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8om allerede meddelt afholdes den ifølge lovene befalede
halvårlige beretning onsdag den 15. januar kl" 19,45 . ,

Formanden vil aflægge en forhåbentlig indholdsrig og
spændende beretning, hvorefter han og den øvrige bestyrelse vil besvare forsamlingens mange spørgsmål.
Efter den officielle del vil bestyrelsen lægge op til
debat om vor klubs store og brændende s:pørgsmål:
Hvordan bliver vi stærkere?
Vi venter under denne debat at få mange positive ideer
frem i lyset. Næsten alle har gjort sig sine egne tanker om dette. Når vi alle f,orener vore tanker og kræfter, tror vi, bestyrelsen vil være en hel del klogere
.den 16. januar ..

Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste alle klubbens

medlemmer til at møde op denne aften,, Her er chancen

for at få luft for sin harme - og chancen for at give
sin klub en hjælpende hånd.
E3'lkeltmandsturneringen
------------~--------·
-----

16 Vanløsespillere skal i januar-f·ebruar deltage i KSU s

Enkeltmandsturnering" Uden at kende tallene fra længst
forgangne år tør vi hævde, at det. er det største arrtu
VS nogensinde har stillet, og det er glædeligt9 især
fordi det tyder på en god alctivitet i klubben. Deltagerne fordeler sig med 4 i !.række, 8 i 2.række og 4 i
,3.række" Fribonden håber at kunne bringe godt nyt fra
turneringen i det næste par numr e , .

HgJ;g.:tur!1-!~HZi!.1ge;g~

Først resultaterne fra 4"runde, der i det store hele
for-Lø b som ventet; .3 .ho l.d.s suor-e nederlag var således

til rækkens suverænt stærkeste mandskab.
lahold tabte til KS med 4½-31"
2.ohold vandt over Østerbro med

5½-2~

4

3.hold tabte til Studenterforeningen med 6}-1~,
og 4.hold havde frirunde.
Vi er nu nået halvvejs gennem turneringen., og vi står

foran en halvårlig beretning med debat om vores spillestyrke, så der må være nok af gode undskyld.ninge_r for

at

br"irfge ··stillingen· i· -de enke Lte rækkeø; Det .er ikk.e

den mest opmuntrende Læsni.ng , der bydes på" og hvis en
eller anden føler sig lidt ilde til mode ved at se dårlige resultater, ·må·han nøjes med at se på stillingen
i 2 .rk o og springe re sten over ; vær s; go nu foregår læs-

ningen på eget ansvar.

Mesterrækken
1"

Gladsaxe

2. Gentofte

3.

KS
4" FS

5" .s· 41
6. Lyngby-Virum

7 _8
•

Rokaden.
0

VS I

'

3' Drk., gruppe 1
1. Studenter:f"
2. Brøndbyerne

3.

Amage.r

Måløv
5. Albertslund

4-.,

6. Herlev

7.

vs rr:

2 .rk ·!..J ~uRpe 2

1 .. "Brøns ØJ SF
2. VS II
3. Rødovre

2612

4-. Brønshøj SK

16

5. KFUM

15(+1 h.)

6 ..Jern.banen

13~

7. Østerbro

8" Valby
4.rk.lgruppe 2

19

18(.+l h.)

10
9

1. S · l

17.1. x)

2. Brøndbyerne
3. Amager
4- . Albertslund
5" Glostrup

17(+1 h. )x)

6. VB IV

11
71(+1 h.)

7. Valby

16i

13--

121 x)

x) angiver hold i 3. og 4.rk .. , der har spillet 4 kampe, de øvrige har kun spillet .3.
l.hold mangler i sine sidste kampe bl. a. to af bund-

holdene, så stillingen er måske ikke helt så umuligs
som den umiddelbart ser ud.
·
2 .hc ld ligger jo lunt i svånge t , men mangler endnu .3
af topholdene; den ,egentlige styrkeprøve ligger forude.

3.hold mangler bl. a~ Herlev og Måløvt og meget kan nås
med gode re sultater i disse kampe"
4.hold har præsteret gode resultater.i sine senere kampe, og mandskabet er, i hvert :fald på papiret, så stærkt,
at man har svært ved at forestille sig, at det slutter
som bundho Ld,
Det har i tidligere numre af Frihonden væretnævntjat

der var vanskeligheder med at samle mandskab til nogle
af holdene; disse kvaler ier nu tilsyneladende lykkeligt

overståede, så det er ikke her, skoen trykker.
Næste runde spilles i begyndelsen af marts, så hvis det
er menneskeligt muligt at stive 1. og 3"hold af, er der
to måneder til rådighed.

_____________
_
Match mod Rødovre"
..._

Vores tredie kamp i Vestvoldturneringen spilles den 21.

januar mod Rødovre. Det er ingen hemmelighed, at 20mandsholdet hidtil har klaret sig overraskende godt i
denne turnering - overraskende på baggrund af den halvsløje indsats i holdturn-eringen -, og denne linie skulle
jo. gerne holdes.
Efter de to første runder er stillingen i Vestvoldturneringen den, at Rødovre fører med 31½ p . , VS har 26f og
Glostrup. 25; de tre andre kLubbar ligger noget bagefter.
- Rødovre har i sine første kampe haft er lettere :program end vi, så der er gode muligheder for, at vi stadig
kan gøre os gældende i kampen om førstepladsen.
Rødovre hævder iøvrigt ~ at de er favoritt'"er den 21. p
men det må der være to meninger om, Ingen kan imidlertid tvivle på, at det bliver en drabelig dyst.

--§-Fribonden glemmer heller ikke ved dette årskifte at fremkomme med den sædvanlige onfordring til medlemmerne: Vi
savner i høj grad aktiv medleven fra læserne og vil me-

get gerne have flere indlæg og flere partierc Pladsmangel er ikke noget problem, da bladet ikke nødvendigvis
behøver at være på fire sider.
Til trods far surmuleriet ønsker vi - al Le Læserne Godt
Nytår og håber så til gengæld, at op:fordringen er hørtD

Red.

rE2S!":~~-fgr_~~-!:2!!!!)~nd~_SJ2~.!l~~!~ne!'..!
8. januar : Vinterturneringens 4 .æunde .

15. • -:-

: Halvårlig ber-etmå.ng ,

21.

: 20 mands match mod .Rødovre i Rødovre .

22..

-

; Hængepartier fra Vinterturneringen"

29.

-

: Styrke~isteturnering.

Øvrige spillere Styrkelisteturnering.

5.februar: .Styrkelisteturnering.
,
'

12.

':··

:_-,Vi'.riterturneringens 5 .r-unde ,

-

For medlemmer
20 og 25
-----~-----i
il i i .___..__.mellem
,. . 'W'!"_~---------.--....
...... . .år!
...-Alle medlemmer, der ikke er juniorer og endnu ikke er
fyldt 25 år, bedes ved førstkommende le·jlighed give
kassereren oply.sning om fødselsdag og -år" Der skal
nemlig ror ecagea en registre.ring af ungdomsspillere i

forbindelse med eventuel huslejestøtte fra kommunen.
Oplysningerne vil iøvrigt blive behandlet med fuld
diskr,etion·og ikke komme rette uvedkommende i hænde.

Det årlige juniorskakstævne i Ballerup havde også i år
deltagels,e af VS"ere. Rosenlund blev nr.4 i mesterklassen, og Eigil Pedersen, der debuterede som turneringsspiller, blev nr"4 i 2.klasse.
Vanløse . .Skakklub. Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
I

I

I
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LIVLIG DISKUSSION
BERETNING
------l! l ! ! P 'l! ! ! " PÅ DEN
...., HALVÅRLIGE
,_ _.,"'! ! ! ! "! ! !l! !"-------•~
i i iail ,~-----~-.
Vi · s:tiårtede med små 3o mand lidt i 8 og håbede, der
I"

I

I

~ --~ _,..- ... .........

snart ville komme nogle flere - som sædvanlig. Det gj orde .der imidlertid ikl{e ~- men de, der var mødt op 9 fik en
meg-~t. udbytterig aften. Formanden indledte med en beretnf.ng ; .de.r stort set var yderst optimistisk og fuld af
tro på fremtiden. Han omtalte, hvor mange særlige arran-

gementer klubben havde været ramme om s:l,den maji herunder det ·-. indtil videre - veLl.ykkede Vestvoldsamarbejde 9

vort opadgående medlemstal, juniorarbejdet og; dettes
konsekvenser9 og endelig hele den ansigtsløftning, det

sidste halve års tid har været for klubben" Han sluttede

med et par små, ve l.mentre hjerte.suk: at vi trods et ef-

terhånden bemærkelsesværdigt medlemstal ikke klarer os
godt nok i KSUs ho Ldtnrrner-Lng, og at folk glemmer (eller
måske ikke gider) at stille brikker op efter spillet,
samls sammen og bære ud" Herefter var ordet frit• og
mange· ·'benyttede sig heraf. F'ørst lidt ros fra ~l.Johan, ~~n m.fl., så lidt kritik af styrkeliste og vinterturnering i almindelighed og monradsystemet i forb" med sidste i særdeleshed. A"Jacobsen notrer-ede, at de lo øverste
spillere ikke interesserede sig nok for deres placering
på styrkelisten. Dette tog l;>estyrelsen til ef'terretning,
· men P.Sørensen tilbageviste kritiken om. manglende slap18.f-.a:ften under styrkelisteordningen.
Endvidere måtte han
, berolige pessimisterne med, at vi trods den store medlernstilgang stadig ville have plads nok. Repliksltifte
fra debatten: A.,J. (på talerstolen): Når Erl .Joh. ikke

er-klubmeste.r, skyldes det, at han spiller på gevinst
hver gang. E.J. (fra bageste række): Vi spiller jo osse

om det endnu! (Jubel.) Til slut diskuteredesj om man af

. hensyn til TV skulle flytte spilleaften, og hvorvidt det

ville styrke kontakten mellem bestyrelsen og resten af
klubben at holde et måned.ligt medlemsmøde i stil med
beretning.
Så va:r der kaffe, og da den var ryddet væk, startede
den med længsel imødesete debat om, hvordan vi bliver
stærkere" Denne dyst blev som ventet præget af en så
overvældende interesse, at et samlet referat af, hvad
der blev sagt, ikke kunne være i resten af bladet. Oplægget - dette, at der var planer om at starte en stu_diekreds for de 12 stærkeste spillere -,vendte man imidlertid ofte tilbage ·til. ~De.p blev talt, for _ og imod
snævre I' ammer for et sådanb at-r ang_e~~~-P. t_., ]letydningen
af 9 ati. d.e... øvr-i--ge medlemmer drages aktivt ind i under-

visningen, dygtiggørelsen ved foredrag eller direkte

spil mod andr e , om hvilke emner der i givet fald skulle
--behandles osv osv. Endelig foreslog Schøller Jacobsen

et korrespondance:parti, hvorom nærmere på side 3 •

Hvor meget klogere de tilstedeværende blev af denne
diskussion, vides ikke, men nu blev alle interes~eredes
mening i hver+ fald hørt. Eventuelle yderligere~ i.n dlæg

kan stadig modtages til Fribonden. Nok om dette - lad
os da håbe, at vi til generalforsamlingen kan se nogle
resultater·heraf - fx. at ikke alle tre hold i farezonen slutter nederst.
-o-

NÆHE (ikke· i anledning af fastelavn).
Det vides :ikke,. hvad det var for et .klokkefår, der gik
fra den lille .stue ved' siden af e Ievat oren onsdag d.•
22/1 uden at rydde op efter s.i.g , Men i håb om, at" han
læser dette, og at eventuelle følgesvende måtte få
ltolde f'ødder, skal det nævnes, at ledelsen har fået en
alvorli.g ment henstilling f'ra plejehjemmet ·OJ.ll at sørge
for, at der altid r:;yddes op i samtlige benyttede loka-

ler. Undskyldninger

ar

typen; der var mange af de· an-

dr-s , der.gik først uden at rydde op, gælde~ selvfølgelig· ikke. Det er enhvers forbandede pligt at anholde
f o Lk '.li der alligevel pr øver _på at smutte.· Opf oidringen

være.hermed givet videre til rette vedkommende.
Det skal .i denne 'forbtndelse nævnes., at· det pæne
service. ikke må bruges· som askebægre; d'ør står nogle

udmærkede glasaskebægre til dette formål. Hermed me.. .
ne s forres.ten ikke papirkurv, skral'despand el. lign.

Misbrug af denne art får meget l,et asken til at brede
sig over hele bordet.

.S!2E_;e~J!:_E~.t"Y~1~§~..:.
I matchen mod Rødovre (ude) d.21/1 sikrede vi os a l l.e -

rede :på selve kampaftenen en sejr: Ved afbrydelsen førte
V.S. med lof--4½, og en uge efter spilledes

3 af de 5 hp.11

... som a.lle gik denne vej" Stillingen før de sidste to af-

vikles (de var ellers faldet sammen med EMT) er altså
13-½-4}, hvilket vi selvfølgelig kun kan være tilfredse

med. De to resterende, som forøvrigt indehaves af' de to
red.er:, må vel nok anses for tabte. Det er i denne forbindelse in.tere ssant: når vi skal samle 2o mand til en
udekamp, går det som smur t , .mens det af og til kniber
.-med at skrabe hele 5 af 8 sammen i klubholdturneringen.
Tankevækkend,e •••

Det ligger iøvrigt nu næsten fast, at afslutningen
på 2o-mands-turneringen finder sted søndag d .11.maj ._ Vi
starter alle 6 hold i samme lokale kl. lo og håber på
tilskuere. Før at holde disse p Lu.s færdige spil1ere i

sving startes kl. 14 en lille lynturne1;ing. Partierne
~endes til bedømmelse kl. 16, og umiddelbart herefter
foregår præmieuddelingen, hvortil vi efterhånden sætter
vis.se forventninger - vi e.r mindst 2 points foran Rødovre nu.
-o-

~2!:!: e SE9n~~c ~•:E~ t!.~f-!_Y.2§~Y9!~~1~EE~E~~.:.
Som et ~ed i samarbejdet spilles nogle k"p.er mellem
klubberne , så at hver klub spiller to partier samtidig"
Alle medl·emmer skal tage del i dem, og for at holde lidt
styr på gemytterne udvælges til hvert par tn et hold på

3 mand~ der har den endelige a:fgørelse m.h.t. trækkene.
Der spilles mellem .k lubber 9 der ikke har samme spilleaften i så at hver trækker 1 gang om ugen i hvert parti,

hvor sidste frist for aflevering er modstanderens klub-

aften..
.

·

Den løbende stilling vil blive fulgt af distrikts-

pressen samt naturligvis klubbladene selv 9 lige.som det

vil blive forsøgt at holde biblioteket orienteret •
Lad os hilse dette initiativ velkommen ved at følge

...... aktivt med lige fra starten, der sker omkring dette
nummer s udgivelse
li

~23!'.fil!L.. ~.Q!:_ d!i_tgmm~E,9;~_§12i1l~af~~E:~E..:.

Onsdag den l?. '!J'.:~(bR"Øffe~; Vinterturneringens 5 .runde.
Onsdag - 19 .• · -'~-i.: : Hængepartier fra vinterturn.
Øvrige spillere; Styrkeliste-

turnering.
:, 2o mands match mod Brøndbyvester

26.

Onsdag

hjemme. 0vrige spillere: Styrke·listeturnering.

Tirsdag: ~~ , 4 .~ marts : 2 .ho Ld udekamp mod Rødovre.,
Valhø js alle 67.
. .
.
''
3i .hof.d udekamp mod Måløv,
Måløv Byv·ej 80.
: l.hold hjemme mod S.4-1.
Onsdag 5•
'

•

I

•

411hold hjemme mod S.41.
Øvrige spillere~ St-yrk,eliste-

,

Onsdag. -

turnering.
: Vinterturneringens 6.runde •

12.

. Lille status ved årsskiftet:

~--~-~--~-----~----~-----~-forts.at sin gang til vejrs,

Vort medlemstal har
trods sletning af 3
seniorer 1 8 pasat ve
gåe t af sig ·S?+V, 3

endda
debitorer" Ved GF var vi 57 altive
og 9 juniorer,. ial t 74. Siden er 9

er
ført~ -.og· 18 er kommet,
resultat': .V:i er 80 nu,
ca. Loo % ( ! ) . Som det
klub, der invest•erer i

for fremtiden.

blevet .gået.,_2.:'juri.i.orer er overheraf hele 13 ,junio,r~r. Samlet
og juniorafdelin.ge~ .er -steget

blev sagt på beretningen: i Den
ungdom, behøveæ ikke være· bange

-o-

Efter 4 runder i KSUs enk,eltman.dsturnering ser det ud

til" at vore folk stort set har vist flaget, så vi.kan
være det bekendt. Udførligere referat gemmes til næste
nummer.

'

l

Vanløse Skakklub •. Spillelokaie: Randbølvej

'

59,

kld.
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Lille mand hvad nu?
----------i--------Når man en enkelt iffriaften" hjemme i stuen efter fjernsyn.stid og aften ka:ffen af en eller anden grund alligevel kommer til at tænke på Vanløse Skakklub, er der en
tanke, som hele tiden kommer igen" Man skubber den vækll

men et øjeblik efter er den der igen. Hvordan bliver vi
stærkere?
Har vi da ikke haft spalteplads i Fribonden beslaglagt
med tanker om dette spørgsmål. Har vi ikke spildt kostbar tid ved den halvårlige ber-e tnang , hvor vi meget hel-

lere ville have spillet skalc. Har klubbens stærkeste
spillere ikke lagt deres kloge hoveder i blød og holdt
flere møder om dette???
Jo. Alt dette er rigtigt, og nu skulle bestyrelsen altså.
være så meget klogere, at vi kunne holde op med al den
snak og bare komme i gang, Det var også vor tianke , men
det f,orfærdeli.ge er , at troq.s al denne snak har medlem-

merne ikke klart formuleret for os, hvad det er, I ønsker" Undersøgelsen om medlemmernes ønsker går i den retnång, at tvungen teoriundervisning ingen interesse har ,

men et arrangement i ny og næ, hvis det bare ikke tager
for lang tid.
Bestyrelsen har taget alt dette til ,efterretning og er
da helt klar over, at vi ikke skal igangsætte teoriundervisning som sådan, men vi mener at have fundet en
løsning, hvor hver enkelt selv bestemmer, hvor tit og
hvor meget han vil beskæftige sig med teori - uden at
det går ud over klubaftenerne.

