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Arrangementet (bl.a. simultan) med Johnny Hector kan
desværre ikke finde sted i Menighedshuset, men er i stedet flyttet til
Vanløse Forsamlingshus, Lindehøjen 12.
Det er den bygning hvor også Vanløse Bibliotek og Vanløse
Biograf holder til, men indgangen er altså ikke fra Jerbane Alle, men
fra Lindehøjen.
Dato og tidspunkt er uændret:
Onsdag d. 15 september kl. 19, 30

Bestyrelsen

•

G,ønncz Hjem
- ude: og inde
PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 3171 0303

Budget for Vanløse Skakklub for perioden 1/4 1993 til 31/3 1994
Udarbejdet af kassereren og godkendt på bestyrelsesmøde den 8. juni 1993.
INDTÆGTER

Budget 93-94

Regnskab 92-93

Kontingent
Tum.indskud VT 93-94
Huslejetilskud
Overskud kaffe/øl/vand
Renter
Rejserefusion DSU
Diverse indtægter

24.000 kr
1.500 kr
3.000 kr
10.000 kr
3.500 kr
3.000 kr
500 kr

24.195 kr
1.750 kr
3.246 kr
13.970 kr
3.635 kr

Skønnede indtægter ialt

45.500 kr

47.356 kr

Budget 93-94

Regnskab 92-93

10.000 kr
12.000 kr
400 kr
500 kr

9.180 kr
11.340 kr
270 kr
500 kr
6.681 kr

UDGIFTER
Kontingent KSU
Lokaleleje
Indskud Holdtum.93-94
Indskud Div.tum. 93-94
Rejseomkost. Div.
Skakkens dag
Vanløse Open
Idiotlyn
Pokalturnering
Grand Prix
VT- og Topscorerpræmier
Juleafslutning
Holdafslutning
Vestvold Hold 94
K-skak
Gravering
Porto
Materialer
Stormester på besøg
Venskabsmatch
Diverse
Disp. fond
Forsikringsfond
Skønnede udgifter ialt
Forventet overskud

500 kr
400 kr
100 kr
300 kr
300 kr
2.000 kr
300 kr
500 kr
500 kr
3.000 kr
300 kr
1.000 kr
500 kr
3.000 kr
400 kr
500 kr
4.000 kr
1.000 kr

560 kr

320 kr
35 kr
158 kr
1.400 kr
214 kr
488 kr
2.325 kr
230 kr
787 kr
9.151 kr

548 kr
3.548 kr
335 kr

41.500 kr

47.509 kr

4.000 kr

-153 kr

2

Vedr. Indtægter
Ad. kontim!ent: Der er regnet med 30 seniorer a 600 kr/år, 10 passive a 360 kr/år
og 10 juniorer/pensionister/studerende a 300 kr/år. Desuden er regnet med et tab på
600 kr.
Ad. Turn. indskud: Der er regnet med 30 betalende deltagere i VT 93-94.
Ad. Huslejetilskud: Der regnes med en svagt faldende tendens i tilskuddet.
Ad. Oversk-ud Kaffe/øl: Der er kun regnet med 10.000 kr mod ca. 14.000 kr i 9293, da der blev bogført et stort beløb kort før regnskabsårets afslutning.
Ad. Renter: Der regnes med ca. samme renteindtægt som i 92-93.
Ad. Rejserefusion: Refusion af en del af de omkostninger, der var forbundet med at
sende l. holdet til Bornholm.
Ad. Diverse: F.eks. Quiz på de 64 felter.
Vedr. Udgifter
Ad. kontinzenl KSU: Ca. uændret i forhold til 92-93.
Ad. Lokaleleje: Forhøjet fra ca. 11.500 til 12.000 kr som følge af stigning i leje pr.
1/1 93.
Ad. Indskud Hold- og Div. turn: Der er regnet med indskud til et hold mere (evt. et
juniorhold).
Ad. Skakkens dag: Der er regnet med omkostninger til udarbejdelse af plancher og
lignende.
Ad. Vanløse Open, Idiotlyn, Pokalturnering, Grand Prix: Præmier.
Ad. VT~ og topscorerpræmier: Kommer kun til udbetaling, hvis det ikke lykkes bestyrelsen at skaffe en sponsoraftale.
Ad. Iuleafslutning og Holdafslutning: Sul og blødt brød.
Ad Vestvold Hold: Indskud.

s

Ad. K-skak: Forventet 2 Hold

a 4 personer a 375 kr.

Ad. Materialer: Der er afsat 500 kr til reparation af ure og nyindkøb, som besluttes
af bestyrelsen.
Ad. Stormester på besøg og Venskabsmatch: Bestyrelsen arbejder på sagen. Nærmere følger.
Ad. Disp.- og Forsikringsfond: Forsikringsfond er sat op til 1.000 kr/år, som følge
af indkøbet af brikker i 1993.

