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RAGNAROK!

Lyder det slemt? Udover at være en mild inspiration fra øje
blikkets megalomaniske opsætning i Arhus af den hele Wagnerske
Ring (de kan altså andet end Jakob Haugaard der) blot ment
som et forsigtigt memento: Vi går svære tider i møde! - Og
med vi menes både klubben og fribonden.
For at tage klubben først, selve skakken, det væsentlige, det

vi måtte påstås at være fælles om: Jeg hørte forleden kassere
ren mumle (igen) om medlemstilbagegang. Udmeldelser altså! Det
kan principielt ikke blive ved med at gå, hvis man ønsker at
klubben skal bestå med alle de funktioner, der nu engang hører
sig til. Lad os derfor håbe, at Vanløse Open bliver vendepunk
tet, og lad os hver især gøre vores til i tale og skrift(!) at
støtte det initiativrige PR-udvalgs bestr~belser på at vende
bøtten. Lidt udvist entusiasme er det, der skal til - også i
mellemværendet med kassereren! Men læs ellers Gyldholms indlæg
på side 2 og 3; han formulerer det lidt bedre •••
Som opmærksomme fb-læsere kunne udlede aI augustnummerets bag

side er den ene og langt mest effektive halvdel a.f redaktions
kollegiet draget til Den nye Verden, og selvom han nok i ny og
uæ lader høre fra sig, er det jo ikke helt det samme. - Ind
læg er sådan set en slags forudsætning for bladets eksistens,
så jeg skal kraftigt understrege, at de vil blive modtaget med
en begærlighed som ingensinde før!
Selvom jeg ikke deltager i nogle af de faste arrangementer,

vil jeg bestræbe mig på at være i klubben, så vidt muligt hver
onsdag i et eller andet tidsrum mellem 8 og 9. Indlæg til fb
- maskin- som håndskrevne (dog helst det første) kan afleveres
der. Folk med hang ttl elementær spænding er dog velkomne til
at benytte Postvæsenet.
Jeg vil slutte - her ved maskinen til tonerne af Dvorak's

niende - med at ønske jer alle i VS. en god sæson! Hans



Før ofi'ensiven.

Fribondens augustudgave er et ~odt og infor
mativt nummer, som jeg har gennemtygget med in
teresse og gerne vil aflevere et par_kommenta
rer til.

Benny & Steens tlf.turnering kan sikkert de
fleste af os lære en hel del af, men hvorfor
arrangerede man ikke en turnering mellem de få,
der dog havde meldt sig til? Jeg selv for ek
sempel var vistnok den allerførste, men jeg hør
te aldrig et kuk, måske ud fra den begrundelse,
at fanden skulle da bekymre sig for en afdan
ket opkræver, der oven i købet ikke kan spille
skak, og det lyder jo da meget fornuftigt.

PH-udvalget fortjener en solid succes på
Vanløse Open 1987. Det ser virkelig godt ud,
kun mener jeg, at programmet bliver for koncen
treret, når det skal omfatte både simultan og
blindskak. Men hvis det tidsmæssigt skulle kom
me til at knibe, stoler jeg på at udvalget, li
gesom vore bedste skuespillere, forstår at im
provisere. Vi må eventuelt regne med pladsman
gel; det er den slags problemer, vi i snart
lang tid har savnet, hvordan i hede hule osv
har de dog båret sig ad, og så har der endda
ikke engang været omtale af klubben i lokal
pressen. Hvis det gode udvalg kan leve op til
bare halvdelen af det, de til dato har stillet
os i udsigt, så fortjener de en hædersplads i
klubbens historie. - Og det tror jeg de kan?