Vi har besluttet at udvide Fribonden til 8 sider, hvoraf
mindst tb 1sider vil være .teoristof unde.r Redaktion af
Thorbjørn Ro sen Iund , som så vidt vi har fået oplyst "har

brugt det halve af sit liv på Teoristudier0•

Vi håber og t.ror , medlemmerne vil benytte sig af denne

nye mulighed til at lære noget om skak. Enhver er velkommen til at komme med ideer og forslag, hvad man øn-

sker behandlet i disse tie or-Lar-ti.k Ler- Bestyrelsen er
stadig til for jeres skyld, og Fribonden er -j.ere_s _blad.
a

En anden måde~ hvorpå man kan lære noget om skak, bliver de i sidste nummer- omtalte kor-r e spondanc epar-s.i.ermod henholdsvis Brøndbyerne og Brøndb;yvester. Som kort
fortalt har vi tilrettelagt det på den måde~ at der· er
sat 3 spillere på hvert par-t i . Det er meningen, at" d:e
fra tid til anden skal aflægge rapport om partierne og
begrunde,. hvorfor der er trukket sådan eller sådan, samt

fortælle,, hvilke planer de trum.Ler' med. Disse korte rapporter vil blive lagt som indledning til en spilleaften
med Styrkelisteturnering, hvorfor nogle af' disse spille-

aftener vil blive :µkortet med en halv time, men det
går jo også nok. De, der har lyst, kan jo f.eks. f'ortsætte med .stillingen i et af partierne i kcrr e spondanc ema-tchen" Trækfølgen i partierne vil selvfølgelig blive
opslået i klublokalet uge for uge , ligesom det er vor
agt at offentliggøre trækkene i Vanløse Folkeblad"
En tredie måde - mere selvstudium - bliver der også
lejlighed til nut idet bestyrelsen har bes1uttet_at
sæ.Lge ud af klubbens bibliotek" Da der ikke er nogen
·større interesse for biblioteksvirk,somheden, og da be-

styrelsen heller ikke mener, at udvalget af bøger har
interesse for alle og slet ikke for et samlet studium"
synes vi, at det e;r det rigtigste at sælge bøgerne~ så
medleDlJilerne kan· lad,e dem udfylde evt. huller i egne
bogsamlinger eller være begyndelsen til en samling"
Der er megen spændende litt,eratur at vælge imellem, så
der bliver sikkert rift om bøgerne.
Rent praktisk vil det komme til at foregå på den måde:i

at vi fremlægger 10 bøger ad gangen, som medlemmerne
så kan byde på de næste 14 dage1 hvorefter de går for
det højeste bud, der er givet i den forløbne periodeo
De første 10 bøger bliver fremlagt onsdag den 5.marts,
og sidste chance for at byde er onsdag den 19.marts
lcln21,oo, hvorefter hammerslaget fald.ero Næst.e hold
bøger sælges fra onsdag den 19.marts til onsdag den 2"
april kl.21,oo"
Herefter stopper bestyr,elsen diskussionen: "Hvordan
bliver vi stærkere 91 for denne gang, og undertegnede
vil lade spørgsmålet i "Lille mand , hvad nu" gå videre
til andre af klubbens mange gører 1ål .,
Poul Sørensen.
1

K§1!.:§_;g:n_t§1J2W2f!2-S1i~f:;Q.~!:!!!g_}9§9_=
?~e s~~Y_!Q.f ~~.§:E§E!!1~E-l
Så er. Enkeltmandsturneringen overstået for denne gang,
-·.

,

•i

og.Folkets Hus var som sædvanlig ramme om arrangemcntet'j
de:J:'=i år talte 350 deltagere" Der skal være udelt ros
til arrangørerne, dør fik det store maskineri til at
f1:,tp.g,ere "upåkLage li.g't , og den eneste indvending kan rettes

mod de lidt trange pladsforhold; hvis deltagerantallet
fortsætter rried at stige~ vil det snart være nødvendigt
at finde nye lokaler til turneringen.
.Set .med Vanløse-øjne var turneringen en mægtig opmuntring.
·- Blandt ·-v.ores -1-4- deltagere havde vi 6 oprykkere og 5 præmicta,ge·re f -og imellem disse var der som toppen J.?~ kransek~ge:g. en ny mesters_piller" Man var blevet godt" i;;i_~ gtth,
fi1J'is. man inden turneringen havde vovet at tippe noget: ··i
den 'retning!
<Inden g·ennemgangen af de enkelte klasser skal betingelserne for op- og nedrykning lige .nævne s, For forbliven
i· sir ·k lasse kræves der 3p, 3 .kl har dog ikke nedrykning.
Oprykn.t,ng~_r•et opnås ved 5}p i l .kl, 5P i 2 .kl og 4-½p i

3 kl ..

__

.,...
_
l.klasse:

_ ...,_

I· .g :t'U:PPf;;. A del tog Thorbjø,rn Rosenlund, der fik 5p" Det
treqje gang i træk, at han var lige på vippen til
·.-opryltnin-g _~--I starten så det ellers ikke meget ud til,

~-.-var...

~t Rcsen Lund skulle have en placering, men efter tab
i de to første runder kom han vældigt stærkt og vandt
r~-sten.
I gruppe B opnåede Torben Sneslev

5½P og dermed opryk-

ning til mesterklassen. Mestertitlen stilles vel ekstra
i. _J:.'. .Ctlief 9 ved at den var .sikret inden sidste rundes og
allerede.. "ved 4,.runde var der vist ingen af Van l.ø sesp Llerne i Følkets Hus~ der tvivlede på at det nok skulle
lykkes for Sne slev" Vi ønsker til lykke··.med ··pl~c,e1'}'ingen
å

11

og· held .og lykke i me.sterklassen..
·
I gruppe·.----:o- .. fik Plachta 4p, også et godt resultat"
Vores folk i 2.. og 3 "kl var også med til at vise flaget:
_2 ._klasse~ . Gruppe A" Jørgen Holst 5p, Niels Rendlev 3p og
1iaennning Støvring lp" - Gruppe B" Søren Juul 5:P og Gi bor i
_ .Ja,cob _3.~p ~ ··~·--Gruppe D" Ib Pedersen 41:P. og Henning Kalfner
,4 p .. -.
,3 .k~~ss~ i Gruppe B" Kurt Andersen 5p, Poul Jensen li 1:P og
Mag.ens ·Banrf ~P. - Gruppe C" Sten Bauers J+½p.

-J

I anledning af· Sne slevs nyopnåodc mestertitel har vi

bedt ham sætte noter til et af sine part.Lcr . fra enkeltmandatrurner-angen , Han 'vandt. -flere partier--på- rene nedspilninger, men har i stedet for et .af '.::~isse valgt eet,

hvor gevinstchancerne skifter flere gange, og s:pændin~en derfor _ er opretholdt .,-omtr_·_ent til_ det sf.d stre , _ _ ..
(Fra fjerde runde af KSU s enkeltmandsturnering 19690)
Siciliansk parti.,
.
Hvid: Georg Kildetoft,_ Sporvejen.es Skakklub.
Sort: T. Sne slev, VS.
. ..
.
l:el+,c2" 2.:Sf.i,,Sc6 •. :3 :d4_,c.x d,1_!_ -4-~Sxd~..!. 5~Sc3,d6. 6:Lc4~·
.§6. z:o-o,Le7. 8:Le3,,o-o. 9-~fl~ia6" 10:Sxc61bxc6.
Denne afbytnin.g letter som regel kun sorts spil. 11:e5,$e8. - En anden·god mulighed var_ ll:_:,Sd5. ·- g:

Dh5? - inaledningen til et hovedløst angr eb, som mis-

iykkes tot.alt.,, - 12:-,g6" 1"3:Dh6,d5D 14~Tf2"f,2~. - Nu
kan h7 dækkes, og hvid får pludselig travlt m~d ~t uI_ldgå at tabe maner'La Le, - 15 ~ exf6o n., Lxf6. 16: Lc5 ,L,g7 !
l ~ Dh e • 181_ -4. Txf'4. l ~ Txf4 exf4" 20 ~ Ld3 ,_pg2_0 21:
Tel;9 :kg +-:. _22:Dxp;4,Lxg _.
Me to bønders ovenvægt,
skulle· udfaldet være givet. Im:i/llortid begyndte tidnøden at melde sig, hvilket præger den følgehq.._e fase af'
partiet. - 2,3 ~ Sa4, a5" 24: Te7 2 Lf6'·.. 25" Tb?~ Sg7. _ .26-~ Tc2 _, _,
o

6

Tc8o 27:Lb6-Txc7. 28:Lxc

-

Se6a 2 :Lxa ,Ld.4+. 30~K 2

'.
3;L~Lb6,Lxb6~ c5 var bedre _2~.§_e:})§.JSc5. 3:,Kf2jBxd3+· ..
?? - Utroligt letsindigt s:pillet,. Sort glemmer he Lt

den hvide a-bond,ep der faktisk om lidt• vil ·koste sort
en officer. - 34 ~ cxd3, Lf5" 3 5 ~ K.f..2, Kf7 ("!) . - I- absolut
sidste øjeblik vågner sort op af tidsnød-psykosen og
indser med græmmelse~ at spill0t er vendt. Nu følger
er,1 serie tv~gstræk., - ~6~_a4 ! ~ l~e?. 37; a5 ,Kd8. 38: a6.,1

LcB·. 39:a72 Lb7~, 40:a8D+,Lxa8. 4l~Sxa8L - Ak9 ja •••
hvid· -gn~der·
sig i hændør-ne i og der er almindelig hoved1
rysten· i nabolaget. Jeg .troede dog stadig, på visse remischancer og spillede 41 ~-.,g4('I). 42~Sb61Ke7. - Dotrce

var sor-t.s p.emmelige træk" Ved hjem.meana1ysern-e fandt

jeg ingen klare gevinstvarianter for hvid og mødte
derfor opti;mi.stisk op ved genoptagelsen. Der skete
fø,lgende: 43: d4 .1K,e6. 44 ~ Sa4 yKf5. 45: Sc5, 115. - Remis" en
0r h'jemmeo Hvid virker let desillusioneret . - 4-6~Kf27

h4. 47~··h3??' - ·Det skulle han a l dr Lg have gjort .... .Sort •
:f~ nu omg.~eri.de, gevin_st.stilling ~ _ - 4'(J= ,gxh3 ! 48-:J!
h2. 49: Kg24Q+ • 30: Kxb.2, Kf4~.21-Jl(~l, Ke3 . - Der er in-·
tet at still,~ op Den hvi.du springer n.år ikkG at gr i.be
o

ind. - 52:Se6,h3o 53~Sg7g,f2+., 54~Kfl2h2. 55:Sf5+JKf3.
56 ~ Sh4+ ,Kg;4. 57: Opgivet . - Moralen af dette må bl.- a"

være, at det ikke hjælper at have materiel overvægtj

hvis man ikke bruger den til at genere sin modstan-ti)sr
med •.• og så gælder det iøvrigt om .at være dent der begår·den næstsidste fejl!

De fleste lærebøger i skak indeholder afsnit om grundprincipperne i åbnings-, midt- og slutspillet, og især
på åbrtingsområdet fremhæves betydningen af en god for-

på

ståelse

bekostning af konkrete varianter. Der argumenteres med, at de::1_ jævne spiller ikke ved, hvad han

skal gøre ved sin gode stilling, nå.r den kendtE:1.dcl af
variantforløbet er forbi, at han let husker f9rkert og
bland-er varianter sammen , samt at han lader s;ig overraske og slå ud af Hikke teoretiske træk". Kritikken er
rigtig; den rammer blot ikke åbningsvarianterne, men
d9r.imod spillerne-s ringe udnyttel~e af. dem •._-. Gø.r man sig
det klart, kan man rette ganske tri Lsvar ende angreb på

grundprincippernes pædagogiske betydning •. pet er nemlig
meget vanskeligt at f'orvalte de ud fra pri'ncippernc
fremstillede .regler rigtigt, se hvilke, der er væsentlige i en given situation. Der er f. eks, spillere, der
und.lader at få et stærkt centrum eller en åben linie af
frygt for en d.obbe'Ltibonde s svaghed, skørrt "den i den- givno stilling ville bo tyde en f orstærknir;i.g· . Endvåd.er e ses
alt for ofte, at spillere, der lider af overdreven respekt for reglen om ikke at gøre for· mange bondetræk i
åbningen" går glip af chancerige fløjahgr;eb.

Spil det følgende miniatureparti igennem og prøv så ,
næste gang fristelsen for en bondestorm -er stor, at
glemme fordomme og reglementer~ der' kun· 'V:irker hæmmende

Skulle det koste et point, kan man altid glæde sig over
det mod
har udvist, og siden prøve en gang til •
9

man

-

'

3: cxd , Sxd5 .•
4:Sf3,e6. (bedr e er Lf5) 5~e4,Sf6" 6:Sc3,Le7. 7:143,
1: d4 18f6. 2: c4--, d5 ~ (Marshall-variante·n)

o-o. (bedre ,er c5 ! ) 8: h4? ! ( truer c5• fulgt af Lxh7 ! ;
h6. 9~e5,Sd5. 10ggl~.7f6? 11~g5,hxg. 12:hxg,f5" 13ig6~

.Sb4. 14:Lc4,Ld7" 15~Sgl! 9opgivet.

.

. ~
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'

:
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~~~E f·~E_-§kE~Y~E _a~_ ~l~ ! g~-~~l~ll.§~~ @E-~~n.:.·~:_:---For' tredie gang i løbet af godt e-l:····_år-s·••.t1a. skifter
Fri bonden ansigt. Før st.e gang. for at give en eleganteretyp cgr af i., anden gang for at hæve oplaget og nu for at··
øge sidetallet. Beslutningen er taget i nøje samråd med
den enige bestyrelse. bl. a. af grunde, der fremgår af"
kommentaren på ·side 1. Endvidei"'e;; en klub med over 80
medJ.emmer 'bør .have et præs_entabelt organ , hvor der_
,

jævnligt_ er. artikler om ••.•..: ·•· skak l De sædvan l.ige ," &r~Iige_ · kI-ageråb ·f.ra. de altid s't of'hungr-endo redaktører
hiir desværr0 ];liq.~fl ililie . haft store k0nsekvenser; det
har· f-a.ktisk vist· sig at·· vær e en lettere sag at få anmeldt et parti- til f olt·etinget end til Fri bonden - !
· J:{å:'~ 'i erkendelse af,· at der - selvfølgelig - dog er
reageret fra Rosenlunds side, når vi efterlyste gode
kampe, har vi pudset ham på midtersiderne11 hvor han
fra og med dette nummer vil bo Lnr e sig. Produktet kan
hermed betragtes som fremlagt til bedørnme Lae , ·

sb.

!8:l... J2!~s-~f;;eE~~!..:..:..:..:.
.Den gev~ld:i.g.e sejr

Vanløse vandt over Brøndbyvester
onsdag d"26~-, afspej.ler ikke helt det rigtige styrkeforhold .... Bbyv , er en meget lille klub med nogle og ·
tyve med.Lemmer , og på det grundlag var det da vist ret
j•

:pænt at samle 13 mand til en udekamp. Altså førte vi
7-o fz-a starten men det vi.stc sig jo snart, at Vanlø·se også var i s-eand til at spille sig til pointene. Vi
vidstG.9 at Glo"strup en uge før havde vundet over Albertslund 131 ... 6-½ og· dermed havde 55 _p. Der skal spilles ret voldsomt for- at· komme op her-ti l, fra 40., men de
j

7 blev som sagt'foræiet" De to holdkaptajner tog det

eneste hængepar+L, det var me Ll.em Sne slev, Vanløse 1 og
- - ja~ sånændr :SV.Aa·.Svendseni (Han er gammel VanløseS"Jiller.) · ·

NOTABENE:
-------""! ! ' --

.Afslutningsarrangementet for Vestvoldturneringen, som
i_ ~idst,e nr. blev. .Placeret. søndag d. 11/5 ~ er flyttet
til torsdag d" 15/5 ,. Kr. Himmelfartsdag.

~_kaIDJ2J2 attt.:.
20 mands matchen mod Rødovre gav en uventet stor sejr til
Vanløsel3½-61,. De første timer tydede ikke på denne sikre
sejr 1 da flere af _partierne stod i underkanten li men den
berømte Vanløse-k~ånd i 20 mands matcherne fornægtede
sig ikke,; hvad slutresultatet viser"
Et af de p ar-t ier , hvor mange havde 'bange anelser'} var
Poul Sørensens på 8. bræt" En overgang var Poul Sørensen
vist den ene st.e , som stadig så optimistisk _på situatio-

nen. Det er lykkedes redaktørerne at overtale PS til at
bri~g~ partiet her i FRIBONDEN med sine kommentarer.
'Hvidi Kaj Dalby~ Rødovre. Sort: Poul Sørensen, Vanløse.
l: eL~~ c5. 2: Sf3 a6 ~ (Denne op stilling giver aom regel et
livligt spil, og mit humør den aften krævede noget spændende) 3~c4 (hvids bedste. Efter 3~d4 får sort det bedste
'j

spil) 3:-,Sc6. ~~d4 9cxd4. 5~Sxd4,e5 . (Teorien f'oreskriver
Sf6, men jeg ·kan ikke lide opstillingen, hvor hvid lidt
senere spiller Lg5) 6;Sf5 9d5. 7:cxd5~Lxf5. 8:e_:rl'5,Sd4-.
9 i, Sc3, Lb4. ( 10: Da4 og 11: Dxb4 besvares med ll!-, Sc2) 10:

Ld39Da5. ll~o-0,Lxc.3. 12:bxc3,Dxc3. 13:Le3tSf6" 14:Tclt
Da5. 15:Lxd4, exdll- . 16~Tel+ (her så mine holdkammerater
lidt betænkelige ud" Selv var j,eg godt tilfreds mod sti'llingen.) 16:-jKd7. 17gLc49The8. 18:TxeB,Tx~B. 19~d6 (Dxd4 besvarø.s med Tel. 20~Txel~Dxel. 21:Lfl~Se4" og sort
vinder.) 19:-,Tc8. 20:Lxf7~ (ofret Le6+ ser spændende ud,
men sort får fordel.) 20:-,Txcle 21:Le6+,Kxd6" 22~Dxcl,
Dc.3. 23 i Df4+ ,,Ke7. (Her var jeg ved at komme i tidnød"
Jeg var helt sikker p
at stillingen ved korrekt spil
ikke kunne tabe, men var der nrulighed for gevinst?) 24:
g4,d3. 25:L~3,Bel" 26~Kg2{De4+ .. 2?:Kg3 (hvid afslår med
rette dronn1.ngeaf'bytn1ng"J 27:-,De2" 28:Le6 (nettet
· sur ammes om den sorte konge" Jeg har ca" 3 min. til de
sidste 13 træk. Hvid er også ved at komme i tidnød~ så
tilskuerne får drama for alle pengene.) 28s-,Se4+. 29:
-Kg2jd2. 30~Dc7~Kf6~ _31:Df7,Ke5 • .32:Dxg7,Sf6. 33:Dc79Kd4.
34~Dd6,Kc3. 35:Dc5jKb2" 36:Db49Kcl. (Sikke en kong0vandring! Et spændende øjeblik~ hvid kan holde remis ved
svig skak på c3 og b3 ~ men lykken står den kække bi.)
37:Da3?,Kdl. 38:Lb3,Kel" 39:Db4i (rasende tidnød1 begge
å

,

faldvinger dirrer) Dg4+. 40 s Kh I (hvid overser, at han s

dronning er i slag, men sort lader galant være med at
slå den) Df3+ .. 41:Kg19Dxf2" 4-2~Khl,Dfl+ og mat •. Kampen

er slut, og Vanløse ot point rigere.

r!:2S!:§!:!E-~f.Q;f:_d~~~o~~ng2_§Q!l19§.f~.§g~r.:.
Onsdag den 12.marts:; Vinterturneringens 6.runde.
Onsdag

....

19.

Tirsdag -

25.

Onsdag

26.

Onsdag
Onsdag

9.

-

: Hængepartier fra Vinterturneringen
~ Styrkelisteturnering.
: Mesterholdet ude mod Rokaden,
Vigerslev all~ 18.
: 4.hold ude mod Amager~ Portugals~ade 12.
~ 2.hold hjemme mod Brønshøj SF.
s 3.hold hjemme mod Herlev.