Bemærkninger til budgettet som helhed
Budgettet lægger op til et økonomisk godt år, hvor der er råd til at sætte nye
initiativer igang, forøge hensættelserne på dispositionsfonden og forsikringsfonden og
stadig komme ud af året med et komfortabelt overskud.
14/6 93

Kjell Suadicani

Vinterturneringen 93-94
Første runde starter 29. september. Vi regner med at der spilles i 5
grupper: Mester A, Mester B, Almen A, Almen B, samt Junior.
Sidste tilmeldingsfrist er 8. sept. kl 22,00.
Bestyrelsen

Copenhagen Open 1993
Af Morten Møller Hansen
Den 15. i rækken af opens i København havde i år
deltagelse af to VS'ere. Per Lykke deltog med succes i hovedturneringen, mens jeg formedelst 800 kr
stillede op i GM-gruppen psykologisk indstillet på
at få en masse tæv. Sådan skulle det ikke gå! Den
ulidelige hede, der har hjemsøgt turneringen de
sidste par år, var denne gang afløst af næsten daglige tordenbyger. Det fik betydning for en af de
svenske deltagere, der havde valgt den billigst mulige form for overnatning: uden sovepose,telt el.
lign. sov han udendørs i tre døgn, før han endelig
fik nok og trak sig. Dermed var vi igen et lige antal, da en anden svensker fejlagtigt havde været
med i startopstillingen i både hoved- og GM-turneringen.
Feltet var som sædvanligt stærkt. I toppen 7 stormestre,15 IM'ere og i alt 76 (74) deltagere, hvoraf
hele 47 med ELO-tal.Jeg var seedet som nr.70 og fik
en forventet score på godt 2 points for hele turneringen. Turneringen vandtes af GM Khenkin (RUS),IM
Emms (GB) og IM Henrik Danielsen alle med 7~ af 10
- Henriks første GM-norm.
i.runde:
Hvid mod Fl.Fuglsang (2293). Et "overkommeligt" nederlag forstået på den måde, at jeg egentlig ikke
overså noget, men at jeg tabte på dårligere stillingsbedømmelse for enden af en lang variant. Med
hvide bønder på d3,f4,g4,h3 og løber på e4 samt
sorte bønder på e6,f7 ,g6,h7 plus en masse andre
brikker var spørgsmålet om sort mon kunne og ville
gennemføre f7-f5. Det gjorde han og dermed faldt
Bd3 og hele pointet gik hurtigt tabt.
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2.runde:
Sort mod Dennis Rej (2270). Et ærgeligt nederlag.#
30.-,Lb4 31.Oxd5+,Kg6 32.Te6+,Kxh5 33.f4?? efter
33 .g4 ! , Kh4 34. f 4 ,gxf 4 35. Dhl+ er hvids tårntab opvejet. Hvid vinder. Nu derimod har sort 33.-,Tf6 og
sorts konge kan stå på g6. Sort vinder nemt. I rasende tidnød fandt jeg desværre 33.-,g4?? 34.Dhl mat
Jeg var i heftig tidnød i runde 2 og 6 og i begge
gange tabte jeg. Den der laver den næstsidste fejl
vinder jo oftest partiet!
3.runde:
Hvid mod søren Holst Nielsen (2156).
1.e4,g6 2.d4,Lg7 3.c4,d6 4.Sc3,e5 5.d5,a5 6.Le3,
Lh6? TN=Tvivlsom Nyhed! For tidligt at afbytte denne løber.Efter f7-f5 får hvid foræret mulighederne
exf5 eller f2-f4, der begge normalt vækker en farlig Lg7 til live. 7.Dd.2,LxeJ 8.Dxe3,Sa6 9.o-o-o,Sf6
10.h3,-(10.Dh6? ,Sg8) o-o ll.g3,De7 12.Le2,c6 13.h4,