Klubmester Morten har begået en sober og ud
førlig beretning om vinterturneringen, med ven
lige, formanende og udglattende ord til de en
kelte deltagere, som vi bør tage til efterret
ning. Om vor ærede kasserer hedt.ler det, at hvis
han vil have større udbytte på den skaklige
front, må han holde opmærksomheden rettet mod
brættet. Ha-ha-ha, nået hertil brød jeg ud i en
ond,satanisk latter, - nej, kære mester, det er
et helt andet sted hunden ligger begravetJ hvad
kassereren trænger til er, at alle vi andre la
der ham få fred under spillet, og jeg tør godt
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påstå, at jeg har lidt erfaring i de dele. I ad
skillige år har jeg herset for at få folk til
at betale deres kontingent først på måneden, for
ud og uopfordret, sådan som vi skal, med eller
uden glæde; det mener jeg også, at de fleste har
vænnet sig til, men der er alligevel alt for man
ge, der skal rykkes i det uendelige, og når de
s~ endelig får taget sig sammen, generer de sig
ikke 1or at forstyrre kassereren i tide og utide,
ofte midt i et alvorligt parti. Den slags sæt
ter en kasserer grå hår i hovedet og skaffer ham
søvnløse nætter og tabte partier. Mottoet er å
benbart: Kassereren? - nåh, skide være med ham.
Måske skulle man. gå over til en anden betalings
måde, f.eks kontingentbetaling kvartalsvis for
ud; praktiseret lidt bestemt og alligevel pas
sende smidigt tror jeg, det ville lette kasse
reren en hel del. - Det er bare et forslag.

Endelig vil jeg om afviklingen af' vintertur
neringen sige, at de to turneringsledere har
klaret det ganske udmærket, med den fornødne
fasthed og uden at være brutale. Jeg tror, vi
vil stå os ved at fortsætte efter samme recept,
i givet fald måske med et par små, ekstra rap
til toppen.

Alt i alt synes jeg, at det må være beretti
get at se frem til en ny periode af fremgang,
navnlig hvis vi alle hjælper til og lopper os
selv bare en lille smule op.

- Sku' vi ikke ta' og prøve?

Børge Gyldholm.

Snak.

- Er det dig eller din bror, der lige er død?
Det er min. bror, men det er mig, der har væ

ret mest syg. Det min bror døde af var ikke no
get alvorligt.

-Nå, farvel.

3



VESTERJJA VSTURNERINGEN 1987

I modsætning til de tidligere år
blev Junior-DM og Vesterhavs
turneringen i år holdt samtidig
og på samme sted. Dette skyl
d tes, at Vesterhavsturneringen
ikke kunne klare det organisa
toriske arbejde ved at afholde
en stormesterturnering, og så i
stedet bad om at arrangere
Junior-DM's DM-gruppe - og
så fulgte resten af Junior-DM
med. Egentlig ville jeg have
deltaget i Junior-DM's mester
klasse, men jeg fik af turne
ringsarrangørerne, at der ikke
var nok tilmeldinger til at kun
ne oprette en sådan (hvilket
viste sig ved ankomsten at væ
re forkert), så i stedet for at
spille i en basisgruppe valgte
jeg Vesterhavsturneringen for
at kunne spille i en mester
klasse for første gang.

Mit første parti spillede
jeg umiddelbart efter ankoms
ten, og efter ikke at have spil
let turnering i 2 år var jeg "sul
ten". Sort er Kenneth Var
berg:

l. e4 c6
2.d4 dS
3.exdS cxdS
4.c4 Sf6

Her har jeg i lang tid spillet
5. c5!?, hvilket har givet mig
nogle herlige stillinger og gode
resultater, men på det sidste
er det ikke gået så godt med
delte træk. Så jeg vælger

5. Sc3 e6
6. Lg5 Le7
7. Sf3 0-0
8. Tcl dxc4

Teorien siger her 8...Sc6, hvor
på hvid spiller 9. c5. I denne
stilling er c5 ikke så farligt,
hverken for modstanderen el
ler mig, men det giver mig sta
dig mulighed for et majoritets
angreb med b4, a4 og b5 med
planen at indesnøre sorts dron
ningefløj og med tiden at ska
be sig en fribonde.
8 ...dxc4 forhindrer denne plan
til gengæld for et tempo (sort
plejer først at slå på c4 når den
hvide mand har spillet Ld3).
Et tempo er efter denne åb
ning af stillingen dog ret vig
tigt, så 8... Sc6 havde nok væ
ret at foretrække.