2.a:pril: Styrkelisteturnering"

-

-

:

Vinterturneringens 7.runde.

Y2~lø ~~-!!§!_~~2S!!h~Y!!-~,-~§t§~~r.§~~-.ii~Ei2!'.~f~!!!.!~.:.
I den.nylig udsendte klubfortegnelse over alle lan<lets.
skakklubber er der 'mange interessante ting at læse.

Det fremgår bl. a., at Vanløse pr. 1. jan. 69 med sine

81 medlemmer· er landets 6.største. klub" Listen er:
Nordre i .Århus, 111 ;, FS, Kbh. , 93; 0bro 88; Evans,
Vejle, 84; ,Jernbanen 82·; Vanløse 81; Holstebro og
StS 80 og KS 79.
.
En glædelig ting er, at Vanløses juniorafdeling er
næststørst i KBH. Rækkefølgen er~ FS 21, VS 19, Gladsaxe· 17, Tårnet 15,· Øbro 14, Birkerød 13. Endnu mere
g,lædeligt er det• at de.tte sidste tal allerede er fortid, da juniortallet nli er omkring 25 og i stadig
stig:ning •. Hvornår bliver vi 100 medlemmer?
-oKassereren vil meget gerne ha.ve alle mands telefonnumr e, altså de rigtige. MangG er flyttet uden at give,
besked, andre har fået telefon~ og atter andre har fået fuldautomati,sk. Kontroller venligst, at .Jesper
kender det nummer, man har nu.
Vanløse Skakklub" Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
Fonmand s Poul Sørensen,. Tfil'nvej 449, Rødovre, 708230.
Kasserer: Jesper Holm 1 Grøns.kiftc 16,Hvidovre,11753509.
R0d,aktion: Sten Bauer s 319699 og Søren Juul 743521.
Ekspedition: Sejr Houmann, Rundholmen 36~Vanl •. 745215.
•'

Jasa - København

•

•
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§i~_~æ!!!!_~!~!~!!
Snart er vinteren forbi og foråret over os. Sig nærmer
tiden, hvor generalforsamlingen markerer, at klubbens
vintersæson er forbi. En bestyrelses opgave er herefter
at gør-e cfet videre klubliv aå interessant, at medlemme rne også efter generalfor.eamlingen vil møde op i stort

tal" Visse.skakklubber lukker i somme:rmånederne, men i
Vanløse har vi altid hyldet det princip at holde åbent
hele ~r.et. Det vil vi da også gøre i år.'. Vi tager kampen op med sommeren og håber at vinde den, hvad angår
en aften om ugen.
·>i .·.Som. en start indbyder vi til en-forårs·turnering, som
' - ·~ ·omtales · inde i bladet. Det er vort. håb, at alle klubbens
· medlemmer vil være med her. Turnerin.g,en kan være med t,il
.at .sæace et solidt -sammenhold i klubben"
Inde· ,i. bladet vil I og6~ find,e forslag .til nyt reglement
· for Yint,erturnering og Styrkelist'eturnering. De to fremlagte forslag løser efter bestyrelsens mening de fleste
af de·problemer, vi har diskuteret· så tit. Som en nyskabelse gives der nu mulighed for· a-t:".lave små turneringer
msd oprykningsret i sommermånederne, så de i vrigs,te turne·ringsspillere ikke behøver at holde.. so.romerferie. Forslaget .giver også muligheder for, åt• ..'nye medlemmer kan
komme med i turneringer midt. i· sæsonen,
·

Styrkelisten er revideret, s~ alie resultater indgår på
styrkelisten, som i den nye .for~ skulle blive så ret·rærdig_, at den kan være afgørende ved udtagelser til
ho Ldkampe etc.

·

·

På ge:n~ralforsamlingen, hvortil der indka~des i maj-nr.
af Fri.bonden, er der et pu.nktt som hedder ind.komne for-

slag. Medl~mmer, som ha.r forslag til ændringer af den
:· ·~~- · ene eller den anden art, bør allerede nu gennemtænke, om
·- · det bør indsend.es til bestyrelsen, for sig nærmer tiden! l
1? ~ 8.

- 2 -

5.runde i Holdturneringen.
---------------...... --.-----,. .; .........

-.

5.runde bragte ikke det vendepunkt, hvad an.går resultaterne, som de fl,este af os havde håbet på og måske

også ventet. Fire nederlag taler deres klare sprog,
men lad os gemme tårerne til næste nummer af F"B; til
den tid kender vi konsekvenserne betydeligt bedre. Som noget nyt foreligger der denn~ gang referater fra
de enkelte matcher, det skulle bringe læseren nærmere
til kamppla.dsens tummel.
l.hold/mesterrækken
Mesterrækkeholdets kamp mod S41 blev desværre noget
af en skuffelse for os" Vi havde regnet med at kunne
vinde en. sejr, men når vi nu ser på tahellen, står

der "den onde lyneme" 5½-2½ til S41D Hvordan sker
sådan noget1 Simpelt hen fordi flere af vore bedste
spillere viste et spil, der lå langt under, hvad v;l
normal't regner for deres standard. Nogen virkning
fik det måske også, at der pl selve spilleaftenen
indløb to afbud. En. af reserverne Jørgen Hol.st fik

dog ~emis .. - Vos! på l.bræt ydede en udmærket indsats
og fik_rem1s, hvilket tyd~r ~å, a~ d0n foretagne ommøblering på hoLde t var rigtig" Gid dette kunne anspore resten af holdet til at yde en god indsats mod
vor næste modstander Rokade'n , hvor vi skal have en

stor sejr, hvis vi skal bevare v-ort spinkle håb om
at blive i rækken..

.
H.J.

2 .,hold/2 ~ række ..

2.hold sp~llede mod :Rødovres 2.holdp der var alvorligt
opsat på at få revanche for nederlaget i 20-mands
m~tchen fornylig; og flere af vores folk havde den
fornøjelse at møde den aamme spiller, som i omtalte
match. Rødovre gik voldsomt til biddet og var en overgang foran med 4-1. På dette tidspuQl.ct var det kun
,Jacob, holdets faste poi.ntssamler, der havde vundet .
Lige inden spilletidens ophør scorede Juul og Dyrhol.m

endnu to points, så vi kunne trække os tilbage med
ialt tre sejre. - Erl.Johapsen skaffede det sidste
halve point ved at holde remis i et drabeligt langt
parti, der en ove r-gang truede med at g~~ i hængeparti"

for anden gang. Slutfa,ci t: Et lilla noder-Lag på 3½-4~.
S.J.

- 3 -

3.hold/3.række.
_
Der var sensation i luften, tra 3.holdet skulle spille
mod Maaløvs I.hold på udebatie: hele Vanløse var mødt
op - ! Det gik da også noget 'be,cfre, end det plejer - vi
kom hjem med 2½ p., hvilket er over gennemsnit i holdets tidligere kampe i denne sæson ( !). Flaget blev
vist, som det ikke er blevet i lange tider - skidt med
ens egen oversete mat i 15.træk, når modstanderen faktisk var på hælene indtil det 12. Hvalsø P. vandt, og
Nie.ls OarLaen , Houmann og Eigil Petersen tog sig af de
resterende 3 halve points.
sb.
4. hold/4. række ,
4. hold spillede h jemme , men havde alligevel vanskeligheder med holdopstillingen; der måtte fire reserver til,
hvoraf den sidste først rekvireredes efter matchens
start. Oplægget var altså ikke særligt-gunstigt, og resultatet blev da også en sejr til gæsterne fra S41 på
4~-3½. - Holdlederen Kristian Jensen viste ellers sine
styrker et godt eksempel ved at vær-s den først,e, der
vandt, men han blev kun fulgt op af Poul Jensen og
Jesper Holm; Fosdal spillede remis~ ·

~~- 0E!:2!.:~!'.!~.:.

Som d.e t vel er de fleste :bekendt, s·lutter klubbens
regnskabsår med udgangen af april måned, hvd Lke t giver
anledning til en-enkelt bemærkning Nemlig den, at til
den tid skulle alle - ALLJl.] .... ·restancer. være ude af
verden. All-z de 9 der er godt· med-~ kan ,roligt sp,ringe
dette indlæg over, men de lidt mere- "glemsomme t1 må jeg
kraftigt opfordre til at gøre noget· alvorligt ved det det skulle ikke .ger-ne blive nødvendigt at trække hver
enkelt i ærmet for at få de s·i dste ·med. Og, som sagt,
det er ved at·være på tide nu.
·
Det ville da se godt ud, hv~s der i klubbens årsregnskab stod kr. 0, oo ud for pos ten "r-es tancer pr. 3o.
april" .
Kassereren.
■-
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Nogle varianter af
Grunfeld-indisk.
~---~.. . -.. .. . --9iili----~':På grund af den ring.e plads, der er til rådighed i FE,
vil det være umuligt at gennemgå åbningsteorien fra ende til anden, og jeg vil derfor i stedet foretage nogle
strejftog gennem de efterhånden uhyggeligt.omfangsrige
åbningsværker, som jeg iøvrigt v.il hen:v+se· til.
Det er mit indtryk, at mange - også ·stærkere spillere mangler et aggressivt .f orsvar mod l-~-d4, · og det forekommer mi.g. ·derfor naturligt til en begyndelse at beskæftige" sig med Gru-nf~-I.cl~indi.sk og Benorri., Kongeindisk er en
hel videnskab for sig selv, og i Hollandsk har hvid gode
muligheder for aktiv.t .spil i centrum, mens sorts kongeangneb ikke- 'bliver til• .noge t i første omgang. Se f. eks ..
føl_gende vartant: ;i._: d4, f5. 2: c4, e6. 3 ~ g3, Sf6. 4: Sf'.3, Le?.
5:Lg2;a6. 6:-o-·o:,o-o. 7:Sc3,De8. 8:Tel.,Dg6. 9:e4! Dog vil
j~g s,ikkert bes~æftige ·,mig med disse forsvar ved anden
lejlighed.

.

. -·

Grunfeld-indisk opstår efter 1: d4, Sf6" 2: c4 t g6. 3: Sc3 .,
d5 .. De-tte træks formål er at hindre en hvid centrumsopbygning med 4:e4 eller bringe det under tryk gennem
d-linien og diagonalen al-h8, hvis hvid alligevel gen·nemfører e4. !Nid har i fjerde træk en del principielt
forskellige fortsættelser, og idet jeg anbefaler disse
til et nøjere selvstudium, bringer jeg en enkelt vari-

ant efter hvert af trække?ce~ cxd, Lf4, Db3, Lg5 :9amt e:,.
4:cxd,Sxd5. 5:e4,Sxc3. 6:bxc,c5. 7:Lc4,Lg7. 8:Se2,o-o.
9:o-o,cxd. 10:cxd,Sc6. ll:Le3,Lg4. 12:f3,Sa5. 13:Ld3,
Le6. A: 14 t d'5 ,Lxa1" 15 :Dxal 1 f6. 16 .mn , Lf7. 17: Sd4 ,Dd6.
osv. B: 1-4:Tol,L:x:a2. 15:Da.4,Le6. 16:d5,Ld7. 17:Db4,b5.
osv.. I . begge tilfælde kan sort foravare sig.
4:Lf4,Lg7. 5:e3"o-o. 6:cxd,Sxd5. 7:SxS,DxS. 8:Lxc7;Sa6.
9:Lxa6,bxa6. 10:Df3?(Sf3),Db5! ll:Dxa8,Dxb2. 12:Tdl,
Dc3+. 13~Td2,Lg4! med fordel for sort.
4:Lg5, besvares kraftigt, med -,Se4! f'.eks. 5:SxS,dxe.

6:Dd2,Lg7. 7:o-o-o,h6. 8:Lf4,c5!
4 :Db3 ,dxc. 5 :Dxc4 ,Le6 ., 6 :Dd3, c5. 7: dxc, Sc6 med lige
spil.

4:e3,Lg7. 5:Sf3,o-o. 6:Db3,dxc. 7:Lxo4,Sc6. 8:Le2! med

bekvemmere spil for hvid.

FB har tidligere forsøgt at interessere læserne for
analyse af.slutspil. Dengang fik forsøget et kummerligt
resultat, idet der så vidt vides ikke blev produceret

en eneste analyse. Måske var stillingen for svær? Lad
os håbe det og gøre et nyt forsøg med nogle lettere
eksempler:

·

l.stilling:
Hvid; Kc3, Ld5, bønder på a3, b3, c4t f2• g3, h2.
Sort.: Kd6, Se6, bønder på a5, b6, e5, f5, g7, h6.
2.stilling~
·
Hvid: Kd3, bønder på a2, b3, d4, g3, h5.
Sort~ Kd5, bønder på a5, b4, f7, f5, h6.

Hvid er i trækket. Analyser stillingerne som et hænge.:..
parti og find ud af" om de er remis, eller om den ene
part kan vinde og i så fald hvem. Jeg vil meget gerne

se eventuelle analyser, især fra juniorerne.
T .Roaenfund,
FORÅRSTURN.ERING ~

Alle klubbens spillere indbydes til at deltage i en forårsturnering~ som spilles onsdagene 3o.april, 21.maj og
4- juni" Turneringen ar.ranger ee som en handicapturnering,
så alle k.Lubbenø spillere kan deltage i eamme gruppe,
Der vil blive en samlet spille.tid for hvert parti på 120

minutte.r ( 2. timer). Placeringen på styrkelis.~_en den 3o.
april tages som udgangepunk t , og for hver· plaq.s. _på
styrkelisten gives en tidsfors.kel på 2 min" Eks. nr •. 3

mod nr.19: 16 pladsers forskel, tidsforskel 32 min.
Spilletid: 44 min. mod 76 min. Eller nr.5 mod nr.5o:
spilletid: 15 min. mod lo5 min.
Turneringen spilles som en Monradsturnering over 6 runder, idet der spilles 2 runder hver aften med start kl"
19,45 og kl. 22"oo. Indskud kr.3,oo. Præmier efter del ...
tagerantal. Bestyrelsen opfordrer alle klubbens epiller,e

til at deltage, da der vil blive rig lejlighed til at
spille mod kammerater t man ikke møder- hver dag. Den
egentlige ide i turneringen er at ,skabe en turnering,
som udbygger det gode kamme r-auskab,

vi

har i Vanløse
Skakklub. Sidste frist for tilmelding på den i .klubben

fremlagte liste er onsdag den 23. ·april. Indskud betales til kassereren.
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Forslag til

REGLEMENT FOR VANLØSE
-SKAKKLUBS VIlifrERTURNERING"
.

'

§ 1 .
Anmeldelse til t_uri:ieringen.
Klubbens bestyrelse indbyder i. FliIB'ONDENS septemb,ernum-mer og ved opslag i klub,lokal,e t· ti:i deltagels'e i klub-

bens vinterturnering (herefter benævnt · VT), der afholdes i månederne oktober til maj.

Berettiget til at deltage er ethvert af klubbens aktive
medlemmer.
...... •:·!
Spilleudvalg og turneringsko:mit~.:
Turneringen tilrettelægges af et spilleudvalg (herefter
benævnt SU) på 3 medlemmer: et medlem af bestyrelsen,
lederen af klubbens seniorafdeling og turneringslederen
for styrkeli·ste,turneringen. S_pilleudvalget udpeger en
turneringsleder . 'Turneringslederens afgørelse.r kan indankes for en turneringako:mit~ på 3 medlemmer valgt af
spillerne i de 3 øverste klasser i VT med en repræsentant fra hver af' disse klasser. Hver klasse vælger
yderligere en. suppleant, som træder ind 7 når et komi tåmedlem er personligt involveret i en sag. Turnerings1

ko,mitl!ens a.fgør,elser kan - dog uden opsættende virkning

- ind.ankes for generalforsamlingen.
§3
Klass er i VT·.

VT kan spilles i følgende klasser: mesterklasse - 1.
klasse - 2. klasse - 3. klasse.
De tilmeldte spillere skal placeres i den øverste
klasse, de efter dette reglement er berettiget til ~t
deltage i.

- 7 § 4
Styrkelisten.
Efter afslutni.ngen af årets VT opstiller SU en styrk~-_:,:· i-:.
lis·te over klubbens ak.tive spillere på· basis af res.ulta- · . . .
terne i VT og den sideløbende Styrkelisteturnering, for
· ··
hvilken særligt reglement forefindes. Denne at.yrkeliste
danner grundlag for de i§ 13 omtalte .turneringer samt
for sommerens Styrkelisteturnering •.
Pr. 1. oktober udarbejder SU en ny styrkeliste, som danner grundlaget for VT og vinterens Styrkelisteturnering.
.

-

§ 5

Mesterklassen"
Berettiget til at deltage i mesterklassen er:
a) de 8 øverste på styrkelisten.
b) spillere,·· hvis seneste resultat inden for de sidste
2 år er en score på minda,t 4o % i mesterklass,en eller
75 % il.klasse i VT eller i en§ 13 turnering.
c) andre spillere, som SU enst,emmigt anser for kvalificerede.

§ 6
1. klasse.
Berettiget til at deltage i l.klass,e er:
a) nr. 9 - 2o på styrkelisten.
b) spillere, hvis seneste resultat inden for de sidste
2 år er en score på mindst 4o % il.klasse eller ?o %
i 2.klasse i VT eller i en§ 13 turnering.
c) andre spillere, som SU eenstemmigt anser for kvalificerede ..
§

7

2. klasse.
Berettiget til at deltage i 2.klasse er:
a) nr. 21 - 4o på styrkelisten.
b) spillere, hvis seneste resultat inden for de sidste
2 Ar er en score på mindst 4o % i 2.klasse eller 60%
i 3.klasse i V'T eller i en§ 13 turnering.

i,

l

'

•
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c) 9:nd:r-e spillere, som SU eenstemmigt anser for kvalificerede.
§ 8
.3. klasse.
Berettiget til at del t:age i 3.klasse er ethvert -af
klubbens akt i ve medlemmer.'
§

9

Inddeling i grupper.
I mester-, 1. og 2.klasse spilles alle mod alle i grupper på mindst 8, højst lo "deltagere. Når en klasse deles i. f'Le r-e gruppe:r·•, skal disse så vidt muligt være
lig·e a tærke. Om fornødent kan SU supplere antallet af
deltagere.
I 3,klass,e afgør SU, om der på grund af deltagerantallet skal spilles alle mod alle eller l\'.fonrads system.
§ lo

Indskud. og præmier.
SU fastsætt~r det for.hver klasse gældende indskud og
antallet og·størrelsen af præmier4 Ved ligestilling er
indbyrdes parti( er) afgørende. Er de t te (disse) remis,
benyttes Sonneborn-Be.rge.rs system. Ved fortsat ligestilli.n g d e Le s præmierne.
§ 11

Klubmester"
Vinderen af mesterklassen får titlen klubmester. Er
der flere grupper, spille.r vinderne en match på 2 par
tier. Der trækkes lod om farven. Ved ligestilling i
denne match spilles efter·ny lodtrækning til først
vundne parti.

