0 - 1
0 - 1
1 - 0

h 1 - 0

Ved spilletids ophør var stillingen 2½-2½, men med tre gevin
ster i vente til os. Dermed konfirmerede Rødovre endegyldigt
sin jumboposition i gruppen, hvor jeg gætter på, at vi selv
havnede omkring midten. Hvilken placering vi ingen grund har
til at være specielt stolte af; spillet har til tider været
fornærmende ringe.
Eh ganske overvældende sejr stod Lars for; mod sædvanen var

det Lars' modstander, der virkede kyst. Steen bemærkede rig
tigt, som antydet i foranstående referat, at Lars nu har fået
så meget selvtillid tilbage, at der også bliver råd og over
skud til at spille for galleriet. Behold nu troen - også mod
de stærke!
Benny snoede sig ganske glimrende ud af en lidt trykket stil

ling og kunne vel endda uden for store ricisi have spillet
videre på gevinst, selvom årets hidtidige resultater godtnok
ikke opfordrede til det. Benny ser lidt træt ud; men vender
med fornyet styrke tilbage i næste sæson.



Jeg er en kende beskæmmet ved at skulle afslutte med at kal
de Niller for en useriøs spiller; men det bliver løsenet så
længe han fremturer med sit Leningradsystem, som vel i øvrigt
næppe er at kalde et system (udover den systematiske svækkel
se af felterne omkring kongen). Religion og overtro har alle
dage haft et godt tag i de brede masser, - herfra danner Nil
ler ingen behagelig undtagelse. Desværre.
Efter to barske læreår på førsteholdet er Eivind i næste

sæson klar til at yde den store indsats. For har det end re
sultatmæssigt knebet på det seneste, er Eivind jo på intet
tidspunkt blevet spillet ud af brættet. Thi derpå kendes de
sande talenter, at de udover at kunne en ukristelig masse u
nyttig åbningsteori udenad også formår at spille selv. Og(?)
spille så godt som hvemsornhelst.
Når jeg spiller med Kølvig, plejer sort at vinde, og det var

naturligvis en ubehagelig tanke at have i baghovedet for ham,
som havde hvid. Selvom jeg lagde pres på ham, kunne jeg dog
ikke drive stillingen føleligt udover remistærskelen, og der
røg endda en bonde i bestræbelserne. Det var åbenbart lige,
hvad der skulle til; for i forsøget på at holde fast på den
tabte hvid plat en officer. - Som man vil forstå - et parti
fyldt med fejl og udeladelser, men hårdt og intenst spillet.
Ifølge min ikke ufejlbarlige hukommelse sluttede mine opgør
med Kølvig derved salomonisk 3-3.
Om hængemulerne:
Morten havde igen spillet sit superfornuftige og -positionel

le spil og havde naturligvis en klar fordel. Formodentlig med
tanke på stillingen i rækken opgav modstanderen fornuftigt
uden videre spil. Uden at gide tælle efter vil jeg tro, at
reserven Morten har holdets højeste scoringsprocent. Han har
i hvert fald spillet formidabelt og fortjener ros. Stor ros!
Leif skulle i nogen grad have haft enden på komedie og kunne

endnu engang takke modstanderen, som måtte siges at være mere
end almindelig flink, idet han lod Leif slippe ud af alle
genvordigheder. Og så kunne det nok være, at den kendte pam
per teede sig som den berømte ål i mudderet. Det Rubinske
Verdensbillede måtte herefter være sunket i grus; for han ude
blev uden at mæle et ord fra hængepartiet - en optræden der
ikke passer sig for en skakkammerat. Det er Rubin heller ikke.
Dertil er han for meget af en dårlig taber, herefterdags bedre
kendt som Matulovic fra Rødovre.
Min medredaktørs modstander udmærkede sig højligen ved både
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originalt og meget hurtigt spil samt bevægelser med benene,
som bedst saqlffienlignes med pingvinernes med lufferne, når de
(altså pingvinerne) venter på sild. Alt selvfølgelig et eks
tremt udslag af manglende tålmodighed, frenetisk og ganske
utålelig for de omkringsiddende, - bordet ryster jo. Man skal
blot ikke tage det så tungt; lidelsen er ganske ud.bredt blandt
nutidens skakspillere. El.lers var han selvklart voks i hæn
derne på Steen, som dog ikke havde jernhandsken fremme. 1~
herligt, langt parti og en rimelig afslutning på en sæson,
som rent ud må siges at have været utilfredsstillende, også
for Steen. Intet var for pjattet for sort, så han skulle også
lige prøve at tage hængeparti. Det kunne man endda forstå.