9. lxc4 Sbd7
Nu er både sorts og hvids pla
ner klar - han vil sætte en
springer fast på d5 og så med
tiden komme til at kigge på
min svage og isolerede bonde
på d4 - mens jeg slet ikke vil
give ham tid til den slags, for
min plan er at placere løber og
dronning på diagonalen b l-h7,
hvorefter jeg vil udnytte svæk
kelsen i hans kongestilling ef
ter det fremtvungne g6.

10. 0-0 Sb6
11. Ld3 h6?

Som jeg allerede har omtalt
kommer jeg til at fremtvinge
g6, hvorefter hans kongestil
ling er væsentligt svækket, og
jeg har offermuligheder på g6
svævende.

12. Lh4 SbdS
13. Lbl Sxc3

lian ønsker at eliminere mulig-



heden Se4. I denne type stil
linger er det normalt godt at
få plantet et tårn på 3. række,
men på 14. Txc3 følger SdS,
og tårnet kan ikke straks hop
pe til g3, hvilket var planen.

14. bxc3 SdS
15.Dd3 g6

...men hvorfor skal han bruge
over 20 minutter på dette
træk? Jeg truer mat, og fS
svækker e6, så han såvel lang
sigtet som kortsigtet har pro
blemer.

I denne stilling overvejede jeg
16. Se5?, som jeg da også
fandt ud af ikke duede, for
sort spiller l 6 ... Lxh4 17. Sxg6
Te8! 18. Se7+ Kf8! og hvid
har ingen mat. Dette er fak
tisk sorts eneste effektive for
svar!

16. Lg3 Ld6
17.SeS Se7
18. De3 Kg7
19. Sg4 Sg8

Sorts sidste tre træk har væ
ret tvungne på grund af trus
lerne mod g6 og h6. Læseren
bedes bemærke, hvor svag den
sorte kongestilling er efter g6
og h6. Det bliver endnu værre.
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20. LeS + LxeS
21. DxeS+ f6

Den ene svækkelse fremprovo
kerer den anden! På 2 l...Kh7
følger f4 og Tf3-h3, hvorefter
hans h6-bonde viser sig at være
meget svag.

22. Dg3 Se7
23. Tfel SfS
24. Dh3 hS

Igen!
25. Se3 Te8
26. Df3 Tb8

27. dS nu er nok det bedste,
men min modstander er i tid
nød, så jeg venter lidt med at
spille et afklarende træk.

27. Te2 bS(?)
27 ... Ld7 må spilles før eller
siden, så hvorfor ikke før?

28. Tcel Se7
29. Dg3 Tb6
30. f4 Ld7
31. dS

8

7

6

5

4

3

2

En herlig stilling at have mod
en mand i tidnød. Han når at
se, at 31...exdS 32.SxdS! Sxd5
33. Dxg6+ Kf8 34. Dh6+ Kg8
35. Lh7+ Kh8 36.Lg6+ Kg8
37. Dh7+ Kf8 38. Df7 mat ik
ke dur, men så heller ikke
mere. Det bedste forsvar er
3 l...Kf7!, hvorpå jeg kunne



finde på at spille 32.d6!'! Txd6
33. f5 e5! (ellers kommer mi
ne tårne i d-Iinien) 34.fxg6+
med uklart spil. Stillingen ef
ter 31...Kf7! er meget indvik
let men også sjov at analysere,
hvorfor jeg foreslår mine læse
re at prøve. Det er ikke så let
for hvid at komme videre som
det synes.