- 9 § 12
Almindelige b e s t emme Lae r ,

Turneringen spilles efter FIDEs regler, som de foreligger oversq.t ved Dansk Skak Unions foranstaltning.
Betænkningstiden er i alle klasser 4o træk i de første
2 ti.mer, dereft,er 2o træk i timen. Opsparet tid kommer
senere træk til gode.
Vinderen - ved remis hvid - skal straks efter partiets
afslutning meddele turneringslederen resultatet.
De for turneringen fastsatte s.:pilleda-toer er gældende,
og udsættelse kan kun ske efter afta:1:e .med modspiller og
turneringsl-eder" Turneringslederen kan fastsætte sidste
.frist for ·afvikling af udsatte partier, som principielt
afvikle-s førstkommende spilleaften.

§ 13
Andre turneringer.
I tidsrummet juni - s,eptember kan .arrangeres, turnerin-

ger, som koordineres med VT. Ved :rne.dl~msfremgang kan
. der L'i.ge Le de s i tidsrummet· janua;r - maj arrangeres koordiri~re.~·e turneringer. •
··

For disse •turneringer gælder samme regler som for VT
med fø].gende undtagelser:
Der spilles ikke om klubmesterskabet.
Der kan i de enkel te klasser spille;s 7 runder efter
Monrads system~ hvis det ikke er muligt at inddele i
grup,per som skitseret i§. 9.
Mesterspillere kan for at_ supp'l.er-e antal.l et af spillere
delt~ge -i 1. klasse, men mister ikke deres ret til at
spille i mesterklassen, hvis de ,opnår mindst 4o %.

SU kan på grund af "overkvalificerede0 spillere fastsætte lempeligere op- og nedrykningsbestemmelser .

lo
Forslag til
.

.

REGLEMENT FOR VANLØSE SKAKKLUBS STYRKELISTETURNERING.
§

1

Turner.ingen kan -s-p illes alle spilleaftener uanset del-

t_ageran-tal.
§'2

Bestyrelsen og lederen af klubbens seniorafdeling vælger en turneringsleder, som samtidig er født medlem af
klubbens spilleudvalg.

§ 3
Spilleudvalget opst~ller 2 'gange om året - umiddelbart
efter år-et s vinterturnering i maj. og pr. 1. oktober en styrkeliste ~ver klubbens aktive medlemmer .. Klubbens
juniorleder afgør, hvor mange juniorer der skal optages,
på styrkelisten" Nye medlemrq.er i årets løb indplaceres
e,fter turneringslederens skøn, evt. i sctmråd med spilleudvalget. Styrkelisten revideres efter hver spilleaften ..
Såv,el resu tater i Styrkelisteturneringen som i klubbens
andre turneringer tæller som foreskrevet i§ 5.
§ 4
De spillere, som spilleaftenen inden kl •. 19,45 har givet
tilsagn om at ville deltage i aftenens Styrkelisteturne-

ring, placeres mod hinanden efter rækkefølgen på styrkelisten. 2 spil·lere 'k an dog ikke møde hinanden to spilleaftener i træk. Hver spillers resultåter og farve noteres på et turneringekortt og farven tildeles ligesom i

Monradturnering.
§ 5

Hvis den øverst placerede spiller (herefter benævnt A)
vinder eller opnår remis, foretages ingen ændring på

styrkelisten. Hvis den nederst placerede (herefter benævnt B) vinder, placeres B umiddelbart foran A på
styrkelisten. B kan dog højest avancere 3 pladser. Hvis
A taber til en spiller, som på grund a.f forannævnte regel ikke kan passere ham på styrkelist,en9 rykkes A ind-
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til 3 pladser ned på listen, dog ikke længere end til
pladsen umiddelbart under :S. ".flæng,e·parti.er betragtes som
ikke spillet~ indtil en afgørelse er faldet. Hængepartier spilles næste spilleaften.
§ 6
En spiller, som vinder eller opnår remis mod en bedre
placeret spiller" skal så vidt -muligt næste gang igen
møde en bedre placeret spiller" Modsat skal en. spiller,
som taber eller kun opnår remis mod en dårligere placeret spiller~ næste gang så vidt muligt igen møde en dårligere placeret spiller.
·
·
§ 7
En spiller skal deltage i Styrkelisteturneringen mindst
hver 3. gangq ffpillere på de 10 øverste pladser skal
' del tage mindst hver 2. gang. I mod.sat fald kan turne. ringsleder.en rykke vedkommende indtil 3 pladser ned på
st~rkelisten.
·
§ 8

Viser det sig, at en spiller stilles væsentlig bedre
eller ringere end de øvrige, kan turneringslederen dispensere fra slavisk at følge dette reglem~nt.
§ 9

Der bet~les intet indskud. Ved generalforsamlingen uddeles en præmie til den spiller, som i selve Styrkelisteturnering. en har. opnået fle ~t point 5,, ~det der giv.es 1 p"
ror vundet kamp,-½ for remis og Op. for tabt kamp.
§ 10
Med mindre særlige forhold gør sig gældende, er styrkelisten afgørende for enhver udtagelse til turneringer
eller r_e:præsentative hold.
.
.
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~unt~~!~!:!!~~!~h~:.
Arbe jderska.kklubberne afholdt igen i år der es junior-·
1

skakstævne på Katrinedals Skole, hvilket skabte god mulighed for stor de L tagelse fra VS., Vore nye juniorer er
stadig for urutinerede til a.t tage præmier med hjem,
men meget mangler der ikke .. I de trettGnåriges gruppe
blev Ole Delfter nr.2 ·med 4 p. på grund af dårligere
korrektion end vinderen Steen Clausen" De syttenåriges
gruppe vandtes af Thorbjørn Rosenlund med 5 p. Her
gjorde desuden bide Birger Frandsen og Eigil Pedersen
en figu~ , ved hver at få 3. p"

PrQg!:~!B_f2!_Q:~_!!;9!E!~!!~~-~E!!l~~f~2B~!::..
Onsdag den 9"a.pril-: Vinterturneringens ?.runde.
rrranda.g

-· 14.

-

: 2. række ude mod KFUM, Ryesga.de Lo? ,

Tirsdag - 15.
Onsdag - 16.

-

: 3.rk. ude mod Amage~Portugals& 12.
: Mesterrække hjemme mod Gentofte.

. .: do.
.
· do~ - · •- - .. : :

: 4.hold hjemme mod Valby.
: Styrkelisteturnering •

Onsdag· ..--- ..23.
do.

-

·

Onsdag

- 3o.

Onsdag

-

-

: Hænge,partier fra vinterturneringen ..
: Styrkelisteturnering.
: Forårsturnering 1. og 2 .. runde"

?. maj : Vinterturneringens 8.run.de.

.onsdag .:: ~ 14. - . . do.
·· .: :

: Hængepartier fra Vinterturneringen.
.: Styrkelisteturnering •

G~n~!:a![Qr~~!!!1!~e~
vil finde sted i spillelokalet på Randbølvej torsdag
d.29.maj. - Belært af erfaringen fra andre år, har bestyrelsen opgivet at konkurrere med Europa-cupfinalen
.i TV, som vises aftenen før. Den ordinære spilleaften

onsdag d.28"maj udgår af samme grund" Almindelig indkaldelse til generalforsamlingen følger i FB's majnr.
Vanløse Skakklub~ S·p ill,elokale: Randbølvej 59, kld.

Formand: J?oul Sørensen, ~årnvej 449, Rødovre, 708230"
Kasserer: Jesper Holmt Grønskifte 16,Hvidovre,753509.
Redaktion: Sten Bauera 3·19699 og Søren Juul 743521.
Ekspedition: se, jr Houmann, Rundholmen 36 9 Vanl. 7 45215.
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

~

aj

26. årgang

Nr.

1969

5

Generalforsamling

--------~--------

Herved ir.dkaldes til ordinær generalforsamling, som afholdes i
klubbens lokaler, Randbølvej 59,
l.or-ed ag den 29" maj kl. 19'.30 ·p ræcis.
-------------------------------------

Dageord•en:

1. Valg af dirigent
2. Protokollen
3. Beretning

4.
5.

Regnskab
Budget og kontingen
6. Ind.k omne forslag

7. Valg
8. Eventu,elt

et kan meddeles, at der på nuværende tidspunkt til dagsordenens punkt 6 er indkommet 4 forslag, som alle er offentliggj1ort i Fribonden. Øvrige forslag skal for at blive optaget på
dagsordenen være fqrmanden i hænde senest den 19. maj.

Vi skal på det kraftigste opfordre alle klubbens medlemmer til
at deltage i generalforsamlingen, som er det forum, hvor alle
klubbens vigtige• anliggender behandles, og nye, måske epokegø-

rende ting kan vedtages.
Der er denne gang mange sager af afgørende betydning for klubben fremover på dagsordenen. Intet er stukket under stolen, alt
er fremlagt på forh!nd, så. der er ingen undskyldning for, at
man ikke v~d, hvad der skal behandles på bestyrelsens foranledning.
Derfor: I egen og klubbens interesse, mød op til generalforsam,ingen torsadg den 29. maj!!

-------------------~

P" bvv ,

Poul Sørensen
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Forslag til
Regler fo:r Vanløse Skakklubs dispositionsfond
(fremsættes af bestyrelsen)

§

1

Formål.
Vanløse Skakklubs dispositionsfond er oprettet med det formål
n.t samle en kapital; som kan anvendes til særlige opgaver, der
iwk~ knn betales af klubbens daglige drift.

§ 2.
Indtægter
ondens indtægter hidrører fra kaffe- og sodavandsalg, lotte-•
r·ier, overskud ved fester, gaver, særlige indtægter samt overførsl~r fra driftsregnskabet.

§ 3.
Fondens anvendelse.
Dele af fondens midler kan anvendes i følgende tilfælde~
a) særlige skakarrangementer
b) jubilæumsarrangementer
c) rejsetilskud til juniorer
d) propagandafremstød for Vanløse Skakklub
tandens midler kan ikke anvendes til at dække underskud på
-iftsregnska.bet og kan heller ikke lånes ud.

§ 4 ..
Farv al tning.
Dispositionsf'onden forvaltes af de.n til enhver tid siddende betyrelse i henhold til ovenstlende retningslinjer og med ansvar
over for generalforsamlingen.
Dispositionsfondens midler indsættes pi en særlig konto og optages på status i såvel debet som kredit.

Vanl e s e Skakklubs revisor gennemgår regnskabet for dispositionsfonde~ og konstaterer, at de bogførte midler er til stede.
Ved klubbens opløsning tilfalder dispositionsfondens midler ligt;som klubbens øvrige formue Københavns Skak Union.

Forslag til lovændringer

------------------------

Fremsættes af bestyrelsesmedlemmerne Poul Sørensen, E. Delft,er
og Jesper Holm.

§ 1, § 2 og~ 3 ufora~drede,
§,1,1,- -------·-·-·--4 ændres til:
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen
og består .1f 3 medlemmer: en formand, en kasserer og en sekretær. Formand, kas~erer og sekretær v~lges særskilt, og såfremt
f~ere bringes i ~or~lag, skal valgene ske ved skriftlig afstemning. Har ~o ke,ndidater lige mange stemmer, lader dirigenten
fcret9:ge omvalg.
Der væ l.e s 2 aupp Learrt er- til bestyrelsen samt en revisor og en
revisorsuppleant.
Til at varetage vigtige funktioner i klubben vælges 4 medlem~er, een for hvert af områderne: Juniorskak, Seni.crskak, MateriRlforvaltning og Propaganda" Hver enkelt af disse er ansvarlig
for det felt, de vælges til, og skal referere direkte til bestyrelsen. Bestyrelsen og funktionslederne kan udpege medhjælpere til de enke~te områder, såvel til faste opgaver scm til
e~elte arrangementer.

§_~_i:l}~::~~- !~! ..
Bestyrelsens opgave ~rat lede klubben i overensstemmelse med
lrve::ne og ung.er iagttagelse af generalforsamlingens beslutninger. J:lestyrelsen afholder møder efter behov. I bestyrelsesmøderne kan deltage en eller flere af funktionslederne, ligesom

~estyrelsen Q.m et mød e , !vni/,rv ~
.,
Kassereren skal m1nds t hvert kvarte.I fremlægge regnskaoscve.L·-

di~se kan anmode

sigt og beholdninger. Revisoren ·bør~~oretage.,, e:t uaruneld
kasseeftersyn pr. år.

§ 6 og
7 uforandrede.
§ 8: uforQndret med lille ændring: 3 måneder eller
til

2 måneder eller

§ 9 _udgår.
§ 10 bliver:

S 9

11 blicvr ~ 10. 5 medlemmer eller fler& ændres til 8 medlemmer eller flere.
12 bliver til§ 11
Kommentar: Disaa Iovænringer skulle give en mere smidig, men
samtidig sikkert også merb effektiv arbejdsform.

- 4 Fra 1, runde i Påsketurneringen, spillet d.
Hvid: Th. Rosenlund

3-4-69.

Sort: Leif Rasmussen

1 • d4 Sf 6 2. c4 c6 3. g3, (jeg undgår aå vidt muligt Nimzo-indisk)
3. - Le? 4. Lg2 c5 5. d5 (nu bør ~bningen kaldes Be~~o~i). 5- -

exd 6. cxd d6

7. Sc3 0-0 B. Sf3 Sbd7 9. 0-0 a6 10. Sd2 (det na~

turligstc havde været at spille a4, men jeg havde
i er moll em Lers en og Tal;, hvor Lars en i lignende
.e søger Rt hindre fr~mstødet b5) 10. - b5 11. e4
3. Tt:1 Sb6 (sort forhindrer gennemf'ørelsen af e5

set nogle p9:rstillinger LkTbB 12. f4 Lb7
ved hjælp af
presset mod d5) 14. Dc2.Te8 (truer ubehageligt med LfB og hvorcl-=1n skal rl5 så dækkes?) 15. a4 (m-aget d å.r Lig t, b3 fulgt af Lb2
måtte spilles) 15. - b4 16. Sdl Lf8 17. Tfl a5 18. Se3 La6 19.
1
iel Tc8 (i stedet for dette frygtede jeg c4! F. eks. Sd.xc4 b3!
og hvid har d.;;t alt ·andet end morsomt.) 20. b3 g6 21. Lb2 Lg7
22. Sdc4 (her troede jeg~ at have ovcrvunde t alle vanskelighed8r, m8n sort finder på en ny ondsindethed) 22. - Sxc4 23. SxS
LXS 24. bxc (Dxc4 er nemlig ikke så godt på grund af Sxd5 Lxg7
Sb6 Db5 Kxg7 osv.) 24. - Sd7 25. Lxg7 Kxg7 (en teoretisk vurdering af stillingen falder ud til sorts fordel: springer mod dårlig Løb e r , g:irderE:t fri bonde og sund bondestilling, mens hvid
har 1.:;t par letangribc:lige bønder. Hvid må altså se sig om· efter
taktisk,,:: mu Lt.ghe de r og til alt held findes en sådan i stillingen}' 26. Db2+ Df6 (e:;llers spiller hvid e5). 27. e5 (dette træk
kom som ~n total overrask~lse for sort. På dxe følger Lh3, f,
ks. DG7 fxc Kg8 e6 og hvid vinder) 27. - Df5 28. exd+ Kg8. 29.
e7 Tcd8 (Gn ny status Yiser, at hvid hor vundet en bonde~ besat
dtiti åbr,.;; linie og fået udsigter til et kongeangreb) 30, Tael
Sf6 31. Lh3 (så kom løberen alligevel til h3) 31. - Dxh3 32.
Dxf6 Tf8 33. Txf7 TxT 34. Dxd8+ Kg7 35. DeB" Dg4 36., DE:!6 h5 37.
Kg2 ( tXf 4 strand ør på DxD) 37. - Tf6 og s.ort opgav efter at haVtl konstateret at hvids hemmelige træk var De8.
Når

beslutter sig til at spille Ben-oni, mil man gøre sig
kl-irt, at forsvaret samtidig med at være chancerigt også ind~bær~r ~n del risici af positionel art. Sort får let en stilling,
hvor han kun kan vente på hvids kongeangreb uden mulighed for
ak t i vt spil, hvis han ikke hurtigst muligt får gennemført de
ob1igatoriskc bondefromstød. Da Ben-oni i virkeligheden er at .
sammensur Lun uf systemer med r-e t afvigende ideer, har jeg valgt
. t cnke l t ud, nemlig· liromadka-sys te m, min første kærlighed.
ID8.n

r~rundstilling8n i forsvaret opstår cfte:r 1.d4 Sf6, 2.c4 o5,;~}.-d-5

g6. e6 ville førb iil moderne Ben-oni, e5 til Pctrosjan-syst~m,
5 til Volga-gambit, og a6 til Kamtjatka-gambit (Rolf Martens'

- 5 patent). De næste træk er logiske: 4.sc3 Lg7, 5.e4 d6. 5.g3
ville føre til den jugoslaviske variant i kongeindisk, som bl.
a. GligoI·ic har haft succes med som sort" Hvid har nu en række
muligheder: Sf3, Ld3, Lg5, Lf4, f3 samt f4. 6.Sf3 0-0, 7.Le2 e5.
Teorien b~handler ikke trækket Sa6?! som jeg har spillet i en
rækk~ partier i edt stor~ og hele med gode risultater. Det tvivlsomme Vt:d trækket skulle være, at denne springer mangler i cen
trum, hvor den fra d7 kunne have forebygget fremstødet e5. Fo'.L·skellen mellem den foreliggende stilling og den, som opstår efter trækkcna 4. d4 Sf6, 2.c4 g6, 3.g3 Lg7, 4.Lg2 0-0 5.Sc3 d6,
6.Sf3 c5, 7.d5 Sa6! (jugoslavisk variant i kongeindisk)-ligger
jo kun j_ kongeløberens udvikling" Det er sikkert.rigtigt, at
løbe.ren lettG?re bliver aggressiv fra e2 end fra g2, men at forke LLen skulle varre så stor, at sa6 må stemples som et dårligt
træk, tror jeg ikke. Nogle partieksampler: B.0-0 sc7, 9.Dc2 a6,
10. Tb1 b5 11. b3 b4 12. Sa4 Sxe4 (en hyppigt forekommende kombi-

9. Tb1 Sc7 10" Dc2 a6 111. a4 Ld7
b5 13. axb axb 14. bxc b4 15. cxd exd 16. Sa2 Sxe4,

nationsmulighed) .• 8. 0-0 Tb8

12. b4

Tilbage til 7. - e5·. Lg5 c:!ller 0-0 -f ører til Petrosjan-system,
8. dxe ep. f'xa , 9. e5 dx e 10. DxD TxD 1 1. Sxe5 SL5 12. cxd Lxe')
13. dxe6 Lxe6 14. 0-0 Sc6 fører til lige spil. 6. Ld3 mener jeg
1

ogsi skal besvares med 0-0 og SbB-a6-c7 samt fremmarch af b-bondan. Efter. 6. Lg5 cit•~es ~t parti mellem Bronstein og Najdorf
der fortsatte 6. - Sa6 7. Ld3 Sc7 8. Sge2 a6 9- a4 Tb8 10. 0-0
0-0 11. DcL Ld7 12. h3 b5 13 f4 med godt spil for hvid. 6. Lf4
1,·

besvares bedst med 0-0 7. Le2 Da5 8. Dd2 e5 ifølge Euwe, men også h~r e r det et åbent spørgsmål om ikke ·sort hellere skal gå. i
gang med dronningfløjs-angrebe:t" 6. f3 0-0 7. Lg5 fører til en
kendt variant af Stimiscb-system~t i kongeindisk. 6. f4 er hvids
skRrpcstb forsøg på at gendrive sorts spil, men fører efter 6. e6 7. Sf3 exd 8. cxd (exd er sikrere) B. - 0-0 9. Le2 Te8 10.
Sd2, eller 9. Ld3 Db6 til godt spil for sort.
Det er iøvrigt ikke, uår undtages de skarpeste varianter, så
nødvendigt at kunne partier og varianter udenad for at klare sig
~n B0n-oni. Vigtigere er det at kende mulighederne for aktiv
spil og at kunne føre de udfra stillingen logiske planer ud i livet. Kan man det, skal de taktiske muligheder nok opstå af sig
selv.