h5 14.Dg5!,Te8 Tvunget. Der truer Lxh5 og 14.-,Kh7
15.g4! er udelukket.15.f3,Sc7 16.Sh3,Ld7 17.Sf2,a4
18.g4,a3 19.b3,b5 20.Thgl,- Det er vigtigt i den
slags stillinger ikke at lade sig forstyrre ~f tydeligt langsomme kontraangreb. Hvid truer gxh5, Sxh5
Dxh5 og gør i øvrigt klar til Sf2-hl-g3 og gxh5.Man
ser nu hvilken forskel, sorts åbningsfejl har gjort.
Normalt har hvid spillet Le3-h6xg7 og med Kg7 kan
sort oftest spille Th8 og Kf8 og løbe fra regningen. 20.-,cxd5 21.cxd5,Kh7 22.Ld.3, b4 23.Se2,Lb5
24.Kb1,Sd7 25.De3,Sf6 26.Sg3,Sfxd5? Desperation.
27. exd5, Sxd5 28. Lxg6+ ! , fxg6 29. Txd5, Db7 30. Sfe4, Tf8
31.Sg5+,Kg8 32.Txd6 1-0.
4.runde:
Sort mod Jens Henrichsen ( 2092) .Jeg havde en revanche til gode mod Jens fra vores jubilæumsturnering
og var i krigshumør: 1.d4,d5 2.Sf3,Lf5 3.c4,Sf6
4.Db3,dxc4!? Normalt spilles Sc6. Teksttrækket angives af teoriværkerne som interessant, og det blev
det 5. Dxb7, Le4 6 • Db5+, Sc6 7. Se5 7 • Dxc4 , Lxf 3 8 • exf 3 ,
Sxd4 9 .Le3, e5 10. Lxd4, Dxd4 11. Dc6+ ,Ke7 12. Dxa8 ,Dxb2
var et rodet alternativ. Både Tb8,Dd6 og Dd5 måtte
nu overvejes nøje. Ikke e6? 8.Sxc6,Dd7 9.Sxa7 ! • Jeg
vil ikke angive hele variant-junglen, men valget
faldt på 7. - , Dd6 8. Sc3, Tb8 9. Sxe4, Db4+ 10. Dxb4, Sxb4
Her havde vi begge længe været fordybet i mulighederne efter 11.Sg5 og 11.Sxf6+,men det blev 11.Sc3,
Sc2+ 12.Kdl,Sxal Hvid havde her brugt lt 25min og
sort lt osmin! Partiet er fortsat kompliceret,men
res ten bringes uden sær 1 i ge noter 13 • e3 , e6 14. LXc4,
Ld.6 (14.-,Lb4? 15.Lb5+ og Sc6 +-)15.Lb5+,Kf8 16.f3,
LXe5 17.dxe5,Sd5 18.Sxd5,Txb5 19.Sc3,Tb6! 20.b3,
Sxb3 21.axb3,Txb3 22.Kc2,Tb8 23.La3+,Ke8 24.Lc5,a6
25.Ta1 ,Ta8 26. Sb5! ,Kd7 27 .Sd4 ,Thb8 28.g4 ,h6 h5 ! ?
29.f4,g6 30.e4,h5 31.gS, Tb7 32.La3,Tab8 33.Tdl,Ke8
a5!? 34.Kc3,Tb6 35.Td2, Tbl 36.Sc6,Tc8 37.Se7,Tcb8
38.Sc6 og remis ved trækgentagelse. Efter 38.Kc4,

c5! 39.Sg8,Kf8! 40.Sf6,Kg7 har sort tilstr~t~elig
modspil mod Bh2 og f4. ~-\
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5.runde:
Hvid mod Henrik Mølvig (2197). #
22.·LxcB?,- Meget bedre var 22.Tgl+,Kf7 23.Lg4. Jeg
så imidlertid kun på Lfl,Le6 og Lg4. Fx.22.Lg4?,
Lxg4 23.Tgl,h5 24.h3,Kf7 25.hxg4,Tg8 med sort fordel.22.Le6+?,Kf8! 23.Tgl,Lxe6 24.dxe6,Te8 -+ Hvis
22.Lfl?!,a6 så kan sort med tiden dirigere løberen
til h5 og springeren til g5 med sort fordel.Nu står
sort til gevinst.22.-,Txc8 23.Kc2,Sc4 24.Tgl+,Kf7
25.b3,Se3+ 26.Kd3,a6 27.a3,Kf6? 28.Kd2,Kf7 29.Kd3,

Tg8? Han fandt ikke gevinsten! 29.-,b5 kan besvares
med b4 selvom det tog mig en halv time at overbevise uglerne. Fx.30.b4,Sc4 31.Sbl,Sb2+ 32.Kd2,Tc4
33.Tcl,Td4+ 34.Ke2,Sc4 35.Tdl sort kan ikke vinde
springerslutspillet. Men natten til 10.runde lå jeg
og funderede over denne stilling og opdagede

pludselig 29.-,Kf8! 30.Kd2,Tc7 31.Kd3,Tf7! ! 32.Kd2,
Tf6 33.Kd3,Th6 34.Thl,Tg6 og sort trænger ind til
Bf3! 30.Txg8,Kxg8 Nu er det remis. Spiller sort Sfl
følger Ke2 og springeren er fanget, hvis han spiller
Sxh2 31.Sa4,Kf7 32.Sb6,Ke7 33.a4,h5 34.Sc4,Sg2 35.
Ke2,Kd7 36.Kf2,Sh4 37.a5,Kc7 38.Sb6,Kd8 \-\

6.runde:
Nederlag med sort mod Jacob Sylvan (2160).
En fingerfejl i åbningen gjorde,at jeg blev presset
langt tilbage. Jeg måtte ofre officer for to centrumsbønder, der viste sig så farlige, at han nær
havde ofret tilbage. Da de blev opløst i tidnød var
nederlaget uundgåeligt 1-0 (67 træk).
7.runde:
En fredelig remis med Jens Erik Hald (2125) i 18
træk.Trods merbonde og god stilling med hvid tilbød
jeg, da jeg var træt. Med en fridag dagen efter var
der lagt op til tre hårde runder.
8.runde:
Sort mod Bjarne Pedersen