31. . . SfS?
32. LxfS! exfS
33. SxfS+ Kf7
34. Te7+ Txe7
35. Txe7+ Dxe7

Ellers kommer 36. Dxg6 og
mat på f7 eller g7.

36.Sxe7
37. Dxg6
38. Dxh5
39. Dh7+
40.Dh8+
41. DeS

I anden runde spillede jeg mod
eu mand, der ikke forstod min
åbning - jeg gav løber for
springer for at give ham en
dobbeltbonde, og da vi nåede
til slutspillet gjorde han alt for
at stoppe mit minoritetsan
greb, men mistede materiale i
processen. I dette parti såvel
som i resten var mine forbere
delser mig til stor hjælp. Jeg
kom altid til at få stillinger,
som jeg kunne lide at spille,
og også tit hvor jeg stod objek
tivt bedst. På grund af spille
tiden (fra klokken 6 om afte
nen) brugte jeg 2-3 timer på
åbningsforberedelser til hvert
eneste parti, og jeg kunne der
med lede spillet let og uhind
ret ind i baner, jeg følte mig
hjemme i.
I tredie parti kunne jeg lige ef
ter åbningen have vundet min
ofrede bonde tilbage med for-
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del, men jeg spillede noget an
det, hvorefter jeg sad tilbage
med en bonde mindre. Han
spillede meget præcist i slut
spillet, og hængepartiet var
tabt.
I 4. og 5. parti så jeg mere end
mine modstandere og vandt
materiale (en bonde i 4. parti
var ment som et offer, men
gav kun mig fordel, mens et
helt tårn i 5. var en overseelse
i en lidt dårlig stilling).
6. runde var den mest under
lige. I mid tspillet så jeg langt
og fremtvang dronningafbyt
ning, der 7 træk senere med
førte bondegevinst. Men straks
herefter fumlede jeg gevaldigt
og tabte bonden tilbage. I det
påfølgende løberslutspil tilbød
jeg remis, hvilket han nu afslog
fordi min løber var passivest.
Jeg havde imidlertid min re
misvariant klar og spillede mi
ne træk i lyntempo (thi jeg
havde endda en lille schnedig
fælde klar). lian var øjensyn
lig glad for lynskak og spillede
også a tempo. Lige da han hav
de udført sin formodede ge
vinstplan kiggede han op på
mig med store øjne - for først
da det var for sent opdagede
han, at jeg ville vinde hans lø
ber.
Med 5 af 6 behøvede jeg så
kun en remis i sidste runde
for at vinde mester 6 (en mon
radgruppe med 14 mand), for
min værste konkurrent vandt
ret hurtigt. Remistankerne lå

dog langt væk, for jeg fik snart
et dejligt angreb, hvor jeg ofre
de en bonde for at åbne b- og
c-linien. I hans tidnød brugte
jeg tyve minutter på et enkelt

•

opg.

Kxe7
Td6
fS
Kd8
Kc7



træk for at have alt med i den
indviklede stilling, men jeg
overså alligevel, at han pludse
lig kunne vinde en officer.
Men de åbne linier gav ham
stadig problemer, og da han
havde udført træk 40 kunne
jeg pludselig vinde et tårn for
et par bønder. Hans materiel
le fordel i slutspillet 2 T+B

mod T,S+3U var dog alligevel
nok for ham til at vinde i d
meget interessant slutspil, hvor
jeg til sidst bukkede under.
2. pladsen gav 400 kr. og en
ratingfremgang til 1978. Da
jeg kom hjem fejredes det med
en flaske rødvin (gæt årgan
genl).

Eivind

H O L D T U H N E H I N G E N

starter i begyndelsen af november, men i midten
af september skal vi vide, hvor mange hold VS
kan stille i denne sæsons sidste frist for til
melding er derfor onsdag den 16. september.

I begyndelsen af oktober offentliggøres de nye
holdopstillinger og styrkelisten, efter hvilken
evt. reserver skal indsættes.