Sæsonen igennem er der blevet tabt et urimeligt stort antal
partier, klattet væk på en barnlig facon. Jeg iler med at
nævne mit eget tabsparti, det var en skandale. Dårlige und
skyldninger er der nok af, og den ærede fribondelæser må med
god grund være træt af mine. Det er jeg også selv. Og navnlig
er jeg træt af vedblivende at lægge organisme til mine med
menneskers til gengæld utrættelige øvelser udi tobaksrygnin
gens sikkert ædle kunst. - Selvfølgelig findes der flinke
rygere, der mod gode ord og betaling kan overtales til at
bortlægge cigaretterne, uden at de samtidigt opfatter det som
et omfattende indgreb i deres frihedsrettigheder. Men som
helhed er rygere en maliciøs race, sådan lidt af et konglome
rat mellem :Ehevoldsen og Hvenekilde og Hvidovres gråulve.
Trættende er også den langtrukne debat om at lindre ikke-ry

gernes kår i dansk skak. Der er nemlig ikke noget at disku
tere.
Hvad specifikt angår VS er der jo tale om en almindelig

cost-benefit analyse: Bestyrelsen, som tæller flere rygere,
har ikke fundet, at det var besværet værd at satse så meget
på den sag (et røgfrit miljø), at den og klubben kunne be
holde f.ex. undertegnede på holdet. Hvilket sandelig også er
en ganske rimelig indstilling. Hvorfor forpligte sig udover
sine evner og inderste ønsker; det gør jeg heller ikke selv,
selvom mine altså rækker en anelse længere end en pakke ciga
retter.
Jeg erindrer også ganske skarpt, at det ved lejlighed både

fornuftigt og sandt er blevet udtrykt, at der ikke er brug
for særforplejning og primadonnanykker i VS. Så jeg vil gerne
sige tak for den tid, jeg var med og ønske god sommer! HN



Hegnskab og budget.

led nærværende Fribonde forelieger regnskab
og status for året 1985/86 til behageligt gen
nemsyn inden generalforsamlingen. Årets over
skud er ret beskedent, men i betragtning af en
rnedlernstilbagegang på lo~b dog akceptabel t. He
stancerne er endnu en gang bragt ud af verden,
omend med lodder og trisser, men reelt nok.

Ved uændret medlemstal (det forbyde Odin!)
og iøvrigt uændrede takster og omkostninger vil
budgettet for 1986/87 se sådan ud:

Indtægter: medlemskontingent 18450,-
huslejetilskud 2000,-
renter 950,- 21400,-

Udgifter: KSU-kontingent 7400,-
lokaleleje 8200,-
Fribonden 1800,-
juniortilskud 1500,-
holdturn.,Scoring 420,-
diverse, incl porto 1080,- 2o4oo,-,

hvorefter det budgetterede overskud, trods en
kraftig beskæring af juniortilskuddet, kun lige
tangerer kr looo,-.

Læg mærke til, at vi i betænkelig grad nær
mer os det punkt, hvor kontingentet netop dæk
ker udgifterne til unionskontingent, lokaleleje
og Fribonden, og så har vi i disse sparetider
endda tilladt os den luksus at udnævne et æres
medlem; men det er dog ikke værre end at det
kan omstødes af generalforsamlingen, og det vil
så betyde en forbedring af det budgetterede
overskud på 2076. - I hvert fald bliver det nød
vendigt at stramme halvkuglerne, og der er ri
geligt stof til diskussion og ingen mangel på
problemer til kommende bestyrelsesmøder. Men
problemer er til for at løses, og det er da
hidtil lykkedes os. Det må også kunne lade sig
gøre nu, med de enorme latente kræfter, som
medlemsskaren repræsenterer. Lad os få nogle
af dem frem.

Vel mødt på generalforsamlingen!

(1.4.1986) Økonomisk sekretariat.
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HOLOKAMP= 2.HOLDET VANDT RÆKKEN

Inden de to sidste kaMpe (ude Mod IshØj og hjeMMe Mod
Øbro ) var stillingen i toppen af rækken:

1. '..Janløse II
2. Øbro I I I
3. IshØj I

31i
:7i
24i

Mod IshØj var vi for en gangs skyld ved at løbe inde i
vanskeligheder. Først indlØb to afbud, der betød at
stort set hele holdet Måtte rykke et tilsvarende antal
pladser op. Og knapt var l.anoen k omro e t igang før Eigil
og Christian HartMan (indkaldt soM reserve i sidste
jlljeblik) var spillet ud af banen. Desuden l.or« søren
Juul og jeg lidt i vanskeligheder, Men reddede Med
riMelig sikkerhed reMier i land. Lars Masede længe, Men
fik aldrig for alvor trukket sit parti over
reMisgrænsen. Desuden fi~ Jan Erik 'kun' reMis efter at
have stået gunstigt før hængepartiet.

vindevi Ile

Det blev derfor søren 8.P. og Bjarne der Måtte redde
redde stuMperne i land til et nogenlunde slutresultat på
4-4. Flot klaret af de to juniorer i den pressede
situation. I saMMe runde fik Øbro også kun 4-4, hvilket
betød at vi Med blot Zi i den sidste kaMp
rækken.