HUSK: Generalforsamlingen torsdag d.

29/5

6
DM 12;69
Påsketurneringen arrangeredes i år af Fyns Skak Union i Påruphallen, beliggende lidt vest for Odense" Spilleforholdee var størt set tilfredsstillende, cafeteriaet var meget
populært, men d~t virkede forvirrende og støjende, når 500
1:runneakcr spillcd& i et stort rum. Desuden forekom valget
af en nu.L bGliggende 6 km ud.en for Odena e os cykl.ister en

smule besynderligt.
Skakbladet bringGr i næstE. måned samtlige væsentlige result~tLr, si vi.vil nøjes med Rt interessere os for os selv.
Vore tre deltagende senicrer klared~ sig vist ikke efter
.f'arventningi men havde sikkert alligevel en m1;;get fornøj~lig tur. N"4-els Rendlev havde dog inden sidste runde mulighed for præmie" Henning Kalfner startede med lang rokade,
scorede i de resterende p~rtier nok til at holde sig i klassen. Ku.rt Andorsem d e.r i.mcd holdt ikke stilen fra de f'ø r s t e
under og må en forhåbentlig kortvarig tur ned i 3. klassu.
Resultater: Niels Rendlev 3½ p., Henning Kalfner 3 p. og
Kurt Andersen 1i point, alle i 2. kl.
I j,uniorklassern~ havde vi to deltagere, nemlig Eigil P1,;;dersen i 2; klo.ase, og undertegnede. i 1. Eigil burde 13fter sin
styrke have fået præmie, men så længe han ikke kan lade være

med at ofre tårne på trods af modstanderens dækningstræk,
bliver der selvfølgelig ikke ·points nok til oprykning • .Jeg
seiv opnåed8 'efter et helt års forgæves forsøg mestertitlen
uden at jeg, i modsætning til de tidligere turneringer, var
særlig he Ldi.g , Kun i først~ runde kunne jeg på et vist tidspunkt ikke lide miri stilling, men heldigvis overså min modtander ~n chancerig fortsættelse. På den i:1nden side kan man
jo også ka.lde det held at få on mod.stander i sidste runde,
som er uden chance eller risikc- for noget scm helst og dE::rfor indvilgodc i remis efter 6t træk.
Point QDI:?: Eigil

3t-

og undertegnede

51-•
Thorbjørn Rosenlund

- 7 Knock-out-Earti fra Odense.
Kun en af Va.nløses spillere havde noget alvorligt med hjem fra
Paarupballen, men Niels Rendlev vandt sit sidste parti som følger - - det må bemærkes, at begge spillere havde startet dagen
med en del røde sodavander, lige som det noteres, at adskillige
kopper stærk kaffe var gled•et hed aftenen i forvejen. Hvid:
Rend Lev Sort: N"N .. (Valby); åbning: "Skralde-span(d)sk 11 t spillet 6/4 69 som dag-ens 2. · parti.
.

1.e4, e5. 2.Sf3, Sc6. 3.Lb5, Sd4. 4.Sd4: ed5: 5.c3, c6. 6.La4,
d3. 7.Df3, d5? 8.ed-5: Dd5:?·??
Hvis læseren ikke allerede har gættet fortsættelsen, så kig på

stillingen en gang til. Samlet spilletid blev 3 minutter.

UHA - -UHA ! l

Papiret så. så pænt og rent ud, før jeg begyndte at skrive, at
jeg næston ikke nænnede at grise det til med dette: KSUs holdturn,&ring. Men i sidste nr. af Fribonden skr ov vi, at tåre11ne
blev gemt til næste gang, så der -e r we L ingen vej uden om.
osterboldet vandt knebent over Rokaden, men tabte til Gentoftes "Li.Ll.epubho l.d " - ældste S'piller var vist 21 - og må herme

turen ned i 1. række.
vist overhovedet ikke hør-

2.holdet t ab t e (1) 1-7 til BSF, so

r sikkert over KFUM,

te hjemme i den række, men vandt der
og bliver i 2. række.

3.holdet vandt over Herlev,men da dette var vor konkurrent til
sidstepladsen~ hjalp det ikke stort - vi tabte nemlig til Amager og må ned i 4. række.
4.boldet mødti:: med ·5 mand, hvoraf 2 reserver, til afklapsning hos
Amager,men vandt hjemme over Valby og spillede sig herved op til
en femteplads
De forventningar, vi stillede os ved starten af

altså mildest talt brændt

af.
-

0

-

0

-

0

Kort r~plikskifte:
A: Hvorfor hnr du den snor om pE::gefingcren - - ?
B: Det er for at huske på, at generalforsamlinge~
TORSDAG og ikke en onsdag!

nnc sæson, blev

Program for de kammende spilleaftener
_p,a,

onsdag

en

14.

-----·--

maj; : Hængepartier fra vinterturneringen.

: Styrkelisteturenring.
torsd~g den 15. maj: Vestvoldklubbernes storstævne,
Park alle 282, kl. 10too
21. maj: Forårnt'l!.rnering. 3. og 4. runde.
torsdag d~n 29. maj: Generalforsamling.
-------~~ii--a:-3iiiiii Forårsturnering. 5. og 6. runde.

---------~----~~~~-~

Vustvoldklubbernes storstævne den 15. maj kl. 10.oo.

----------------------------------------------------

Kristi Himmelfartsdag den 15. maj spilles sidste runde i
Vt3stvoldturneringen. Vanløse skal møde Albertslund, medens
vor nærmaste konkurrent, Glostrup, skal spille mod Rødovre.
Stillingen i toppen før sidste runde er;
Vanløse:

58---} p. - Glos +r-up, 55 p. - Rødovre 51 ~ p. -

Vi har

--ai-~fiancer, men alle mand skal møde op og gl til sagen.
Der kan ske overraskelser, og Albe~tslund er en klub i fre~gang.
Foruden 20 mands matcherne spilles sidste runde i Vestvoldklubberne:s juniorturne:ring. Kl. 14.00 vil der blive arrangeret lynturncring, hvori alle kan deltage, også tilskuere
Mange af vore m~dlemmer ·bør lægge turen til Kirkebjergsalen
den dag.

-~--------------

Næste nummer o.f Fribonden udkommsr 11/6 i st.f. 4/6 af hensyn til referatet af ganeralforsamlingen, der som nævnt foregår torsdag d. 29 /5.

------------~---

ribonden udgives a.f Vanløse Skakklub, Randbølvej 59.
Formand: Poul Sørensen, Tårnvej 449, Rødovre. 70 82 30
serer: Jesper Holm, Grønskifte 16,Hvidovre. 75 35 09.
Reaaktion: s. Bauera 31 96 99 og S. Juul 74 35 24.
"'ks'Pedition: S. Houmann, Rundholmen 36, Vanløse. 74 52 15.

----------------

•

r1 on en

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE 5KAKKLUB
26. ångang

Juni 1969

•
'~
Nr. 6

GENERALFORSAMLINGEN
Det er med lidt blandede følelser, man gør status over
fremmødet ved GF 6,9. Til trods for~
1) at det har stået 117 gange i Fribondent
2) at det var henlagt til dagen ?fter Europa-cupfinalen i TV,
3) at de sager, der ville komme til behandling, vides
at være af stor interesse for alle medlemmer,
vax vi i det højeste et par og tredive, der ov~rhovedet
ulejligede os derned i løbet af aftenen. Til orientering har klubben ca. 2~ gange så mange medlemmer •.••.
Til gengæld kan jeg uden overdrivelse slå fast, at de
enestep d,er blev narret, var de fraværende.
Start kl. 19 ,45: Fmd Poul Sørensen bød velkommen og·

foreslog Erl.Johansen som dirigent~ og han valgtes.
Rosenlund indledte med oplæsning af protokollen, der
var lige så lang, som den slags plejer" Formanden fik

ordet til en årsberetning, der var fuld af ris og ros
til højre og venstre. Han beklagede, at det gode samarbej,de, der havde domineret klubben det første halve
år af bestyrelsens levetid, var ved at smuldre, men
noterede, at medlemmerne generelt alligevel var tilfredse med de herskende forhold, og henviste til den
nylige undersøgelse, med spørgeskemaer" Besvarelsespro. cent en var lavt men svarene p o si tive , og der ønskedes
ingen ændJ:'ing af spilledag. Medlemstallet var pA det
sidste gået lidt ned, men junioraf,delingen vokser stadig. Dette skyldes i det væsentlige Delfter - desværre
' kneb det med forståelsen af, at ungdommen .skal have en
stor ptads i klubben. PS kom endvidere ind på Vestvold.samarbejclet~ Vanløse havde vundet turneringen (herom

nærmere side 7) og hyldede med støtte af forsamlingen
S.Houmann, der havde opnået maksimumscore i sine kam_pe:
5 point af 5. Kommentarerne til Klubturneringen var

lige så trøstesløse som Fribondens (majnummeret); de
mundede ud i, at med.l . åbenbart betragter skak som en

fritidsbeskæftigelse og intet andet" Det blev næ'V'D.t,
at mange havde deltaget i arrangementer rundt omkring,
hvilket havde skaffet klubben to mest~rtitlcr ..... hos. _
Sne slev 'og Rosenlund. En række yderligere-·-t-ing blev--- -

fremdraget:. Præmier blev uddelt for VT, og beretningen
s.lutt0de af med at stille det-efterhånden noget spændte forhold i bestyrelsen-op til almindelig behandling,
men der var ingen her , der tog tråden op for alvor"
Arne Jacobsen takkede b,estyrelsen for arbej,det i året,
der gik

j

og efterlyste lidt størr,e smidighed i besty-

relsen. Nævnte, at FB måske er lidt for stor og kostbar. Plachta efterlyste en adresse for risen i beretningen. Voss gjorde opmærksom på den akk Laraatd on , der

ofte følger på ethvert forslag til medlem af bestyrelsen. PS svarecte·;· .. at der er for 1 kr. læsest_of i FB;
ang, v.alget: alle· måtte have vidst·~ hvad de gik ind
til". En afsbenrai.ng · om beretningen gav: de fles.te god-

kendte, nogle få forkastede, og en håndfuld undlod at
stemme"
Kassereren aflagde et pletfrit regnskab - næsten da.
Gyldholm havde hjemme regnet indtægt og udgift sammen

og-fundet en uoverensstemmelse på 10 øre, som kassereren blev krævet til regnskab for under stor munterhed.
Endvidere efterlyste BG en lidt stør-r e reklame for
klubhistorien - der var kun solgt 4 i det forløbne år'}
og han sluttede med at kritisere budge'trt e-t , som indebar en kontingentforhøjelse på 2 kr. månedligto Der

løb lidt debat frem og tilbage om regnskabet, opstillingen og endelig en del om, hvorvidt juniorerne burde
støttes, som det f. t" er tilfældet. Det nævntes, at
man nødig så juniorerne som en :pengeanbringelse. Ved

afstemningen, der også omfattede kontingentforhøjelsen9 var 26 for og 4 imod. Pr" 1/7 er kontingentet
altså 14 kr. mdl. for seniorer~ 7 for pa.saive og 6
for juniorer.
Klokken var allerede nu over 21, og man gik i gang
I!l.ed den med begrundet frygt imødesete maratondebat om
pkt"5, indkoDne forslago I april nr. af Fribonden var
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de 4 sider lovfors1ag:i og i maj de 2. Endvidere havde
Plachta senere indsendt et forslag om Vinterturnering en , så der var nok at tage fat på. Først forslaget om
dispositionsfonden ( side 2, majnr.). PS· mente, at det
måtte glide lige igenn,em, og :fik støtte af Gyldholm og
Kurt Andersen. H-Kalfn,er fandt ikke en båndlagt fond
videre hensd.gtrsmæs så.g , og der blev diskuteret· noget

frem og t.ilbage t men da man kunne skride til afstem-

ning, var der kun een stemme imod.

Næst,e punkt var angående Vinterturneringen (best.s forslag står i apr.nr., side 6-9~ hvorimod Plachtas ikke
har været fremlagt til offentlig gennemlæsning). Under
denne debat, der tog en helt urimelig lang tid1 viste
det sig, at vel de færreste på forhånd havde læst lovforslagene igennem - og det kunne mærkes :på indlæggene.

Jeg skal afstå fra et grundigere referat, alle var lettede, da man kunne gå til afstemning. Her faldt Plachtas forslag med 2 for og 12 imod1 mens bestyrelsens
fik 17 for os; 4 imod, og vax hermed vedtaget. Klokken
viste nu 23 (!).
Forslaget til lovændringer om bestyrelsens sammensætning og indflydelse (Jrribondens majnr., side 3) blev
først taget under behandling af kritikerne. Gyldholm
var ked af, at det kun var fremsat af tre bestyrelsesmedlemmer, og var bange for, at de tre kommende best.medl. ville få for meget magt. Han ,efterlyste noget mere, kammeratskab og syrrbe s , det ikke var realistisk:i at

faglederne ikke ville få medbestemmelse. Bauers uddybede
BGs kritik og nævnte,, at i princippet vi.lle tro mand
kunne dirigere ved at udgøre et flertal i be atyre l sen .
Desuden ville faglederne blive overbelastede med arbejde, og hele klubbens demokrati ville få et knæk. Som
afslutning blev nævnt, at nok burde effektiviteten forhøje.s, men ikke på denne måde. PS svarede, at kritikken

var misforstået, idet den nye bcst. skulle virke som
forretningsudvalg, og dette skulle imødegå den alt for
megen snak om bagateller på .mødorne. Endvidere beklagede
han, at han selv havde måttet hænge på en del arbejde~
som ellers ikke var blevet udført .. Erl.Johansen, der tit
i

aftenens løb havde ordet, støttede PS, men AJ, Plach-

+a, Eigil Petersen og Kro Jensen var bange f'or-, at funk-

tionslederne ikko fik nok at sige, og at bestyrelsen
(Fortsættes side 6 nederst.,)

- 4 -

TIDNØDSNARKOMANI.

_ _ ...,. _ _ ~- - ~- .... ..,.'1!!!!!!!!1!!1!!!!!!!!111._,_ _

Det er altid de samme personer, som ikke har disponeret
deres betænkningstid fornuftigt. Årsagen til, at disse
mennesker normalt er i den situation at skulle foretage
et betydeligt antal træk på ingen tid ved hver tidskontrol er sikkert dunkel for ethvert fornuftsvæsen. Jeg
forestiller mig noget i retning af:
1) Manglende koncentration, indtil der står så mange
mennesker omkring brættet, at man er nødt til at
se på det.
2) Usædvanlig svært ved at gøre et træk, som måske
ikke er helt det bedste.
3) Fornøjelsen af et lyn.partis koncentrerede spænd~ng.
Inden man fordømmer disse psykopatiske tilbøjeligheder
for stærkt, bedes man gennemspille nedenstående _partier, som skildrer en lynspiller s flugt i extremiteternes verden.
Siciliansk. Hv.: K. W .. , S.: Barkhuus.

l:e4,c5. 2:Sf3,d6. 3~d4,cxd4. 4:Sxd4,Sc6. 5:Sc3,a6.
6:Lc4,e6. ?:o-01Sf6. 8:Lb3,Le7. 9:f4,o-o. 10:Le3,
De?. ll:f5,e5. 12:Sf3,

Hvid påbegynder en angrebsplan, som vå ser sig at være

for langsom. Bedre ville det nok være at spille Se2 og
overdække e4 og d5 solidt.
12:-,Sa5. 13:Sg5(?),Sxb3. 14:cxb3,h6. 15:Sh3,b5.
16:g4(?),Lb7. 17:Tcl1 Dd8. 18:Sd5?!,Sxe4?!
Koster en kvalitet, men den er ikke givet så dårligt
ud; hvids kongestilling er hullet som en si, og sort
får løberparret og gode centxumsbønder.

19:Lb6,De8. 20:Sc?,Db8.
.
Tro det eller ej, men hvid har brugt l time-· 5,5 min"
til at få denne miserable stilling frem. 21:Sxa8,~xa8.
er skidt, så vi må hellere lade kvaliteten stå lidt.
21:De2,Sg5. 22:Sxg5,Lxg5. 23:Tc3,Lf3?! 24:Df2,e4?
Sort, der har god tid, begynder nu også at trække hurtigt - og galt. 24i-,Le2 efterfulgt af Lxg4 må vær:e
udmærket.

25:Sxa8,Dxa8. 26:h3,d,5. 27:Ld4,Db8. 28:h4,Df4?!

29:Txf3,

Midt i tågen syntes hvid at have gevinstchancer og
ville ikke nøjes med remis ef'ter 29:hxg5,Dxg4+ osv.

- 5 29:-,Dxg4+??

Efter 29:~,exf3. 30;hxg5,Dxg4+ er der gode remischancer.
30:Tg3,Dxb.4. 31:Le3,Lf6. 32:Df4"d4. 33:Dxh4,Lxh4.

34:Tg4,Lf6. 35:Lxh6,e3. 36:Lxg7{l),Lxg? • .37:f6,e2.
38:Tel,d3. 39:Txg?+,Kh8. 4-0:Kf2,opgivet.
Og hvids vandrette faldvinge grinede frækt til sin
slappe kollega
Hvid: Sne slev.

Sort~ K. W.

l:c4,f5. 2:d4,8f6. 3:g3,g6. 4:lg2,Lg7. 5:Sc3,o-o.
6:Sf.3,d6. 7:o-o,Sc6. 8:d5,Se5. 9:Sxe5,dxe5. 10:e4,e6.
ll:De21 exd5. 12:cxd5,Se8. 13:f4(!),De7. 14:exf5,Txf5.
Det vanskelige åbningsspil kostede specielt sort megen
tid. 14:-,Lxf5 taber Be5 efter 15:Tel. Hvid tager nu en
rask beslutning, som resulterer i følgende spændende
stilling:

15:g4?1,Tf8. 16:Tel,Dh4. l?:fxe5,Lxg4. 18:De4,
På trods af en meget lang betænkningstid lykkos det ikke sort at finde en afgørende fortsættelse. Til de resterende træk haves nu som sædvanlig ca. 5 min.
18:-,Tf5. 19:Lf4.Lf3! 20:Dxf3,Txf4. 21:De3,Lh6. 22:
Dg3,Sg7. 23:Dxh4,Txh4. 24:Tadl,Sf'5. 25:Td3,Lf4. 26:

Lh3 , Te8. 27 : Lxf 5, ,g:xf 5 . 28: e6, Lxh2 . 29 : Kg2, Te? •
Hvid er faktisk nedspillet, på trods af, at sort må gø-

re sine træk a-tempo.
30:Thl,Tg7+. 31:Kfl,Tf4+. 32:Ke2,Tg2+. 3.3:Ke3,Tfg4.