I denne sæson skal 1. holdet forsøge at revanche
re sig og vende tilbage til mesterrækken.
2. holdet skal forsøge at gentage sidste års præ
*lation og ende i den bedste halvdel af 2. række
og måske vinde den.
J. holdet får en stor opgave i en række højere
end sidste sæson. Målet må i første omgang at
undgå de 2 nederste placeringer, men det kan da
gå be cr-e ,

Evt. afbud til en runde skal ske til det pågældende
holds holdleder, som så må prøve at skaffe en reser
ve. Det er naturligvis klart, at jo mere tid hold
lederen får til dette arbejde, jo større chance
har han til at skaffe en; så er det nødvendigt at
melde afbud, gør det i god tid.

Et foreløbigt program for holdturneringen findes
i "Fribonden" nummer 5 på side 2o
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STOFNØD •••

Nedenstående partislutning er sakset fra det russiske blad
116411, og det er ellers ikke fordi fribonden skal til at være
en filial heraf, eller fordi jeg finder "opgaver" af denne
spidsfindige kategori specielt pædagogiske, men fordi vi
mangler stof. Simpelthen.
For nu i det mindste at lette løsningsprocessen: Som både

pegepinden (den bl!Uger man stadigvæk i den russiske skak
skole - også til at rappe eleverne over fingrene) og skiltet
antyder, ja så trækker hvid først, og hvorfor ikke indrømme
at han er på vej til at vinde? - Løsning på bagsiden. HN



SIDSTE STIK

Måske nogle vil huske, at fribonden for år tilbage lod en
række personer optræde på slap line med deres så.kaldt værste
parti. Nedenstående ville kandidere lcraftigt, dersom jeg ik
ke allerede havde ydet mit bidrag. - Men lad oe se positivt
på det; fra min modstander Dennis Rejs side et godt parti og
(utroligt nok) hans eneste gevinst over mig.
En anden grund til at offentliggøre det skulle være slip

strømmen fra historiens vingesus: Det var mit absolut sidote
pal!ti - også som reserve - for VS i holdturneringen, ikke
uigenkaldeligt men næsten ••• Altså til de nødvendige miljø
forbedringer er gennemført over en bred front.

Hvid er altså Dennis Rej, nu SK 41, og partiet er spillet
i den nys afvigte sæson, den noksom bedrøvelige •

1. Sf3,c5 2. g3,b6 3. Lg2,Lb7 4. O-O,g6 5. d4,cxd4 6. Dxd4,
Nødtvungent og i den grad på Hernens mark måtte jeg allerede
her give Eivind en smule ret. For hvad skal man spille her?
I hvert fald sorts 7. træk lugter langt væk. Skal man virke
lig studere åbningsteori?

6. -,Sf6 J. Sc3,Lg7 8. e4,Sc6 9. Da4,~0 lo. e5,-

Hvid har fordel, og det skulle ikke undre mig, om man klart
kan kalde den afgørende.

lo. -,Se8 11. Tel,Sc7 12. Dh4,b5 13. Lh6,f6 14. Tadl,b4(?)

Mens sort har tullet rundt med brikkerne, har hvid spillet
sunde og naturlige udviklingstræk. Sort er til grin, og det
sidste træk, der jager den hvide springer hen på et fremra
gende felt, fortjener næsten præmie.
1 • Se Lxh6 16. D.xh6 Se6 1. Lh De 10. I~e6+ d.xe6 19. Se
.fQ. det havde jeg heller ikke set, fxg5 2o. S:xg5,Tf7.

Ikke særlig rart. Sort kunne bedst opgive her, men så skulle
jeg jo søbe i den kål, jeg selv havde spyttet i, se fb nr.l
d.å.