Mod Øbro blev det heldigvis aldrig rigtigt spændende.
Resultatet 4-4 var ok, Men Med lidt held havde vi vundet
stort. På de to første brætter vandt Lars og Jan i
sædvanlig sikker stil. Inden havde Jan Erik fornuftigvis
taget reMis i en stilling hvor gevinst l:un var Mulig ved
forceret spil. Fornuft Mere end godt spil var også årsag
til reMier til Søren Juul og undertegnede. I de øvrige
partier havde vi gevinstMuligheder. Eigils Modstander
fik, Med en bonde Mindre, lige Med det yderste klaret
reMis. Søren 8.P. kiksede toltalt Med en fribonde
Groggy af den første fejl koM snart den næste og partiet
var tabt. 0Mtrent saMMe skæbne overgik Finn N. Hertil
skal siges at Finn's Modstander skulle vinde partiet for
at sikre Øbro den anden oprykningsplads. Finn var
naturligvis ikke indstillet på at give noget væk, Men
Øbro-Manden havde fået god hjælp til at analysere
hængepartiet og afgjorde Med et par subtile træk
hele partiet.
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Udover I.pladsen kan sæsonens resultater opgøres sadan:

Lars Jacobsen 1 1 1 1 ø .L 1 Si2

Jan Jørgensen 1 1 1 1 ø - 1 5
Eigil Pedersen 1 ' . 1 1 ø I 52 J. 2
Finn Madsen 1 I ø ø 1 - ø .., '

2 L2

Johnny Andersen 1 1 1 1 1 I ' 62 2

S!bren Petersen ø 1 1 1 1 1 ø 5
S;llren Juul 1 1 1 1 I . I Si2 2 2
Jan Erik Schousboe 1 - - ø ø ' I ..,

2 2 t..

Bjarne Andreasen (R) 1 1 1 3
Christian HartMann (R) ø ø

Holdets styrke har været en
spilleMæssig bredde. Afbud har
end een hånd og der er blevet
Holdet har afgjort Muligheder
freM~e også næste år, selvoM
blive væsentlig hårdere.

god holdMoral og stor
kunnet tælles på Mindre
slasset for hvert point.
for at være Med helt

Modstanden selvfØlglig

Johnny W. Andersen

~

Slutstilling J. række gruppe J ip mp
1. Vanløse II X 4 4 4½ 7 7 7 6 39½ 12
2. Øbro III 4 X 5 4 4½ 7 5½ 5½ 35½ 12
J. Ishøj I 4 ) X 4 6½ 5 5 7½ 35 10
4. København III Jt 4 4 X 7 J 4½ 4½ 30½ 8
5. AS 1904 VI 1 J½ l½ 1 X 5 5 4½ 21½ 6
6. Vallensbæk I 1 1 3 5 3 X 4 4½ 21½ 5
7. Lyngby-Virum V 1 2½ J J½ J 4 X Jt 20½ 1
8. Jernbanen II 2 2½ t Jt J½ Jt 4½ X 20 2

Slutstilling Mesterrækken ip mp
1. Hvidovre I X 4½ 4 4½ 4 4 5t 5½ 32 11
2. 1,lbertslund I Jt X 4 4½ J 4 6t 6½ 32 8
J. Allerød I 4 4 X 5½ 4½ 5 4½ 4 31½ 11
4. Kampklubben/1941 II Jt J½ 2½ x 5 7 4½ 5½ Jl½ 8
5. Vanløse I 4 5 Jt J X 5 Jt 5½ 29½ 7
6. Valby I 4 4 J 1 J X 5 4½ 24½ 6
7. Lyngby-Virum II 2½ l½ 3½ J½ 4½ J X Jt 22 2
8. Rødovre I 2½ l½ 4 2½ 2½ Jt 4½ X 21 J

I/



g hedCa b

49.,-,Dg4+ 50.Kfl,Dh3+ ??
Her holder 5o.,-,Dc4+
51.Kel,Db4 let remis.