(2206) .1.d4,d5 2.c4,e6
3.Sc3,c6 4.e3,Sf6 5.Sf3,Sbd7 6.cxd5,exd5 Karlsbadbondestrukturen som der er skrevet meget om gennem
årene. Hvid forsøger oftest et minoritetsangreb med
b4+a4 eller et centrumsgennembrud med f3 og e4. Sort
kommer gerne til officersspil på kongefløjen og kan
evt. understøtte med bønder.7.Ld3,Ld6 8.0-0,0-0 9.
a4? ! , - Den første unøjagtighed. Det er bedre at gennemføre b4 før a4. Nu kunne sort spille as, men så
bliver hvid på det nærmeste nødt til at skifte plan
med Sd2,f3,e4. Det er der imidlertid ingen grund
til,at sort skal opmuntre til,da minoritetsangrebet
nu forsinkes.9.-,Te8 10.Dc2,De7 11.bJ?,- Nu griber
sort initiativet.Der "truer" f5 med stærkt centrum.
11. - , Se4 12 .Lx:e4 ,dxe4 13. Sd2, Sf6 14. f 4, exfJ 14. Sc4,
Lxh2+ ! 15. Sxf 3 , Lg4 16. Tel, Sd5 17. Sxd5, cxd5 Sort har
nu en strategisk og positionelt vundet stilling.
18.Df2,Tac8 19.Lb2,Lb4 20.Te2,Tc6 21.Tc1,Tec8 22.
Txc6 ,Txc6 23 .h3 ,Lf5 24 .Se5,Tf6 25.Dh4 ,Te6 26.Dxe7? !
Txe7 27.Tf2,Le4 28.Lc1,Tc7 29.Ld.2,Lxd2 30.Txd2,Tc3
31.Kf2,Txb3 og sort vandt uden vanskeligheder. 0-1

(62 træk).
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9.runde:
Hvid mod Eric Brøndum (2219). stillingen efter 25
træk af sort:
Hvid Kc2,De3,Tal,Thl,Sc3,Se2,a4,b5,d5,e4,f3,g4,h4
Sort Kg8,De7,Ta8,Tf8,Ld7,Sc5,c7,d6,e5,f6,g6,h7
Tyk, tyk gevinststilling! Merbonde, terræn, fribonde,
total brætdominans,alt! Jeg trak 26.h5,g5 27.Scl,byttede et sæt springere og manøvrerede brikkerne
i stilling de næste 25 træk. Alle officerer stod på
dronningfløjen undtagen sorts dame, som drønede
rundt mellem gl,h2 og g3.På Dg3 (hvid dronning e2)
spillede jeg i lliill§. tidnød Kd3-e3?? og efter Lxg4
tog vi hurtigt remis. sort begyndte endog at stå
godt. Ak,ak,ak! ~-\

10.runde:
Sort mod Henrik Holmsgaard (2334). Den stærkeste
spiller,jeg hidtil har mødt med turneringsbetænkningstid. 1.c4,e5 2.Sc3,d6 3.Sf3,f5 4.d4,e4 5.Sg5,
Le7 6.Sh3,Sf6 7.g3,- Teoriens hovedfortsættelser er
her 7 .e3 og 7 .Lg5 7 .-,Le6 8.d5,Lf7 9.Lg2,o-o 10.o-o
Et forhastet rutinetræk. Efter 10. Db3, Dc8 11. o+o , Sd7
12.f3,exf3 13.exf3 stod hvid lidt bedre. Nu gælder
det for begge parter at hævde sig i centrum.10.-,c6
11.f3,Db6+ 12.Kh1,Dc5! Et stærkt træk som sikrer
sort kontrollen over centrum.Det var dette træk som
Henrik havde overset, da han rokerede.13.fxe4,fxe4
(eller Sxe4!?) 14.Sxe4,Sxe4 15.Lxe4,Dxc4 16.TxfS+,
Lxf8 17.Lg2,Lxd5 18.Lxd5,cxd5 -+sortspiller De4+,
Sc6 og d5-d4 med klar fordel. 13.Db3,- besvares med
b5! Han hensank nu i 32 min før han trak 13.dxc6,
bxc6 14.b3,d5 15.Sa4,Da5 16.cxd5,- her ventede han
-,cxd5 Lb2 med kontrol over de sorte felter, men:
16.-,exfJ! 17.exf3:Sxd5 #