34:Tfl,Lgl+. 35:Kf'3,T2g3+??
Netop som sort skal til at høste point for sit gode lyn~
parti, griber han det gale tårn" T4g3+ vinder Td3.

36;Ke2,Txd3. 37:Kxd3,Kf8??
Og så det eneste tabstræk på hele brættet.

38=Txf5+,Ke8. 39:T:f7,Tg3+. 40:Kc4,Tg4+.
Hængeparti og et særdeles vanskeligt analysearbejde.
Som forklaring til, at sort syntes, det var specielt
ærgerligt at tabe dette parti, må det nævnes, at han
udelukkende havde bes.kæftiget sig med varianterne efter
41 :Kb3

41:Kd3,Td4+. 42:Ke2,Lh2" 43:Ke3,Tb4. 44:Se4,Le5.

45:b3,a5. 46:Txh7.a4. 47:Kf3!,
Nydeligt spillet og eneste gevinstmulighed. Sorts

chance er henholdende spil; for at slå bonden på b3

taber hurtigt som i partiet.
(Slut næste side.)

48:-1Txb,3? 49:Kg4,Td3" 50:Td71Tdl" 5lzKf5,Lb2.
52:d6,Tfl+. 53:Kg4,Tgl+. ,54:Kf3,Tcl. 55:dxc7.opg.

Noter ved Knud Wæide.

9~~!E~!fErs~m}1~~~~~
(Fortsat fra side 3 .. )
ville blive uarbejdsdygtig, hvis to mand blev valgt
ind, som formanden ikke kunne samarbejde med.
Et forslag om at give f'unktionsleder{J.e stemmeret
inde.n.for deres, respektive områder blev afvist som ikke

muligt at administrere. Man en.edes om at gå til afstemning, hvilket gav 7 for og 18 imod forslaget, der
krævede 2/3 majoritet for at blive gennemført.
Nu, lidt over midnat, kunne man gå til valg, hvor PS
blev opfordret til at lade sig genopstille som formand. I starten var han ikke positiv overfor tanken,

idet lovforslags-nederlaget blev fortolket som et mistillidsvotum. BG bad ham alligevel om at fortsætte, og
fik støtte fra mange andre sider. Efter en del tovtrækkeri lykkedes det, og Jesper Holm blev ligeledes
genvalgt som kasserer. Til bestyrelsen blev herefter
valgt: Delfter, B.Gyldholm og S"Bauers med Voss og
Sneslev som suppleanter. Schøller Jacobsen fortsatte
som revisor, og aftenens utrættelige dirigent blev ny
suppleant. Forsamlingen var dødtræt nu, og skønt der
i og for sig blev foretaget lovbrud ved at lade pkt.
11

eventuelt11 udgå, var der ingen, der protesterede"

Dirigenten takkede for god ro og orden, og klubbens
vel sagtens længste GF til dato var slut ••••. dog.
alle, der var med, vil huske den længe - dele p.g.a.
dens udstrækning, dels for den meget spændende - ·hist
og her noget lidenskabelige - debat.
sb.
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I KIRKEBJERGSALEN.
·AFSLUTNINGEN
----------------~--,
. -i;-~-.-....~-------

Det kan være svær t at holde styr på tropperne, når et

120 mands arrangement løber af stabelen. Set udefra
klappede de t imidlertid godt, og som menig spiller må
man imponeres over, hvor meget arbejde, der var lagt i
stævnet. Samtlige 6 Vestvoldklubber var mødt med 20mandsholdene, reserver, ledere, spil, ure, tilbehør,
o.s.v. Der var endda sørget for en introduktion i form
af en lille 4 siders folder, som fortalte om baggrunden
for same.rbEjdet mellem V.v.klubberne, skak i alnindelighed og lidt praktiske oplysninger"
Forventningerne var skruet op i forvejen, fordi Vanløse

godt nok førte, men Glostrup, der som nr.2 lå 3½ points
efter os, er en stærk klub, og vi manglede nogle af vore stærkeste folk" Vi blev osse lidt bange, da vi tabte
det første parti efter kun 20 minutter, men det blev
ved det ene foreløbig. Splllet skred frem, Glostrup scorede en bunke mod Rødovre, men lidt efter lidt så man,
at V.S. også klarede sig - vi spillede mod Albertslund,
der j'o ellers er kendt for at være en skrap mundfuld hvad V.S. savner i højden, har den i bredden -[
HængE:!partierne skulle spilles her i stedet for bare at
gå til bedømmelse, og det tog sin tid. For at fordrive
denne, blev der i al hast arrangeret en lynturnering
med alle interesserede som deltagere. Man blev samlet
i tilfældige grupper, hvor Vanløses triumf var Knud
Wæde, der vandt alle :partier i sin gruppe, som bl. a.

o~attede selveste Godtfred Jacobsen. Omsider kunne man
gå til præmieuddelingen, først for lynturneringen, så
for selve V.v.turn.
hesultaterne fremgår af tabellen~
total
res. af
stilling
5.runde
e. 4.runde
12t
Vanløse
58½
14
Glostrup
55

Rødovre

Albertslund ·

Brøndbyerne
Brøndbyvester

~M
23f
13

6

71
11T

Bf

sb.
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må desværre udgå, da den nye bestyrelse først mødes
på den dag, Fribonden udgives. Vi henviser til opslag på tavlen.
-oOoVi_'bri.nger en efterlysning:
Findes der inden for klubben en "god" spiller, der
til efteråret kunne tænke sig at ofre en extra aften
på skakspil for at atrudeæe , forny eller indøve teori"

Spillet skulle foregå hos undertegnede på grund af
særlige helbredsmæssige omstændigheder.
Voss

ZASIB
oOoSpecielt for nyere spillere:
Er der overhovedet nogen af jer, der ved, at
fyldte 35 år i 1966 og i den anledning udgav en bog,
der handler om klubbens historie - - ?

v.s.

Oplaget er langt fra udtømt, og prisen er ganske rimelig: efter behag (behag begynder ved 10 kr.). Bogen
er en lille, morsom ting at have - og ganske nyttig
til orientering om, hvem der egentlig har været i
klubben i årenes løb, hvad der er sket o.s.v.

Den kan f~s ved henvendelse til kassereren Jesper
Holm eller formanden.
-000-

Fribonden udgives a.f' Yanløse Skakklub.
Spillelokalei Randbølvej 591 kld.

Bestyrelse:
Fmd.: Poul Sørensen, Tårnvej 449, Rødovre.
Kass.: Jesper Holm, Grønskiftet 16,Hvidov.re.
Medl., Delfter I Ålekistevej 881 Vanløse.
Børge Gyldholm, Nedertoftcn 17, Vanløse.
Sten Bauers, Forhåbningsholms A.22, Kbh.V.

Redaktion:

708230.

?53509.

742239.
743521.
319699

S.Bauers 319699 og Søren Juul 743521.

__ sp cdf tion: Sejr Hounann , Rund.holmen 36, Vanl. 745215.

tryk: Jasn

on en

•
r
'

~

260-årgang

Juli 1969

~~2:M!! 0!!~g-~~!:-~!!!_§!11.!!E-5_2l2.:.
Generalf'orsamlingen fik også betydning for Fribondens
redaktion, idet Sten Bauers blev Lndva Ig t i klubbens
bestyrelse. Det har hidtil været sædvane, at bladet
var uaf'hængigt aI klubledelsen, og for at kunne fortsætte denne linie har redaktionen suppleret sig med
Birger Frandsen og består således nu af tre mand"
Vi vil fortsat lave et blad - kaldet Fribonden, der er
et klubblad, dvs et blad, der uforpligtende optager
alle artikler af klubmæssig interesseo
Vi vil fortsat formidle meddelelser fra bestyrelsen11
klubreferater~ teoristof osv. Derudover vil vi forsøge
at friske lidt op på den traditionelle Fri bonden med
stof ud over det almindelige, stof også af mere underholdende karakter . - Der:for vil vi meget gerne modtage
indlæg fra medlemmerne om den aktuelle klubdebat mm.
Juniorarbejdet vil forhåbentlig blive bedre dækket, da
Birger .Frandsen er juniorii og Sten Bauers sammen med
Delfter senior har juniorområdet som speciale i bestyrelsen.
Vi håver kort sagt at kunne gøre Fribonden til noget
aktuelt for alle medle1TI111ørne uanset gruppe eller aldersklasse. Vores ambitiøse mål er at give bladet en mere
:fremtrædende plads i det almindelige, klubli v,, men det
kræver også en vis indsats fra medlemmernes sade ,

SB~ EF og .SJ.

N~~~d~~s_12_r§:~~~u2;t!!E~
Ikke kun klubbens medlemmer blev informeret om VS"s
generalforsamling. I Vanløse Folkeblad kunne bydelens
beboere læse følgende referat:
0

LIVLIG DEBAT PA GENERALFORSAMLINGEN"

Vanløse Skakklub har afholdt generalforsamling i klubbens lokaler på Randbølvej 59" Godt halvdelen af klubbens omkr. 80 medlemmer var mødt op, hvilket må sige·s

at være fint, når man tager i betragtning9 at de fleste
af de 25 juniorer var blevet hjemme for at overlade de
hårde debatter til den mere voksne del af klubbens medlo
Efter at Erling Johansen var valgt til dirigent,, af'-

lagde formanden9 Poul Sørensen, beretning" Han omtalte
de mange ting~ der var sat i gang i årets løb~ det
store ar-be jde , der var udført i juniorafdelingenj glæderne i Vestvoldsamarbejdet og den ansigtsløftning
klubben havde fået gennem det sidste år,

Mange havde ordet til beretningen~ og der var almindelig tilfredsh~d med bestyrelsCIJ-S arbe~de i året,
som svandt. Beretningen godkendtes enstemmigt"

"I

Ka aser-ez-en, J0sper Ho Lm, fremlagde regnskabet, som

god.kendtes. Klubbens økonomi
mange foreninger.
Bestyrelsen havde fremsat.
positionsfond og forslag til

kan danne forbillede for
.
regler for klubbens dis-

reglementer for klubbens

turneringer. Efter en spændende debat vedtoges disse

forslag med stor majoritet.
For-manden, Poul Sørensen~ kaaser-er-en , Jesper Ho.lrn ,
og j'uniorlederen, E.Delfter, genvalgtes med akklama-

tion. Til bestyrelsen valgtes desuden Børge Gyldholm
og Sten Bauer s ,

Det var en lang, men for klubben udbytterig generalforsamling, som dirigenten kunne afslutte efter
godt 4 timers f'orhandlinger med et leve for Vanlø9,e
Sk.akklub

o

it

De af os 9 der var med på GF og yderligere de, der læ..:.

ste referatet i sidste nummer af Fribonden, vil straks
se, at den anførte artikel har slagside" Det har tydeligvis været forfatterens hensigt at omtale GF og vores
klub i så rosen-røde vendinger som muligt, og han har
ikke taget hensyn til~ at sandheden flere steder er
blevet totalt fordrejet~

\
!
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Til understregning vil jeg anføre enkelte punkter:
1" Første afsnit fortællersi at deltagelsen var fin m.h.
t. de voksne medlemmer. - I virkeligheden mødte kun en
tredied.el af seniorerne (hvorimod over halvdelen af
klubbens 18 juniorer) .

2. Beretninge.n blev ikke enstemmigt godkendt.
3 •. Den vigtige diskussion fra kl "23 til 24 •er ikke om-

talt med et ord ..
Vi er meget glEt.de for 9 at Vanløse Folkeblad giver os

spalteplads, men jeg synes ikke, det er reelt at benytte den til propagandagøgl; i den f or-bf.nde l.se kan
nævnes~ at bladet flere gange har omtalt vores succes

. . i Ye,stvoldturneringen, men derimod ikke fiaskoen i den

· l~gt vigtigere Holdturnering.
Artiklen i Folkebladet er skrevet ud .fra den bedste
overbevisning om at ska.ffe klubben mange nye medlemnier.
Men spørgsmålet er, om dette ikke er at gå for vidt i
propagandaen. En. almindeltg information, om hvad der
foregår i klubben, må da være en god reklaoe i sig
selv; vi har ,jo ikke noget, der ikke tåler dagens lys ..

Spørgsmålet er hermed lagt ud til diskussion"
Søren J.

gg~i~~.!ise_ 0~-~2.r~-~~~E!:!d~J:§~E.!
Onsdag d.11.juni skulle den fremmødte kreds analysere
k or-r-espondancepar+L, efter at Rosenlund havde gennemgået partiet frem til den foreløbige stilling .. Alt.sammen helt i orden, men alligevel for.svandt interessen ud i den lune sommeraften efter ret kort tids

forløb. Hvordan gik det egentlig til?
Nogle forhold kan fremhæves: Det var meget få, der på
.forhånc1 havde sat sig ind i stillingens finesser; det

er ikke særligt interessant at analysere, på en typisk
gevinststilling; flere var kommet for at spille et
"hår'db" turneringsparti; m.m.m.

Sum.in? summarum: stemningen var ikke rigtig for analyse
der{ 'e:ft;;e!'=1, så i løbet af en lille times tid sad næsten
alle og· hyggespillede eller snakkede. Da analysen foregik ·i sine ,sidste krampetrækninger, var der således en
ivrig diskussion ved siden af mig om o •.• nogle små,
sorte akvariefisk, der fik lyse :pletter p bugen , når
de-'· ikke var raske ( ! ) . - Ideen med arrangemæntet var
å

ellers god nok , men nir spøer.n skal gentages, skal det '
nok sko i det lille l(,kcle f0r en frivillig skare .
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Nogle var:tanter af HOLLANDSK.
Hollandsk er et lidt risikabelt forsvar~ og det bør. cler---------~
------~
.....
.....lio,iiilio,ljiii,j

_

for ikke undr-e, at netop :Sent Larsen har æren af dets
nuværende popularitet~ Samme Larsen spiller i øvrigt ofte Lenin .gradsystemet, som vi i sidste nr. af FB. så
Knud Wæde anvende mod. Torben Sneslev både i forhånd o~
baghånd. Det eneste.af de rigtige hollandske systemer,
som Larsen så· vidt jeg ved ikke spillers .·er Stone:wall,
hvilket måske; som navnet antyder~ skyldes dets sDlidari tet. Dette system har til gengæ'Id ·Botvinnik som svoren
tilhænger1 og hans varianter kan man have tillid til.
For at komme over til det mere konkretei Først Ga:mmelhollandsk og Stonewall og derefter Leningradsystemet og
Stauntonga.mbito Bortset fra de til disse hovedgrupper
henregne.lige varianter findes der en hel stribe meget
tidlige afvig·elser" som man i r,eglen ikke skal forsøge
at gendrive ved brætte't , hvis .m an er i ukendt farvand"

F.~.Jfs. skal man efter l:d4,f5" 2:Lg5 (Bogoljubov)__ ikke
giv~ sig til at vinde tempi. og om muligt officer med
2:-,h6" 3:Lh4,g5. 4:Lg3,f4 ... 5:e3 9 da sort 'her' opnår at
svække sin stilling kr orri sk , .Gam:melhollandsk er karakteristisk ved at sort forsøger :at kontrollere feltet e4
uden på den anden side at binde sig for stærkt i centrum" Hvid får derfor en overvægt på dronningfløjen,
som kan udnyttes til angreb" Sort må som en modvægt

herimod forsøge kongeangreb, der som regel indledes
med dronning manøvren dB.... e8-h5 . . l:d4,.f5" 2:c4,e6" 3:g3,
Sf6. 4:Lg2iLe7(i 5:Sf3.,o-o" 6:o-o~d?-d6 (det artsbestemmende træks d5 fører til Stonewall). Man kan sige, at
trækket stræber-imod en gennemførelse af e5. Men i regLen skal hvi.d spille slapt for at trækket kan ske uden
risiko. 7 .: .Sc3., D"e8 Hvid r.åder nu over tre fortsættelser
b3 11 Dcz , Tel samt det sædvanlige antal spillede ovel'.'raskelstist~ræk-, som man må forsøge at klare ved brættet.
8:b3:.,a5 . ·9:La3~Sa.6. 10:Tel,Ld7. 11:Sd2,Tb8. 12~e4,fxe4,.
13:Sdxe4.,Sx.e4" 14:Sxe4,b5" 15:Dd2,b4. 16:Lb2,Df7'. 17:
, ..
•ff

De2,Df5.· 1~~~4,a4. 19:Tadl,Tfe8. 20:Sf2,a36 2i:Lal gav~ :
Danner --... 'Berrt Larsen hvid en klar fordel. 9: Lb2, spi:ll·es
ellers oftere. f-. . eks" 9: Lb2, Sa6. 10: Tel.
?,
·;_
8:Dc2;Dh5a 9:b3jSc6., 10:La.3,a5. 11:Tadl~· Sb4. 1.2:Dbl,
g5? 13.: I:,b~·,,Se8~ 14: Sd2~ Lf6. 1~: a3, Sa6" 16; e3, . fører
efter en :ru;ialyse af' Pochman til fordel for hvidD
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8:Tel er i øjeblikket det mest almindelige. 8~-.,Dh5.
,giver hvid et bekvemt spil efter e-4~ 8:-,Dg6. forhin~9-I'er Lkke e4 på grund af 9: e4, f'xe 10~ Sxe4, Sxe4" 11 g
·Txe4,Dxe4? 12:Sh4~ men er sikkert allie;evel sorts bedst~ tææk , 11:-,.Sc6,. 12iDe2,Lf6. 13zLd2~e5. 14idxe,dxe"
1_5 :Lc3,Lf5: 16:Sh4,,Lxh4. 17aTxh4,Tae8. 18:De3,h6. 19:
-. b4 (Aron-son-Tal) gav hvid det bedste spil.
c

. Stonewall. kan op stå gennem adskillige t.rækf ølger f "eks .
.kan Dron..11.;i.nggambi t blive til Hollandsk efter 1 ~ d4, d5"
2 ~,c4, e6" 3.; Sc3 "f5 (' Den mest almindelige træl-:følge er
ifølge Euwe 1~ d4, f5., .2 ~ c4, e6" 3: g3, Sf6. 4:Lg2,Le7"
5 ~ Sf3 s o-o-. 6: Bc3, d5. 7 i o-o 'J c6. Her,efter har hvid ikke
mindre. end 9 fortsættelser 1 som findes Vd:.Tdige til teori behandling nemlig: b31Db3, Dd3, Se5s sei., Lf'4, Dc2 9
Tbl og Lg5o 'Euwe anfører, at sort i alle disse varianter skal kunne besvare cxd5 med exd5, da den hvidfeltede løber ellers er spærret inde i al evighed. Trækket_cxd5 ttllader desuden hvid at få spil i c-linien.
Hvids bonde på c4 dækkes sjældent" da sort normalt
j

svækker sin.bondestilling for meget uden alligevel at
kunne beholde byttet~ hvi"s han slå.ro Blandt hvids
mange muligheder vil vi nøjes med at se på Dc2 ~ B~Dc2 ~ De8" 9: Lf4, Dh5. 10 :: Tdl, Sd7. 11: b3 jKh8 c, 13Khl :i Tg8"
1.3: e3, g5" 14-: Lc7 .ses. 15: Le5+, Sxe5. 16: Sxe5, Sf6" 17: f3,

Ld6. 18:e49Sd7" 19:g4 (Judowitsch-Botvinnik) med størst
chancer for hvid.