51.Kel,Se4 52.Db2!,Dh6
53.a5,g5 (?)
Stillingen var alligevel
tabt.

54.D:g7+!!,D:g7 55.T:g7+,
K:g7 56.a6,opg.

Bonden kan ikke længere
stoppes.

2.runde: Endnu en gevinst. Denne gang uden størrebe
svær. Når modstanderen "sætter en bonde i sla6" (efter
en kombination),så er resten teknik •• o

3.runde: Til min store fortrydelse og forbavselse en
remis. I hængestillinGen havde jeg konge og tårn mog
konge og to bønder. 1Iin konge var ganske enkelt for
langt væk! Denne remis satte stopper for min nydelige
række af 1-taller (15 i alt) og slog mig helt ud. Næs
te gang remis i holdturneringen i 18 træk,og mod Dr.
Prim. Holst i lo træk. Ja,hvad ska' man sige?

Øbro Røgfri 86

Af Morten M. Hansen

I februar og starten af marts havde 3 VS1ere den blan
dede fornøjelse at deltage i ovennævnte turnering. Den
delte glæde afspejles af resultaterne. Undertegnede op
nåede i al beskedenhed 5½ P• på en todelt l.plads,så
ledes at jeg nu kan kalde mig l.klasse-spiller. (før
ste!). Lars Jakobsen (tidligere Bornemann - så ved vi
hvem det er) blev snydt for en 3.plads - med 4 (fire)
points! - på korrektion. Tredje VS'er var Eigil Peder
sen. Han kvadrede to af sine modstandere.

I 1. runde måtte jeg ud i hænGeparti før det hele po
int var hjemme. Jeg var ved at blive snydt kort efter
genoptagelsen,men min modstander forivrede sig:

Jeg har hvid,og fra dia
grammet fulgte der:



4.runde: Remis. Denne gang i en stilling i dynamisk
ligevæet. Jeg var i rasende tidnød og blev ikke klar
over hvem der var mest tilfreds med resultatet. Begge
konger kunne tilsyneladende sættes matl

5.runde: En nem gevinst i 17 træk over vor ven eks
pedienten fra Skakhuset,Kurt Østerbe~g. Han overså en
mat i en! Partiet bringes nedenfor p.gr. af den åb
ningsteoretiske interessante duel:

Hvid: Undertegnede

l.d4,d5
2.c4,e6

3.Sf3,Sf6
4.Sc3,c6

Sort: K.ø.

Tak til Eivind,der lancerede dette træk for mig en
gang. Trækket er ikke så tosset som det muligvis ser
ud til - det kan også spilles inden et sort c6 - se
bare på den stilling hvid får. Det er tredje gang jeg
får lov at spille det,og gevinstprocenten er lool

5.,-,Le7 6 .Tbl·

Ikke b5 med det samme på grund af a5. Sort skal
bindes på hænder og fødder.

6., -, a5 7.a3,b6 l?

Sort påtager sig en svag bonde på c6,mod at få (il
lusorisk) spil mod hvids b4-bonde.

8.b4,a:b4 9.a:b4,b5 lo.Lf4,Sa6

Sfd7 kom i betragtning.

ll.Se5l

Det her må være en drøml

ll,-,Lb7 12.e3,o-o 13.Ld3

Her er Le2 med ideen Sfd7,Sd3 muligvis bedre.

JJ



13. ,-,h6 14.Lg3,Sd7 15 .Dg4t?

Eller 15of4,S:e5 16.d:e5 fulgt af Se2-d4. 16.,-,d4?
går jo ikke. (17.e:d47D:d4?? 18.Lh7+)

15.,-,s:e5

Trukket a tempo.

17.D:g7+,matl

16.L:e57F5??

Efter 16.,-,Lf6 17.Lg3 vil jeg stadig helst have de
hvide brikker.

6.runde: Remis igen. Fordelen smuldrede i tidnøden,
og i stedet fremkom et dårligt slutspil der forment
lig var tabt. Jeg tilbød remis da vi skulle tage hæn
geparti,og det blev modtaget. Nin modstander skulle på
skiferie!t

7.runde: Her havde lodtrækningen maget det således
at de fire førende skulle møde hinanden. Efter hvad
jeg kunne konstatere måtte jeg formodes at have det
letteste program. De to andre skulle blot spille remis,
og jeg vinde,så var alt i skønneste orden. Desværre
vandt den ene af dem ret let,så nu var jeg tvunget til
at vinde for at få indskuddet tilbage!Afslutningen ses

i diaGrar.unet. Jeg har
hvid og er i trækket:

23.g4!,Lc8 24.Ld3,g5
25.Lg37T:el 26.T:el7Te8
27.Lg6 (l)
Det bedste træk at præ
sentere en mand i tidnød
for.