013
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Sort står bedst. Den hvide hær er delt i to uden
koordinering. Sort kan trykke mod dronningfløjen på
flere måder: med Sd7-b6 og Sxb6,axb6; med Td8 og et
springerindbrud på 3. række (fx Sb4-d3) eller med
Tc8 og c6-c5-c4. Partier som her hvor kampen hovedsaglig foregår direkte mellem officererne er udover
at være ret sjældne også vanskelige at spille, da
positionelle holdepunkter ( incl. begrebet "kongeangreb") som regel er få.De bedste eksempler på officersspil næsten uden bønder er flere VM-partier
mellem Karpov og Kasparov, der unddrager sig dødeliges forståelse. Den allervigtigste faktor er da
uden tvivl god koordinering mellem brikkerne, og om
det handler de næste 20 træk! 21.Tadl,Lb4 22.Lc7!,
Da6 23.Td4,Db7 24.Tfdl,Tac8! 25.Lf4,Tce8 Hvis 24.-,

Tae8 så 25.f4! 26.Lcl,DbS! 27.ScJ,- Hvid må gøre
noget mod truslen Tel+ Txel,Lxel fulgt af Lxf3, men
også simpelthen Te2. Nu kunne sort have fået klar
fordel med 27.-,Dc5! 28.Lb2,Te3 29.T4d3,Tfe8. Hvid
har 4 min tilbage, sort har 10 min (til træk 40).
27.-,LxcJ(?) 28.Dxc3,Db7 29.Lb2,Sb6 30.a4,Sc8 31.b4

a6 32.b5,axb5 33.axb5,Tf7 34.bxc6,Lxc6 35.Tb4 (Td8,
Oe7!?) Sb6 36.Db3.La4 37.f4?? med 2 sek. tilbage på

I

uret kommer den afgørende fejl fra hvid.Naturligvis
er Txa4 det rigtige fx. 37.-,Sxa4 38.Dxa4,Tfe7 39.
Dc4+,Kh8 40.Lc3,Te2 med lige spil.Nu kan sort vinde
på flere måder:ved at kigge lidt på stillingen (.jeg
havde ca.1 min tilbage) og spille Da7! eller Lxb3
38.Lxb7,Lxdl 39.Txb6,Txb7! eller simpelthen ved at
trække hurtigt! 37.-,Dxg2+(?) 38.Kxg2,Lxb3 39.Txb3,
Sc4 og hvid faldt på tid, da jeg trykkede på uret.
Egentlig en usund taktik - tænk hvishvidsvinge
var blevet hængende? Men på det tidspunkt var jeg
ret ligeglad med, hvordan jeg vandt ••• Slutstillingen derimod kan næppe vindes efter 40. Kf3, Tf e7 omend
sort står lidt bedre. 0-1. Et vanskeligt parti som
jeg er godt tilfreds med.
Slutresultatet O O 1 \ ~ o ½ 1 \ 1 =5 pts/10 betød
en delt !.præmie i min præmiegruppe (1125,-kr) plus
en pæn ratingfremgang - vistnok til 2053 - plus et
ELO-delresultat over 7 partier (3\/7 mod et snit på
2225).Og så skulle jeg hilse og sige,at turneringen
fra næste år spilles som røg-fri!
Morten

G,ønncr Hjem
-ude og inde:
PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 3171 0303

Holdturneringen 93-94
I år stiller vi hold i 5 rækker: 3. division, 2. række gr. I og gr. 3.,
4.række gr. 1, samtjuniorrækken.
Tilmeld dig inden den 22. sept. kl. 22,00.
Bestyrelsen
I ·7

Om løst og fast. II
Så kom endelig den kære Fribonde, som vi har
gået og sukket efter snart et par mårleder. Augustnummeret er en fryd for sjælen, selv om en
del af stoffet ikke længere er så aktuelt som da
det blev afleveret, men never mind, som svensken
siger.
Sangkonkurrencen fik ikke den tilslutning, som
man kunne have undt den, klubben råder desværre
ikke over ret mange digterspirer. Kians kantate
er præget af dyb og inderlig medleven, men versefødderne halter beklageligt nok så fælt, at
hverken krykker eller rullestol kan hjælpe; det
skal indrømmes, at melodien også er meget vanskelig at lave tekst til, Kian skulle nok have
valgt en lettere melodi som grundlag, f.ex Tordenskjold eller Moer jæ ska' tisse. 'der er et
yndigt land' kræver noget helt exceptionelt, og
jeg har for egen regning kommunikeret med en ret
berømt digter, som foreslår
Der er en yndig klub
med øl i stride strømme
på Ålekistevej nær di-da-Damhussø'n.
Hver onsdag aften går vi did
og flytter de små brikker
nu og til evig ti-id
det rør' os ikke en skid.
Vor gamle skakklub skal bestå
så længe Barkhuus sørger
for kaffe og for brø-ød
for sodava-and og øl.
Han kvæger i klubben den tørstige sjæl
med øl og med kaffe fra Irma,
hos ham er livets det evige væ-æld
et Leve for ham pg hans fi-irma.
De fire sidste linier synges på melodien 'Til
himlene rækker din miskundhed Gud' - se det er
lyrik, venner, Oehlenschlæger m.fl kan godt gå
hjem og lægge sig; bør synges stående, med himmelvendte øjne og grådkvalt røst.