,

Leningradsystemet, som er karakteristisk ved at sort
fianchetterer konge Løber-en -og senere gennernt' ører e5
opstår efter 1:c14,f5o 21c4,Sf6Q 3:g39g6. 4:Lg2:9Lg7,,
5:Sf.3,o-o" 6~0-0,q.6~ !?·~Sc3,Sc6" 8id5,Se5o 9iSxe5~dxe5"
Her spd Ll.ede e oprindeligt e4~ men senere erfaringer
tyder på, Q-t Db3 er ~tærkere f.eks. 10:Db31e6" llsTdl!,
j

De7. 12:Lg5,h6. l,3:Lxf6 9Lxf6,o 14:e4,Lg7o 15:Tacl,Kh8o

16:Sb5,Td8. 17':c5 (Lothar Schmid - Menvielle), og hvid
står bedst 10:e4,f4! (eller 10:-9 .! e6. ll:dxe,Lxe6"

12: exf, Lxc4" 13: T,el, Dxd.L, 14 i Sxdl, med fordel for hvid . )

ll:gxf4,ex.f4. 12:Lxf4,Sxe4! Bo Jacobsen foreslog i et
nummer af Skakbladet at spille 12: e5 ! , hvilket ser ud

til at give hvid bedre chancere

(-Forts. næste side)
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En overgang mente man at kunne gendrive Hollandsk rJ.ed

en brutal gambit, som stammer fra Howard Staunton. Den
opstår efter 1:d4,f5. 2:e4. Moderne teoretikere diskuterer stadig gambittens korrekthed; Larsen skriver i
sin åbnå.ng'sbog , at temperamentet spiller en stor rolle
f'or bedømme l.sen , og sikkert er det 11 at den giver en an·grebsspiller gode muligheder. Ef'ter l:d4,f5,. 2:e4,fxe.
3; Sc3 s Sf6. har hvid valget mellem tre principielt forskellige fortsætt;elseri. Ig5t f3 og gL,~?I 4:Lg5 er det

mest spillede og besvares bedst med Sc6 f •. eks , 5:d5,
Se5 .-· 6'~·.Dd4, Sf7. 7 :Lxf6, exf , 8: Sc3xe4" f5. 9; Sg3 9 g6.:
10:o-o-o,Lh6+. 11:Kbl,o-o. 12~S.f37 med lige spil" f3

indebærer et bondeoffer, som sort kan modtage direkte
gennem exf' eller ved at spille d5 f.eks" 4:f.3,d5. ·5 ,:
Lg5,~Lf5. 6:fxe,dxe. 7:Lc4, med vanskeligt spil og lidt
bedre udsigter :for hvid. 4: g4?' ! er anbefalet af Lasker,
men iklce ganske korrekt, hvilket skylde-s trækket h6 !

Sort tillader ikke, at hvid gennemfører g5 uden sværdslag.

TR

Ma~~E!~.!fg!'.v~l~~E~E-.. . !_§!f!:!9:1!!!-j~n~
.Samfundsindivid nr. 1909492285,. Kristian Jensen, naturfaglig ~tudent fra Falkonergården i år. Fribondens udsendte medarbe,jder fandt ham endelig hjemme efter fle-

re forgæves forsøg.

Hvor lang tid har du været materialf,orvalter" og hvordan blev du det?
Ved sidste Vanløse-turnering fandt man ud at, at
jeg kom ret tidligt, tja så var j,eg altså MF.
Hvordan er medlemmernes forhold til dig som MF?
,
De her ser med mig, · i sær når der mangler, ·aske·bægre., · ·•.
men de har abs o Lu t været med til at forøge mit ord-

forråd.
Hvad anser du for jobbets uskrevne regl,er, og hvordan

synes du, de burde være?

På normale klubaftener kommer man i god tid, hvorefter man ~læber bræt og brikker ind. Når så de

første medlenµner kommer, begynder kampen om hvem9 der

- 7 skal stille hvad op (jeg stiller altid lidt op selv, så
jeg har et godt diskussi.onsgrundl.ag) ~ Når der er

hold.kampe~ kommer man lidt tidligere endnu og stiller
lidt mere op" Ellers går også disse aftener på den
sædvanlige måde . - Hver gang jeg bliver student9 anser
,jeg det for mit privilegium at blive væk
Hvordan reglerne burde være? Tja - - Hvad synes du om disse regler:
o

1) der er 2 mater talf orvalter e ,

2) den ene kommer og lukker op- samt bærer bræt og brikker Lnd , så medlemmerne .selv kan stille op, mens
3) den anden om aftenen bærer bræt og brikker ud og
lukker af 7
4) ved holdkam_pe still,er MF brikkerne op for holdene
J·eg kunne vel blive nødt til at følge dem.

o

Tager du dit job alvorligt?
Næ
tja--, men jeg får løn for det.
Burde lønnen være større?
Den er rimelig~ Den bliver jo større for hver kontingentforhøjelse~ man kan næsten sige pristalreguleret"
--j

Hvorfor bliver så mange på 4.holdet væk?
Det er især, når vi spiller udekampe, det kru.ber .
Der er for få, der har egne transportmidler i og det
kan se ud til, at man ikke tager sin p Lad s p holdet
alvorligt nok , .Af og til har j,eg selv været sygo
å

siger du til, at lade juniorer fylde hullerne :på
4.holdet? Ville det blive svagere?
Udmærket ideo Vi har flere juniorer~ der er ved at
blive gode , og som er interesserede og mere stabile.
Jeg tror ikke~ det vil .svække holdet~ tværtimod, med
lidt mere rutine og bedre mødeprocent har det muligHvad

heder.
Fortsætter du som MF?

Ja, indtil jeg skal i trøjen til efteråret"
E;ar du nogen ønsker for V"S.?
At vi ikke bliver ret mange flere medl.emmer
BF

- 8 -

Y.!!..!_§~L§9.!
Vinterturneringen blev i år spillet efter monradssystemet med tre store grupper.

Som det vil ses af præmietagerlisten nedenunder, var
1

opløbet i grupperne meget spændende, og intet var gi-

vet, før B. og sidste runde var afviklet. Klubmesterskabet skal endeligt afgøres til efteråret, hvor der
spilles en mindre match mellem Arne Jacobsen og Rosenlund
Gruppe 1

1-2
3

.Arne Jacobsen

·4--5

Th. Rosenlund
T. Sneslev
E. D. Voss
Knud Wæde

6

Sch"' Jacobsen

7

A. Barkhuus

.3

4

(3 .pr-, )
(4..pr.)

(l.pr.useedet)
(2.pr.useedet)

Gruppe 2

1
2

( l .+2 .pr.)

N. Rendlev
J. Højmark
Sch"Christiansen
L. Wennicke

7 .
6.1.

5!
4

Gruppe 3
Jesper Holm
1· - 2 M. Lauersen

3

Eigil Pedersen

4

Mogens Bang

6j

6i

6

51

!=_Iån~~ eg_§_Jt.~ ~2:.:.

Spillet 3o/4 i en juniormatch mod Brby.S.
Hvid: Birg,er Frandsen.
Sort: n sn , , Brby.S.
l:d4,f5. 2:Sc3,Sf6. 3.:Lg5,Se4" 4.gSxS,fxe .. 5:e.3,h6??

6:Dh5+ med mat i næste trækl
Fribond,en udgives af Vanløse Skakklub"

Spillelokale: Randbølve;j 59, kld.
Fmd o: Poul Sørensen, Tårnvej 449, Rødovre"
708230.
Kass.: Jesper Holm, Grønskifte 16 • Hvidovre. 753509.

Redaktion:
·
Sten Bauers, Forhåbningsholms A. 22, Kbh. V. 319699.
Birger Frandsent .Ågeru:pvej

33, Brønshøj.

Søren Juul, Nedertoften 1?~ Vanløse.

?43521"

Ekspedition: .Sejr Houmann, Rundholmen 36,Vanl.745215.
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TURNERING FOR 4-MANDS HOLD
_ _ _ _ _ ... _ _

_..

.-i _

Vi skal herved meddele klubbens me,dlemmer, at Københavns Skak Union arrangerer en turnering f,or 4-mands
hold med begrænset spilletid (45 mt.n , pr. parti)
Lørdag den 20. se_ptembe,r kl. 19 1 oo-21, oo og søndag den
21" september kl. 9 ,oo-17, <?'O.
j

Klubben betaler indskuddet •••.
Spillere, som måtte være interesserede, bedes inden
20. august meddele dette til formanden eller næstformanden11 B. Gyldho,lm.
Vi agter at tilmelde et eller flere hold, så der er
gode chancer for spillere, som vil være med.
00000000

DELTAGELSE I HOLDTURNERINGEN
Det varer ikke længe~ før vi skal tilmelde hold til
Københavns Skak Unions holdturnering.
Belært af erfaringerne fra tidligere åri ønsker bestyrelsen kun at tilmelde spillere, som binder sig til.
deltagelse, og som forstår1 at afbud til et hold kun
afgives af meget tvingende årsager.
Der er i klubben fremlagt en påtegnings liste. Spillere,
som vil deltage i hold.kampe II bedes, skrive deres navne

på denne liste.
N • .B. I holdturneringen kan det vist ikke gå meget
dårligere end sidste år, vel! l

-/ 2 -

-~~

FORARSTURNERINGEN
_,
...__~ ..... .
Tre spilleaftener kunne interesserede være med i den
årlige spøg, der hedder forårsturneringen. I år var

der et nyt reglement 'til den i hvilket bevirkede, at
et par juniorer støttet af tids-handicap vandt den ene

gang efter den anden. Den dygtigste af dem, Finn Madsen, opnåede dog ikke førstepladsen, men .... han havde

samme point som vinderen, Sneslev. Turneringen var i
øvrigt ret stærkt besat af juniorer med 10 ud af 28
deltagere. Præmietagere var:
1

Torben Sneslev

2

Arne Jacobsen

3
4

Finn Madsen
Mogens Bang

5

Kristian Jens.en

hvor tallene i parentes angiver korr,ektionspointene.
Endvid,ere gjorde Claus :Frederiksen sig positivt be-

mærket. Turneringsfor:men var morsom ved at give forholdsvis svagere spillere en god chance for at gøre
sig gældende, og bør gentages til næstre år.

OPSLAGSfAVLEN har undergået en forandring og vil for
fremtiden kun indeholde aktuelt stof. Herimellem er
den til hver aften udarbejdede styrkeliste, som fra

nu af' er kørt i ret stramme tøjler;, det har vist sig
umuligt at få folk til at møde til tiden - altså vil
de, der møder senere end 19,45, blive afvist eller
mixed med andre, der kommer for sent. Kan man ikke
være i klubben kl.19,45,. kan man melde sig til i forvejen - telefonisk eller på forrige klubaften - og
vil da deltage p

å

lige fod med de øvrige spillere.
M~~2,G!}S_J2~~i

Spillet i

v.s.

(Styrkelisteturnering) d. 2-?-69.

Hvid: Jesper Holm.

Sort: Åge Dyrholm.

l:e4,Sc6. 2:Sf.3,e5. 3:Lc4,Sf6. 4:Sg5,d5. 5:exd5,Sxd5.
6; d.3, Le7. 7: Df3 ,Lxg5 .. 8:Lxg5 ,Dxg5. 9: Lxd5 7 Del+.
10:Ke2,Sd4++.

3 Indbydelse til korrespondanceskak •.

Vestvoldklubbe·rne er gået sammen om en størret koordineret korrespondanceturnering - som egentlig slet ikke
er nogen turnering. Det er arrangeret således~ at hver
klub.kan tilmelde lige så mange eller få spillere, som
overhovedet har lyst II og hvis d,er ikke skulle ske def
usandsynlige, at een klub tilmelder fler,e end de :øvrige
.5 tilsammen, vil alle møde folk fra de andre klubber.
Der foretages. ingen samlet kappestrid på points,,. - - det hele er frivilligt og uforpligtende og gratis over

for klubben (men ikke postvæsenet) .. Reglerne er de sædvan.Li.ge for korrespondancepartier: 3 dages betænkningstid; på forslag om trækserier accepteres alle eller kun

første træk. Hvis nogen bliver enige om telefonisk afvikling, er de velkomne hertil.
Klubberne kommer kun ind i billedet som den part, der
formidler samarbejdet. li hensyn hertil :Skal alle til-

·meldipger være sket senest onsdag den' 20. august hos
Gyldholm eller Poul Sørensen.
Og· lad os nu se nogle stykker ••.•• !
.,.:ps.: Klubbens ca . , 75 medlemmer er ikke lige aktive.
, .
Men netop her er den store chance for de passive!
§o§

. Dementi.
· l Fribondens juni-nr" bragtes en efterlysning fra en af
. ,_ :klubbens veteraners E.D.Voss • .Under navnet optrådte det

kr:yptiske dæknavn uZASIBu. På forespørgsel oplyser Voss,

at han aldrig er blevet kaldt nqget sådant, og heller
ikke ønsker sig; det. Fejlen opstod i redaktionen, der
misforstod _nogle kruseduller .t det hånd.skrevne manuskript.. . .
Tiibudet gælder s,t adig: En "god" ·spiller søges til at
dyrke teori sammen med Voss, der ·på grund af helbredet
ikke kan komme i klubben så ofte, som han gerne ville •
•- 'I

4

I det håb ikke at blive mistænkeliggjort for en mig
yderst f,jerntliggende og temmelig frastødende tendens
til ikke at ttlgodese de ønsker og interesser, der
måtte forefindes hos en minoritet af klubbens spillere,
tillader jeg mig i dette nummer af Fribonden udelukken-

de at gennemgå partier af juniorer, hvilket efter et
grundigt stuclium af sagens akt-er ikke bør forekomme så
irrelevant i betragtning af det på udkom.melsesdagen
netop overst~ede junior D.M. i Næstved"
Det første parti er spillet i en lille træningstur-

nering umiddelbart· førf.·,n·:.,M . Steen Mølgaard, som spiller
hvåd , havde i påsken scoret 5 af de første 6 point i 1.
klasse, og en remis: .i _sidste runde ville derfor give en
mestertitel, men også junior-spillere er plagede a:f
.ner-ver , måske lykke.s d.et i Næstved? Carsten Peder sen ,
som spiller sort:~ er ne-mmere at introducere, han blev
mesterspiller sidste år og blev i foråret nr .2 i mesterklassen i Øbros turnering.
l~Sf3fd5. 2:d4, (et fredeligt træki som Reti i 11Verdens bedste skak" kritiseres. for at spille mod Lasker
med den begrundelse, at det ikke er moderne!) 2:.-1g6.
· 3: g3, (:yderst ;fredeligt~ 3: c4 ville føre til Griinfeld-

indisk) 3:-,Lg7" 4:Lg2,c6. 5:o-o,L@.;4. 6:Sbd2,Sd7. 7gc4,
e6. 8:b31Se7. 9:Lb2,Dc7. 10:e3,h5 (efter den forsigtige
udvikling bekender sort pludselig sine hensigter) 11:
Tel, 0-0-0. 12: e4,Sf6" 13 e cxd , exd , 14: e5,.Sh7. 15:b4,Sg5
( begge parter kongeangr'Lber efter bedste overbevisning)
16~Da4,SxS (Sh3+ var ikke så godt på grund af Lxh3·,Sg5)
17:sxs,L~ ...18:LxL!Kb8. 19:b59Ka8 •.· 20~Tacl?_Dd7. 21:
La3? ! \. vist egentlig en over eee Lse ) 21: - , cxb ~ 22: Db3,

Sc6. 23:Tedl,Sa5. 24:Dbl,Sc4. 25:Lc5,h4" 26:Lg2!,hxg.
2?:hxg.9f5?? (efter at have udnyttet hvids fejl i. ·21.
træk og opnået en udmærket stilling9 bliver sort ·.for

optimistisk o.g undervurderer de taktiske muligheder,
der er f,orbundet med fremrykningen af den nyf'ødte fribonde) 28: a4" bxa . 29; e6 ! , Dc7. (På Dxe6 følger T:x;c4).

30:e?,Td? • .31:Db5,a6. 32:Db4,b5??' (her kom den anden,
for alvor afgørende fejl) 33:Txc4!, bxc , 34:Dxc4,Db7.

.35:Dxa4,Db5. 36:Da2tDc6 (d5 skal dækkes) • .37:Tbl og
sort opgav, da han er værgeløs mod truslen Tb6.

- 5 -

Til dette års junior V.M. er fra dansk side udtaget
Jens Kristiansen, Gladsaxe. En værdig repræsentant.,
skulle jeg mene s Elitespiller ved at score 6 point i
Påsketurneringens mesterklasse, topscorer på Gladsaxes

divisionshold samt juniorlandsholdet og udstyret med en
enorm åbningsteoretisk viden. Bedst spiller han vel,
når han får virkelig modstand, men at han også behandler svagere spillere effektivt, har ,jeg selv fået at
.mærke, idet jeg 2 gange har haft fornøjelsen at spille
mod. ham og her opnået ~ point og det vel nærmest af

holdtaktiske grunde.
Hvid: Thorbjørn Rosenlund.

Sort: Jens Kristiansen.

l:Sf3,Sf6. 2:g3,g6. 3iLg2,Lg7. 4:o-o,o-o. 5id3,c5. 6~e4t
d5. ? i e5·? ! (Sc3 eller Sd2 må være bedre) 7 :-, Sg4. Bi De2,

Sc6. 9~Lf4,f6! 10te6? (Det mindre onde havde været at
slå på f6) l0:-1 Sge5" 11:c3,Lxe6. 12:d4,Sxf3+. 13:Lxf3,

Le 8 C efter Lh3, som jeg frygtede, var sort bange for -.en

løberindespærring ved g3-g4) 14idxc,e5" 15:Le3,e4" 16~
Lg2,Se5~ 17:.Sd2,Sd3. 18:Sb3,f5 (hvid står ikke ligefrem
hyggeligt)

19: f3, b6! ( åbner de nødvendige linier) 20·:

cx.b,axbo 21:Tfdl9La6. 22~Dd2,Lc4" 23:f4? (ikke godt,

men hvad skal hvid gøre?) 2.3 :- t Lxb3. (Txa2 var ogaå=mu-

ligt) 24iaxb,TxT. 25~TxT,d4! (ligesom det begyndte at
:l.y$1e, kommer gennembrudet) 26:cxd,Lxd4. 27:Tdl? (Talf-.

tab.er meget langsommere) 27:-,b5. 28:Kfl,Db6. 29:Lxd4,
Dxd.4. 30: De 2 , g5 ! 31 ~ fxg ( ? ) , f 4 • 3 2 .: g4, F3 " 3 3 : Lh3 ,. e3 •

34:Dxd3, (som undskyldning for ikke at opgive, har jeg
kun den klassiskei at jeg var i tidnød) 34:-,e2+. 35:
Kel9Dgl+ . 36:Lfl,Dgxfli opgivet (hvid kommer bagud med
en bagatel af 2 dronninger og et tårn!) .
Fra vor egen lille verden kunne jeg have lyst til at
bringe følgende miniature. spillet i SAS" s juniortur-

nering.
Hvid: Eigil Pedersen.

Sort: Thorbjørn Rosenlund.

1; e4, ,e6. 2: d4, d5. 3 ~ exd , exd , 4: Sf.3, Sf6" 5,: Le.3 (?), Ld6.
6 :Le2, c--o , 7: o-o, Se4- .. 8: Sbd2, f5. 9 :. SxS ,fxe" lOi Sd2? 9
Dh4. llih3?? ,Lxh3. 12: opgive·t.