21. SxCT,Kxf7 22. Dxh7+,Kf8 23. Te4,g5 24. Dh6+,Kf7 25. Dxg5
og sort opgav. - Det bedste træk til da•••

Stilrent og pænt spillet af Rej, og jeg må på trods af
Højgårds protester undre mig over, at han ikke har bragt
talent videre til en eller anden titel.
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Arets gevinstparti

Efter overskriften kunne man nu forvente et
glansparti. Imidlertid hentyder overskriften
ikke til kvalitet, men desværre kvantitet; det
er nemlig min eneste gevinst i sidste sæson,
so.n jeg vil delagtiggøt-e læserne i. (Hvis alle
m~Jlemmer, som jeg, viste alle deres gevinster
i Fribonden ville bladet ikke mere lide af
stofnød).
D~t er sidste runde i holdturneringen 1986/87.
Vi ligger sidst uden reele chancer for at
redde os. Jeg er ganske vist blandt holdets
bedst scorende (4 remisser og 1 tab), men
denne gang vil jeg vinde. Modstanderen er
Tårnby, som med en rimelig sejr er tilbage i
3.division.
Hvid: Benny Petersen Sort: Dean Bak
1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7 4. e4, d6
<Altså kongeindisk, en skarp åbning der giver
spændende partier) 5. f3, 0-0 6. Lg5 (6. Le3
er hovedvarianten i S~misch-varianten (se
tidligere Fribonder nogle af Steens
glanspartier!), men Lg5 er ikke så udforsket)
6 .... , c6 7. Dd2, e5 · 8. d5, Db6? ! (Jeg tt-m-
i kke på dette træk. Ganske vist kommer sort ud
a·f bindingen, men nu kan Lg5 komme 11hjem11 til
e3 med tempo (at bytte denne gode løber (Lh6)
med sorts Lg7 er der ingen mening i)) 9. Sge2,
a5 10. g4 (Indledningen til en langsigtet
plan: 1. At spærre sorts sortfeltede løber
inde og 2. Udnytte min egen sortbenede til at
vinde på dronningfløjen. Planen er næppe
rigtig, istedet skulle spilles 10. Le3
efterfulgt af Sc1-d3 og i bedste Schousboe
stil udnytte de sorte svagheder på
clronningfløjen> 10 •••• , cxd5 11. cxd5, Ld7
12. h4, Sa6 13. h5, Tac8 14. h6, Lh8 15.
Le3 (En interessant fortsættelse er
springervandringen g3-f5 (truer mat på e7) og
g7; sort har dog rimelige svar, f.eks. 15.
Sg3, Tc7 16. Sf5, LcB 17. Sg7, SeB> 15..•• ,
Sc5 16. Scl, a4 17. Le2, Da5 18. 0-0, SeB
19. Sd3, Sxd3 20. Lxd3, Lf6 (Sort forsøger at