27.,-,T:el+ 28.D:el,Dd8?

Lf8 havde holdt lidt læn
gere.

29.L:f7+,K:f7 3o.S:d6+,
Kg8 31.Dbl!,c4 32.Kg2,h5
33.h3,h:g4 34.h:g4,b5

I 'I



Desperation!

35.a:b5,a:b5 36.Dg6 og vingen faldt i den håbløse
stilling. 1--o.

Morten

Det er onsdag og dermed skakaften, men des
uden også fodbold-dag. Om eftermiddagen har
vi slået irerne med 4-1. Da man jo er nødt
til at arbejde for at opretholde livet, må
jeg håbe på en hurtig afgørelse så sammen
draget kl. 22.00 kan nås. Modstanderen er
hele Danmarks Niller; han er gudskelov rime
lig hurtigtrækkende.
Men ak, først kl. 20.15 gør hele Danmarks
Niller sin entre. ~u er hele Danmarks Nil
lers entre noget hel specielt, som desværre
ikke kan beskrives, men skal opleves in na
tur·a. At bø1··nf.?hi::1ven "Stakhaven" ha1·· haft
fagligt møde ved hele klubben selvfølgelig
kort efter. Og her er det, at hele Danmarks
Niller tager sit farligste v~ben i brug!
Der er ingen absolut iQ9§Q, der kan se så
træt og udkørt ud, som hele Danmarks Niller!
Dette fænomenale skuespil(?) har givet mange
points til VS i holdkampene; kan man andet
end undervurdere en modstander, der når han
har trukket sin kære f-bonde tg frem, ligner
en der skal have kunstigt åndedræt efter
kraftanstrengelsen.
Vinterturneringen 1985/86 viser tydeligt, at
de fleste i mesterklassen efterhånden kender
hele Danmarks Niller. Og det følgende giver
re~epten på, hvordan et fagligt møde kan ud
nyttes til at komme hurtigt hjem og se fod
bold.

Hvid: Benny Petersen Sort: Niels Rendlev

1. d4, d5 (Niller spiller ikke 1 ••.• , f5 af
frygt for 2. e4, hvorfor dette træk kort ind
gik i mine overvejelser (Blackmar-Diemer-gam
bit), men man skal endelig blive i vante va-

1~



rianter; man kunne jo risikere, at han be
gyndte at tænke) 2. c4, e6 3. Sc3, f5 4. e3,
c6 5. Ld3, Sf6 6. Sge2, Le7 7. f3, 0-0
8. Ld2, Dc7?! 9. Dc2, Ld7?! 10. cxd5, cxd5
(Nødvendigt da hvid ellers vinder bonden på
f5 (efter diverse afbytninger og Se4 svarer
hvid De6+)) 11. Tc1 (Et naturligt t ræk , men
med indbygget fagligt-møde-fælde)· 11 ...• , a6?
12. Sxd5!, Sxd5 13. Dxc7, Sxc7 14. Txc7, b5
15. Kf2, Ld6 16. Tccl, Sc6 17. h4 (med tanke
på fodbold, et slutspil med mer-bonde kan va
re længe, der må skabes angrebschancer)
17 .... , e5 18. h5, e4 (Det ser ud til at sort
har opnået, hvad han ville, men i virkelig
heden er kongestillingen blevet svækket)
19. Lc2 (igen med indbygget fagligt-møde-fæl
de f.eks. 19 ..... , Le6 20. Lb3! og hvid vin
der yderligere materiale) 19 ..•• , Tc8 (Des
værre, ~en ••• ) 20. Lb3+, Kh8 21. a3 (En lok
ker, der lægger op til en fagligt-møde-fælde,
læg mærke til sorts kongestilling) 21 ••• , b4?
22. axb4, Lxb4 23. Sf4! !, opgivet. Der truer
24. Sg6+, hxg6 25. hxg6++, kan kun afværges
med minimum tab af kvalitet, prøv selv!
Hvids ur 33 min., sorts ur 1 time 3 min., vi
nåede endog nationalmelodierne!

Benny P.

79 lo 25
74 35 21
18 30 95
71 74 97

6 47 84 33
Steen Schousboe

Klubbens giro

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

Pormand Stefan Ålekjær Hansen
Kasserer Børge Gyldholm
Hed. Hans Nielsen

j_
HOLDTURNBHINGEN

Topscorer for førsteholdet blev Morten,for andet
holdet Johnny. Mere i næste nummer.