Eksformand Benny, storsindet som altid og bosat i Hørsholm, har tilbudt sig som ølhenter.
Det er den onde henteme for dårligt, at ikke en
eneste af de unge mennesker, der bor her i området, kan ofre sig i den gode sags tjeneste.
Men bortset fra det, så er det netop blevet bestemt, at renovatipnsmænd ikke må bære mere end
max 11 kg ad gangen, hvad der vel svarer til 78 øller, og max-vægten kommer nok til at gælde
for alle andre også, så Benny risikerer at slæbe
sig en pukkel til og får vel også vrøvl med
skraldemændenes fagforening. Hvor er livet dog
besværligt; det er barske tider vi går i møde,
ølmæssigt set. - Bennys bemærkninger til budget
og regnskab er jeg helt enig i, idet jeg dog
skal påpege, at budgettet altid kun er vejledende, og anderledes kan det heller ikke være.
Alle værdier som tilgår klubben bør føres som
indtægt, også selv om vi har nasset os til dem,
og samtidig som udgift med den betegnelse som
de faktisk er anvendt til, f.ex præmier, eller
som passivpost i status, når de endnu ikke er
afregnet. Regnskabet bør i det hele taget give
så fyldige oplysninger som muligt, også om fordeling af restancer, kontingent og renter; dels
for at undgå at eventuelle kvævulanter sætter
lus i skindpelsen, som Benny antyder, men også
- og først og fremmest - som et naturligt led i
klubbens historie. Vi skulle nødig falde tilbage til den pølsevognsform for regnskab, som vi
havde for Jo-4o år siden, efter at vi endelig
på alle områder har arbejdet os frem til forhold, som vi kan være bekendt og endda være
stolte af.
Mastrikafstemningen gav som bekendt det ønskede resultat, men alligevel blev vi snydt for
tusindårsriget; det hele går ad helvede til lige
som før, bare lidt hurtigere; men det er vores
egen skyld, fordi vi stemte Nej i fjor. Sådan er
der så meget, ligegyldigt hvordan vi vender og
drejer oe, så sidder måsen bagved. Gu've' hvad
de vil fuppe os med næste gang, det bliver måske
noget med at vi kun må fange vores fisk med
lasso.

En dame er blevet gravid med 9 (ni) aflæggere
eµ gang; der må have været tryk på og en virkelig skrap gravør, det er jo lige så
meget som et helt kuld pattegrise. Den
lykkelige mor in spe har som overamme
ansat Fribondens trepattede sexsymbol
frøken Babs-Nutte (se Billedet); ganske logisk, da tre og sex netop er ni.
En anden dame havde deponeret nogle af
sine egne æg i en dybfryser i Tyskland og ville nu gerne have dem hjem
til Danmark til videre anvendelse, men
det fik hun afslag på. Det er for dårligt, når damen nu bare ville have en
gang hjemmeavlet røræg; det er småt
med retfærdigheden i denne forunderlige verden.
Præmietyren Hærvej Yidun, ni år gammel og far
til 70.000 kalve (minus svipsere) har aftjent
sin værnepligt og var derfor dømt til døden ved
slagtning, men så blev han benådet og solgt til
Rumænien, hvor han skal medvirke til ophjælpning af kvægavlen, vel sagtens som en slags direktyr. Det var tyr man skulle have været. Eller
måske orne i Finland, de tusind søers land.
Man må vågent følge med på alle områder for
ikke at sakke bagud og blive ensrettet som en
politiker. Jeg skal opmærksomt holde øje med udviklingen og holde jer orienteret, og efter fattig evne sørge for, at der i Fribonden også bliver noget for husarerne.
Børge G.
på