to



·fa løbet-en over: p a den anden -1-1 e j ; mer1 t1a11 I ldl
ikke set mit 22. træk) 21. Tabl, Ld8 22. b4!,
DaB (Her- nød jeg stillingen i ca. 11:l minutter.
Hvid må sta klart bedst, men 23. Tfcl er en
fejl. Umiddelbart er det ikke indlysende
hvordan hvid kommer videre. Eventuelt kunne
hvid starte med 23. Khl for at holde
muligheder åbne på begge fløje. Nu har vi
begge ca. 15 min. til resten, sa nu kommer det
til at gå over stok og sten) 23. Tfc1?, KhB
24. g5(?), f6 25. f4, exf4 26. Lxf4, fxg5
27. Le3(!), KgB 28. Tf1, Lf6 29. Se2, Tc7
30. Lxg5(?), Lh3 31. Tf4, Dd8 32. Lxf6, Sxf6
(Nu er billedet vendt, sorts officerer er
pludselig aktive) 33. Kh2, Lc8 34. Tg1(?),
Tcf7 35. Dc3(!) (Spillet pr. intuition: aben
linie samt diagonal; senere viser det sig, at
det giver et vigtigt felt til kongen) 35 .••• ,
De7 36. b5, Sh5(!) 37. Txf7, Dh4+ 38. Kg2,
Lh3+ 39. Kf3, Txf7+ 40. Ke3, Df2+ 41. Kd2
(Tidskontrollen er overstået. Da 41. Kd2 er
tvungent trækker jeg det ved brædtet, nu har
sort problemet med det hemmelige træk, hvilket
tager knap 21:l minutter at finde. Analyseteamet
bestående af Steen, Morten og undertegnede og
jeg selv ofrede nogle timer i klubben.
Konklusion: Sort står bedst, men der er mange
praktiske chancer, så erfaringen siger mindst
remis) 41 .... , Sf4 <Ankommende 5 minutter for
sent får jeg m-dene fra Tårnby-folkene "Na , vi
troede ikke du gad komme og spille den håbløse
stilling!") 42. Tg3! (Udråbstegnet skyldes
primært at sort ikke havde set pa dette træk
og han brugte nu 35 minutter. Med andre ord
sort er allerede rystet; jeg begyndte så smat
at tro på et helt points) 42.... , Sxe2 43.
Lxe2, Lfl? <Løberen skal via d7 over på den
anden fløj, det vil direkte true med slag på
b5 og burde spilles allerede i træk 42) 44.
Te3, Lxe2 45. Txe2, Df4+ 46. De3, De5 47.
Dc3 <Med remis, men sort har jo lige stået til
gevinst. Ingen af parterne har bedre end
trækgentagelse, men sort er så rystet, at han
ikke engang tager en enkelt trækgentagelse,
uret tikker .. ) 47 ...• , Te7 48. Dxe5, Txe5

1(



49. l<e3, Th5 50. Tf2! ( Det havde sm-t i k l.e
s8t, hvid vinder på sine centrumsbønder. Sorts
pdnik g~r pinen kort) 50 .... , Te5? 51. Tf6,
Th5 52. Txd6, Txh6 53. Tb6, Th2 54. Txb7,
Txa2 55. d6, Kf8 56. Txh7, Tb2 57. d7,
opgivet.
Er1dnu et h;,mgep,ou-t i ti 1 vor- samling. Den dag
1n~n afskaffer h~ngepartier i holdturneringen
får VS det endnu sværere.
D8n nye holdsæson vil forhåbentlig bringe
flere eksempler ••..

Benny F'.

Løsning til partislutningen side 8

Teichmann, den kendte anglofil med sørøverklappen, har_·her
ladet sig lokke helt til Schweiz, nærmere betegnet Zilrich
hvor han i 1921 har hvid mod den ligeledes meget kendte NN,
manden med verdensrekord i tabspartier.
Og der er jo ingen grund til at. gøre det alt for indviklet:

'l!i:maet er den afsluttende forvandling af bonden på g7 til en
dame. (Det ses nemt).
1. Txh6,Sxh6 2. Dg5,Sf7. Andre forsøg er ikke bedre for

sort. 3. Dd.8+,Sxd8. Del!med er tårnet på a8 endegyldigt sat
ud af spillet. 4. h6:,-. Ja,ja,ja nu kommer-jeg••• 4. -,bxc4
5. h7+, o.s.v. skriver bladet. Vi behøver vist heller ikke
se mere.
Som antydet er det dog tvivlsomt, hvad den menige skakspil

ler måtte formodes at kunne bruge den slags til; for mit
eget vedkommende kun som æstetisk krydderi på linie med - i
en lidt anden genre - et Sisley-maleri i septemberlys. Det
forstår I nok ikke •••

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub som spiller hver
onsdag i lokalerne i Mdnighedshuset, hekistevej 156, ved
Vanløaa Kirke.

Fonn.and
Kasserer
Radaktion

Klubbens giro

Stefan llekjær Hansen
Morten Muxoll
Steen Schousboe, p.t. USA
Ha.ns Nielsen

79 lo 25
74 79 65

18 3o 95
6 47 84 33