Torsoer og jubelidiotens drøm om det store knald
af J. Holst, dr.
I november 1992 overgik der mig den ære at blive fejret af Vanløse
Skakklub for 25 års medlemsskab. Jeg takker rørt herfor. Som jeg vist fik
fremmumlet er der noget dybt tilfredsstillende ved små samfund som VS,
hvor alle får lov at mærke at de dog er noget, bare et eller andet
I jubilæumsartiklen i "Fribondens" decembernummer var redaktør Schousboe
så venlig at skrive meget positivt om bl.a. "den underskønne (men
forsvundne) torso fra Brønshøj" - d.v.s. et af mine holdkamppartier fra 1992.
En torso er en ødelagt eller ufuldendt billedstøtte uden lemmer og oftest
uden hoved(!). Med "torso" tænker man vel mest på klassisk græsk og
romersk skulptur, og jeg mente ikke at de havde sådan nogle ude i Brønshøj,
men derimod nok fx inde på Glyptoteket. Og mine tanker gik til Paris 1953,
hvor jeg som følsom 17-årig på Louvre-museet så den underskønne Venus
fra Milo. (Hun manglede dog heldigvis ikke andet end armene!) Nu er
torsoen - altså Brønshøj-partiet - endelig fundet Det havde forputtet sig - af
alle steder - i mit exemplar af Bjørn Nielsens gamle bog "Hvordan man
vinder en Gevinststilling", og det er ikke engang løgn!
Ved jubilæet faldt talen på spørgsmålet om ens bedste og værste partier, og
jeg lovede at overlade "Fribonden" nogle sådanne. Apropos Venus ville det
være fristende at vise et udeparti fra 1986 mod Louise Fredericia, hvor jeg
først faldt pladask med mit elskede Aljechin-forsvar, men siden - til stor
forargelse for hendes mere end loyale mandlige hjemmepublikum - reddede
livet med nødvendige, om end grove metoder. Men det går ikke.
Til gengæld kommer her et parti hvor et andet ungt menneske får
kærligheden, eller i hvert fald kærlighedens stærke arm, at føle. Drømmen
om en dag at lave sit livs bedste parti forplumres af en parallel drøm om at
lave det perfekte. Og det gør man nok aldrig i skak. Sådan må det være
inden for alle erkendelsesområder. Reti kom dog nær mod Bogoljubow i
New York 1924. Når man fx læser Bronsteins udførlige kommentarer til
partierne fra Zlirich-turneringen 1953, bl.a. hans egne smukke partier, gøres
man ustandselig ædru af de mange små forbehold: her er en skønhedsfejl,
her havde dette eller hint været mere effektivt, her er stillingen uklar o.s.v ..
Men samtidig er det for de fleste umuligt at gå virkelig op i spillet uden
denne umulige drøm.
Partiet her, fra 1986, er jo ikke noget mesterparti, men jeg møder pæn og
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energisk modstand, og jeg er selv nogenlunde resolut og konsekvent m.h.t. at
straffe knægten når han bliver for aggressiv.
Sort: Søren B. Petersen, Vanløse

Hvid: Jørgen Holst
1) g3,e5
2) Sf3,e4

Hvad ser vi her? Aljechins forsvar, men med hvid. Altså
med et træk mere. Herligt! Jeg huskede at Larsen i sin
ungdom - i København 1960 - havde snydt Geller på
samme måde, og vel er Søren ikke Geller, men jeg vidste
at nu ville det blive strengt for ham. Larsen har skrevet
om fidusen i "50 udvalgte partier 1948 -69", og fordi den
er så simpel har jeg taget den til mit hjerte.

3) Sd4,c5
4) Sb3,d5
5) Lg2,f5
6) 0-0,Sf6
7) d3,Le7
8) dxe,Sxe
9) Sc3,SxS?
10) bxS,0-0
11)
12)
18)
24)
27)

Sorts centrum er for længst blevet svagt. Hans følgende
spredte fremstød er desperate. Hvis 10) -,Le6, så 11) La3

Lxd+,Kh8
Lb2,Dc7 13) c4,f4 14) Sd2,Lh3 15) Tel,Sc6 16) Sf3,fxg 17) hxg,Ld6
Sg5,Lg4 19) Kg2,Le5 20) Thl,Lf5 21) LxL,SxL 22) e4,Lg6 23) f4,Sf7
Se6,De7 25) f5,Sg5 26) fxL,h6 (26)-,SxS 27) Txh+,Kg8 28) Dh5,-)
Txh6+,gxT 28) g7+, opgivet.

Sådan! Op på fars knæ og få dine smæk. Og du kan gerne sige tak bagefter.
Det var tider!
Så er der den genfundne torso fra Brønshøj, februar 1992. Den er sandelig
en torso på flere måder. For det første blev p.g.a. tidnød slutningen aldrig
noteret ned eller rekonstrueret. For det andet blev det ikke en gevinst, men
en remis. For det tredie er der et slemt skår: træk 24 er underledigt i forhold
til det stærke og knusende træk, som bl.a. modstanderen straks efter kampen
viste mig. Og endelig var den jo for det fjerde blevet væk.
I

Hvid: Jørgen Holst
1) b4
-,e5

Sort: Claus Age Hansen, Brønshøj
Orang-utan på banen igen og fit for fight.
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2)
3)
4)
5)

Lb2,d6
e3,Sf6
c4,g6
Sc3,Lg7
6) Sge2,0-0
7) Sg3,Sc6?
8) b5,Se7
9) Le2,Sd7
10) 0-0,f5
11) a4

11) -,Sf6
12) Lf3,h5

13) a5,h4
14) Shl,e4
15) Le2

15) -,Sg4
16) f3,exf
17) Lxf,g5
18) a6,c6
19) axb,Lxb
20) LxS,fxL
21) TxT+,DxT
22) Dxg
22) -,Df6
23) Tfl,De5
24) Sa4(?)

Han havde muligvis nogle drømme på den springers
vegne, men den får ikke lavet noget i lange, lange tider.

Det kunne se ud som om hvid fægter i vest når fjenden
står i øst, men sådan er det reelt ikke, jvf. 12.-13. træk.
Det er måske sort der er galt afmarcheret.
12) -,e4 er ikke godt for sort. Hvid vil gerne have åbnet
den lange sorte diagonal og får yderligere mulighed for
efter 13) Le2 at trykke effektivt i centrum med f3, ja
endog at sende en løberhilsen til b7 og a8.

Det var vistnok disse vendinger redaktør Schousboe lod
sig besnære af. Det kunne se ud som om hvid bliver
trykket i bund, men det afgørende er stillingens elasticitet.
Både løber og springer kommer tilbage i kampen med
ekstra kraft, bl.a. takket være f3. Shl kommer godt nok
først med en hel del senere, men sort har i mellemtiden
haft så mange problemer at hesten sagtens har kunnet
hvile sig lidt.
Sorts opspil på kongefløjen, og det bliver på hvids aktive
dronningefløj at der nu sker alvorlige ting.

For en gangs skyld hænger spillet sammen, og der spilles
på begge fløje.

Trækket vinder, men skønheden går nu fløjten. Sd5!
skulle spilles. Sort måtte da nødvendigvis slå på b2, og
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derefter ville Sxe7+ afslutte spillet.
24) -,Lc8
25) Lxd,LxD 26) Lxd,Sc8 27) Lc5,cxb 28 cxb,Le2 29) Tbl ,Tb8 30) b6,axb
31) Sf2,b5 32) Se4???,Ld3 33) Sac3,LxT 34) SxL,b4 35) d4,Lf8 36)
LxL,KxL 37) Sxg,Ta8 38) Sd2,Sd6 39) Kfl,Ta3 40) Se6+(!),Ke7 41)
Sc5,Txe 42) Kf2,Ta3 43) Ke2,Kf6 44) Scb3,Kf5 45) Kdl,Se4...
Nu har redaktøren da fået sin torso. De næste mange træk kæmpede jeg som
et såret vildsvin. Og remis blev det. Men rekonstruere mere kan jeg ikke.
I det næste parti møder jeg en frygtindgydende ung mester, Nikolaj Palm,
som går i 1.g på Gladsaxe Gymnasium, hvor jeg nu arbejder. Der spilledes i
januar den årlige match mellem elever og lærere, og mine fejge kolleger
tvang mig til at tage førstebrættet. Nikolaj havde bl.a. ved sidste års
Copenhagen Open gjort sig bemærket som en grum angrebsspiller og i et
stærkt kongeangreb, med offer og oprulning og det hele, hevet gulvtæppet
væk under stormester Cienfuentes. Nu var det min tur!
Her indser jeg så for alvor det problematiske i at skrive om gode og om
dårlige partier. Skak giver et nyttigt spejlbillede af hvad man er, og hvad der
sker med en på godt og ondt, og i følgende parti veksler pæne og gode træk
med helt ubehjælpsomme.
Hvid: Nikolaj Palm
1) e4,Sf6
2) Lc4

Sort: Jørgen Holst

Den unge løves klo lige fra start! Hvis jeg slår e4, følger
3) Lxf7,KxL 4) Dh5+, og 4) -,g6 5) De5 er det mildeste
jeg slipper med. Sympatisk nok styrer han uden om
gængse varianter. Jeg er fast besluttet på at levere et
solidt og aktivt forsvar.

2) -,d6

3)
4)
5)
6)

Sc3,Sbd7
d4,e5
Sge2,exd
Sxd,Se5
7) Lb3,Le7
8) Lg5,Sg6

Ikke noget ringe træk, for h6 er nu generende for ham.
Hvis løberen går til e3, kan der drilles med Sg4, men han
viser efter lang betænkning sin styrke med...

fa hvad? - Red. hakker i dr.s artikel (en torso). Fortsættes i næste nr.
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Vinterturnering:

Afbud meldes til KJELL: 42 57 22 86

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag
kl. 19,30 i lokalerne i Menighedshuset, Ålekistev~j 156,
ved Vanløse Kirke.
Formand
Kasserer
Redaktion
Klubbens giro

Knud Larsen, Lauritz Sørensensvej 11,3.
2000 Kbh. F. Ingen tlf.!
Kjell Suadicani
42 57 22 86
Hans Nielsen
316230 89
Steen Schousboe
31 717497
647 8433

Onsdag

1.9

19.30

VS-Open, runde 1-3

Onsdag

8.9

19.30

VS-OPen, runde 4-6

Onsdag 15.9

19.45

Møde med stormester Jonny Hecyor

Onsdag 22.9

18.45
19.30

Teoriundervisning
1. runde i Vinterturneringen

Onsdag 29.9

19.30

2. runde i Vinterturneringen

6.10 18.45
19.30

Teoriundervisning
3. runde i Vinterturneringen

Onsdag