Thorbjørn Rosenlund.

.
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I FB nr.4 var der forslag til ny,e turneringsreglementer1

et

for Vinterturneringen og

et

for Styrkelisteturnerin-

gen. Begge reglement,er blev vedtaget med stort flertal .
på GF, men det fremgik også , at medlemmerne i det store

og hele ikke havde sat sig tilstrækkeligt ind i regle-.
menternes hovedindhold. Dette kan skyldes flere ting,
bT. a" at det er et tungt og kedeligt arbejde at t:yTe
en række paragraffer igennem. FB's læserservice besluttede at gøre arbejdet endnu en gang, for læsernes skyld
selvfølgelig, og resultatet foreligger her som en kort-

å~:

f' attet fremdragnin~ af de ting, der er
Vinterturneringen (VT) er klubbens hove · rnering,

• .a::er

gælder klubmesterskabet.
Der spilles alle mod alle, og cen klasse kan være delt

i f'lere grupper, da ·der højst må være 10 deltagere i
hver gruppe (3 .k Laase er 'dog -ikke underkastet disse
regler).

8coringsprocenten bestemmer op- og nedrykning.
Andre turneringer kan arrangeres efter de samme r~gler
som VT, sådan at de fx også giver samme opryknings~
muligheder.

·

.

St~keJ..isteturner,_ingen spilles som sædvanlig efter.,-.
Styrkelisten. Hvilken farve man skal have i et parti~
afgøres dog nu på samme måde som i Monrad$-turneringer.
Styrkelis~en skal bruges som rettesnor1 når der udtages klubhold m .• m., desuden kan den have betydning for

spillernes placering i klasserne.

Alle resultater af turneringspartier mellem Vanløsespille.re indgår på Styrkelisten, ligesom resu1t·aterne

på Styrkelisten har gjort det hidtil. Til det brug har
hver ·spiller·· sit eget turneringskort, hvor alle ·resultater føres på,
·

Styrkelisten revideres således efter hver spilleafteni
men i maj og okt-ober revideres den yd·erligere i sin
helhed af spi.lleud'valget; i maj sker det på grundlag

af VT.

1

(Jævnfør iøvrigt FB s april nr.)
Skulle der være nogen tvivlsspørgsmål mvh .• t. de nye

turneringssystemer, vil vi gerne have dem frem her
i FB9 de kunne så besvares af nspilleudvalget" til
alles op lysning.

Næstved 1969
--------------~.-.
Måske smitter seniorernes aktivitet og spilleglæde alligevel af :på juniorerne, i hvert fald var vort deltagerantal ved dette års junior-D.M. forøget med rundt r,egnet
100 % i forhold til sidste år, hvor vort hold iøvrigt
scorede 71 3/7 % .•
Dette resultat opnåedes i år kun af en enkelt spiller,
Eigil Pedersen, som fik 5 p. af 7 i 2.kl., hvilket be-

rettiger til oprykning i I.kl. Det startede ellers ikke
særligt lovende; efter 3 runder havde han kun ~t p., et
faktum som medførte en masse -vrøvl med holdkaptajnen.

Om det så var, fordi han ikke gad høre på. dennes sludder, eller fordi den slumrende stormester vågnede op s, er
lidt uklart, under alle ,omstændigheder vandt han sine
.resterende :partier! De 5 p. indbragte ejendommeligt nok
ingen præmie, men oprykningen må også være det primære.
Af de øvrige spillere på holdet vil jeg ikke forbigå
mig selv. På forhånd havde jeg ikke levnet mig mange

chancer blandt elite spillere og ud.lændd.nge , l .runde sva-

rede derfor til mine forventninger: efter 17.træk var
der mat i yderligere 3 hvorfor jeg opgav. Men allerede
i 2.runde spillede jeg et parti, som jeg håbede kom i
betragtning til skønhedspræmie. Det gjorde det ikke, da
det blev kasseret på grund af en eller anden imaginær
grov fejl fra min modstande.r s side. I de næste -4 runder
f'ik jeg 3 p. og kunne, hvad jeg havde fået oplyst af
j

turneringslederen., blive elitespiller ved a.t slå C 4A.

van Wijgarden1 Holland. Jeg tabte desværre, og van Wijgarden blev vinder af det åbne D.M. for juniorer foran
Martyn Oor'den , England, Steen Fedder, Hans-Henrik Vognsen og Milos Vrabec11 Tjekkoslovakiet. Senere fandt jeg
ud af, at jeg spillede den afgørende fejl allerede i 7.
træk,, hvor jeg med et knap så mangelfuldt teorikendskab
kunne have fået fordel, så hvis bare ....
Sådan skrev Bent Larsen også efter sin første match mod
Tal i 1965! - Alle resultater vil i øvrigt fremgå af
Skakbladets september-nummer.

Thorbjørn R,osenlund"
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· · I-· august/ måtied

vil der dels hver aften være Styrkeli··steturnering~ dels er der lejlighed til at spille oprykni:r;ig·$turri.ering til Vinterturneringen.
•

~•

,t

•
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MÅNEDENS PRESSEUDKLIP~

er

Der
ingen·:grænser for, hvad der findes af kvaler i
verden, og :ofte. .komaer kvalerne fra den kant, man mindst
· venter det: Der -er intet 9 der er så godti, at det ikke
er skidt for no'get! Se blot dette indlæg til Dame brev
kassen i Søndags-B.T. d •.20/6"
-~~Her er et nødskrig fra· en nygift kone på 25 år ..
Min mand og je·g har kun været gift i fire måneder, og
jeg føler, atallerede er ved at glide fra hinanden..

vi

.Han e:r vild og gal med at spille skak, hvad jeg aldrig
har lært" Og hvis han ikke sidder herhjemme og løser
skakopgaver, til vi skal i seng. har han kammerater
hjemme for ab spille skak med dem. Jeg ,elsker min mand
- og kan . i~e tænke mig livet uden ham, men hvordan skal
j'eg 'bæne rqig ad med at få ham til at indse, at man også

kan

ud sammen om aftenen eller snakke sammen?
.Skak-enkenoH
Der er ·vel ingen, der har fået dårlig samvittighed?
I sit svar tilråder Damebrevkaaæen mege.t fornuftigt'j
gå

yderligere med ,et hjerte.suk, som i hvert fald ikke kommer fra en skakspiller af blodet: 1~ ... P.S. Vi har selv

besluttet at bruge sommerferien til at lære at spille
• _skak i. For vor husbonds skyld. ÆV! n
Friboi;:tden giver r,åd,et· videre~ Lær konen at spille
skak. Og vi ventrer så spændt på at se den første kvinde i klubben. Hvorfor egentlig ikke? •.
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Reglement for Vanløse Skakklubs Vinter-

turnering" ( vedtaget på gene.ralforsamlingen i år) ind-

bydes herved til

VINTERTURNERING"

Sidste frist for tilmelding er
onsdag den 1" oktober 1969
på den liste,der findes op sat på klubbens op s.Lagat.av.Le ,
Når tilmeldingsfristen- er udIøbe t , sammensætter spilleudvalget klasserne efter de skitserede retningslinier,
og spilledatoerne fastsættes.
RegJ_ementet for Vinterturneringen findes i Fribondens
april nr ,

-------

Ledig stilling.
Få grund af indtrufne omstændigheder søger Vanløse Skakklub en materialforvalter til omgående tiltræden"
Der lægges vægt på, at ansøgerne er i besiddelse af or-

denssans og udpræget ansvarsbevidsthed over for jobbet"
En kraftig p er son , der kan overtale inkarnerede natte-

ravne til at forlade klublokalet ved spilletidens ophør,
vil have gode chancer. Hvis han samtidig er af den indstilling, at også andre end bestyrelsen har en moralsk
forpligtelse til at påtage sig et arbejde for k Iubben ,
er han se Lvskreven til stillingen.
Arbejdstid efter af tra Le , løn iflg kvalifikationer .....
ma:ximum dog frikontingent.
Yderligere oplysninger fås hos formanden eller næstformanden, dør- naturligvis i den nærmeste fremtid venter
o

en strøm af henvendelser.
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VESTVOLDKLUBBERNE ARRANGERER ENKELTMANDSTURNERING

-----~ •...---~ ---------__.
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....,

_

Det betaler- sig at n1øfte i floku" Denne gamle lære
sætning har igen fået gyldighed, når talen falder på

Vestvoldsamarbejdet.
De 6 Vestvoldklubber er sammen i stand til at løse
mange store opgaver til gavn og glæde for medlemmerne . ,

Det sidste er-, at Vestvold.klubberne er blevet enige om
at arr~ge;ire en

KOORDINERET ENKNLTMANDSTURMERING
på Kongsholmskolen i .Albertslund følgende datoer:
15/11, 16/11, 29/llt 30/11, 13/12 og 14/12G
En koordineret turnering er en stor fordel for spiller-

ne, idet et oprykningsresultat gælder med det samme til
alle enkeltmandsturneringer under Dansk Skak Union,mens
et nedrykningsresultat kan reddes, hvis man inden næste
Påsketurnering opnår et bedre resultat.
Alle oplysninger om spilletidspunkter og indskud etc
o ·

vii blive off,entliggj ort på klubbens opslagstav1·e·.
Sidste frist for tilmelding den 8. oktober.

:

_

~o,2J:.9g_!§!_~!~fg§~~r.:
En utiltalende slægtning til de berygtede skovsvin1
strandsvin og støj svin har i den senere tid efterladt
. sine .spor på vore eneæær-ker , nemlig skaksvinet. En
.
nærmere beskrivelse af dyret er f. t. ikke mulig,. men·
dets virksomhed viser sig i ødelagte skakure, ukom-

plette eller beskadigede brikker eller brikker efterladt som en møgbunke .. - Vore fine, nye stauntonbrikker,
som vi har betalt i dyre domme9 det er til at græde
blod overl - Åbenbart brokkes brikkerne ned i æsker'ne

uden hensyn til vejr og vind, og når de så ikke rigtig
kan være der, får æsken et par ør etæver , så der ryger
.splinter af" brikkerne. Det er meningen, at de skal

lægges pænt ned, officererne i bunden.
Et skakur er et stykke fint mekanik og 'bør behandles
som sådan" Det er ikke beregnet til at hamre på som et
forstemt værtshusklaver - et let, behersket tryk er

tilstrækkeligt. Og så ved enhver skakspiller .selvf'øl-gelig9 at man stiller brikkerne o_p på reglementeret
vis. når man er færdig med dem - for at den,. der rydder

- 3 af~ umiddelbart kan sep om sættet er komplet.
Alle medlemmer opfordres til at påse, at disse ganske
indlysende regl,er overholdes i o:g• har man evt. lyst til

at give et nap med ved afrydningen, vil det ikke blive
taget ilde op" Skulle man være så heldi.g at overraske
et af' de omtalte skaksvin i funktlon, kan dyret uden

videre nedslagtes på stedet, klubben påtager sig at
fjerne kadaveret"
Best~elsen.

De f'leste husker vel nok fra deres skoletid de anstren-

gelser, der var forbundet med enhver form for unddragelse af undervisniugen,. men mon ikke det følgende slår
enhver tidligere beskrivelse: F"B' :s for evigt udsendte
medarbejder, der endnu går i skole (3.g), skulle sammen
med Thorbjørn Rosenlund, ligel•edes VS, den 22.august
spille 2 .rund.e i Junior K.M. Af denne årsag kom T"R.
således samme dag i frikvarteret inden gymnastiktimen

og spurgte e:fter en brugelig undskyldning for ikke at
deltage" For en gangs skyld måtte FB"s osv. erkende,
at han var løbet tør for sådanne, men da han ti minutter senere i nedtrykt sindstilstand kom ind i omklædningsrummet, ser han gymnastiklæreren højrød i hovedet
af grin smide en seddel i :papirkurven. FB's osv" var
sin sædvane tro på p Lotrten , og her er, hvad der stod
på seddelen:

Hr. Jørgen Anderson"
22-8-69
Da min fysiologi øjensynligt lider en vis overlast
ved delta.g,else i gymnastikundervisningen, og dette indvirker på mine præstationer også af psykisk art, synes
··· det åbenbar t , at mine skakmæssige resultater skudes af
·den hårde fysiske træn.ing, hvorfor j,eg beder mig fri~

taget.

Thorbjørn Rosenlund ..

P.S. Den gik ikke.

r!l~ §g~E.e.. .E~~ ~.!
Spillet i l,runde i Junior-KM d. 19/8.
Hvid: Jens Toft,, Gl.S. Sort: Finn Madsen, VSi.
:e4,c6. 2id4,d5. 3:Sc3,dxe. 4:Sxe~Lf5., 5:Ld3,DxdL/-~,
6: Sf.3, Dd8.

7 i De2, Lg6 ~- 8: o-o, Sd7. 9: Sd6++.

- 4 -
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I sin bog Abningsspillet i skak skriver Bent Larsen,
at mange begyndere, ikke kan finde sig til rette i kongeindisk, fordi de synes, det er noget rod. Han skriver
endvide-re, at de til dels har ret~ for i nimzoindisk
og dronningindisk er problemerne enklere og klarere.
Dette kan jeg ikke tilslutte mig. Det forekommer mig
nemlig, at de fleste typiske kongeindiske stillinger
indeholder givne planer: for begge parter; meget ofte
skal hvid angri~e dronningfløjen, mens sort forsøger
sig på kongefløjen. Nogen almindelig regel kan dog ikke formuleres, da det vrimler med undtiage Laer' ,, f" eks o

firbondespil1 samischvarianten, den jugoslaviske variant samt alle de varianter, hvor hvid lader centrum
svæve. ltlan må ,gøre sig klart, at man let havner i en
stilling, hvor man for ikke at tabe må angribe skruppelløst, fordi broerne så at sige er brændt af bag ~n.
Det samme fænomen kendes fra halvåbne stillinger med
modsatte rokader f. eks" siciliansk.
Først ser vi på varianter~ hvor hvid spiller Le2~ derefter på nogle hvor han spiller Lg2 og endelig på

sa-

mischvarianten, der netop for tiden er meget moderne.
l:d4,Sf'6. 2::c4,g6. 3:Sc3tLg7. 4:e4,d6 (o-o er også
mulig, da e5 er et aLag i luften),. 5:Sf.3, o-o , 6::Le2,

e5 (engang var Sd7 det almindeligste, og det er da

også udmærket). 7: c--o , ( der er ingen bonde at tjene
på e5, f .,eks. ? : dxe, dxe , 8:DxD, TxD 9 i Sxe5, Sxe4. 10:
o

Sxe4,Lxe5). 7:-:1Sc6. 8:d5, (Le3 er sikrerei men ikke

så morsomt). 8:-,Se7" 9:Sel11 (b4 er muligvis bedre) .
9·:-, Sd7. 10; Sd3 ,f.5 .. 11: f3 7.f4. 12 ~Ld2, g5. 13: Taclj Sf6.
14: c5, Sg6. 15:,Sb5, a6. 16: Sa3, g4. 17 :Lel, g3. 18:hxg, Sh5
19:,gxf'4?exf .. med skarpt spil. Denne variant er natur
ligvis ikke tilstrækkeligt materiale, men der :findes

så uhyggeligt mange afvigelser, at man lige så godt
kan opgå.ve at lære samtlige varianter.
l:.d4~Sf6. 2:c4,g6. _3:g,3,Lg7. 4iLg2,d6 •. 5~Sf3,o-o" 6:

o-o,Sbd7. 7:Sc3,e5. 8,;e4,Te8. 9:h4,exd. 10:Sxd4,Sc5.
ll:Tfel,e5. 12:Dc2,a4. 13:Le3,c6. 14:Tdl,Sfd7. 15:f4,

Da5. 16.:Lf2tSb6, 17':Lfl,Ld7. 18:a3iTad8. 19;Kh2tLc8.•
Denne variant kaldes uden lange var'Lanb" og giver i
følge sagkundskaben lige spil.
·

- 5 ....
l:d4,Sf6. 2:c4,g6 .. 3:g3.,Lg7. 4:Lg2,d6 •. 5:Sf3.o-o. 6:o-o,
c5" 7:d5,Sa6. 8:Sc.39,Sc7.· 9:Sd.2,Tb8. 10:a4,a6. llia5~8d7.
12:Dc2,b5. 13:axb e.p.,Sxb6. 14::b3,e6. 15:e4,f5. 16xLb2,

med lidt bedre spil for hvid. Varianten kaldes nden jugoslavisken.

·

Samischvarianten opstår efter lid4,Sf6. 2:c4,g6. 3:Sc3,
Lg7 •. 4:e4,d6. 5:f3 (Dette solide dækningstræk har mange

funktioner, f.eks. basis for en bondestorm på kongefløjen eller dækning af kongefløjen, mens et angreb på
dronningfløjen indledes). 5:-,o-o" 6:Le3 (Lg5 er også
brugbart) . 6:-,e5. 7:d5,Sh5. 8~Dd2,f5" 9:o-o-o,f4. 10:
Lf2,Lf6. ll:Sge2,Lh4- .• 12:Lgl,Sbd7" 13:Kbl,Le7" 14:Scl,
Sc5" 15 i Sd.3 Sxd3 16:L~d3, Ld7 ,. 17 :Lc2 ,De8. 18:Lf2, a6.
19:i'Tdcl, (således spilledes partiet Geller-Gligoric,
j

o

Zurich 1953) .

De følgende partier er spillet i Junior-DM Næstved.
Hvid~ Benny Larsenj sort: Eigil Pedersen. d.17/7-69.
1: e4, Sf6. 2: e5, Sd5 .. 3 ~ Lc4 ~ da dette blev spillet i mente
j,eg det rimeligt at antage, at min ærede modstander in-

tet kendte til åbningen., efterdi det er en. meget sjældent spillet variant, og jeg glædede mig allerede til
at udføre slagteriet,t som måtrre komme, hvis det da ikke
gik helt galt" Det gik derfor ret hurtigt med de næste
træk ,3:-,Sb6. 4:Lb3pSc6(?) e5 anbefales af samtlige
teoretikere, men jeg foretrækker i dette tilfælde blot
at .stille ganske roligt op og vente på, at modstanderen
skal gøre en grov fejl" Det kommer også ganske af sig
selv. 5: Sf 3 t d6. 6: exd6, exd6. 7 i De2, Dette vi.eer min mod.standers - og det meste af andenklasses - styrke. Langt

at foretrække er udvikling af officererne på dronningfløjeno

7:-,Le7. 8:Sc3,Lg4. 9.: .

. 10:h3,Lh4. 11:

o-o?? hvid ser slet ikke, at sort nu åbner hans kongef'løj. ll:-~Sd4. 12;De3,Sx:f,3. l,3:gxf3,Dd7. 14:Kh2,o-o.
15:Tel,TeB. 16:Se4??·,d5o 17:Sg3,Ld6" 18:Dg5,Txel??, bedre er L-xf3 og f.eks. 19:Txe8,Txe8. og hvid kan ikke på

fornuftig vis dække matten efter Te8-el-hl, men tilbage
til partifortsættelsen 19:Dxb.5,TeB. 20:Kg2???, hvid ser
ikke matten efter 20i-,Lxg3. 21:f·x g3,T8-e2 mat, før eft$r tr~et. 20~-,Lxg3. 21:Kxg39T8-e5" 22~Dh4, den har
ingen andre felter

Q

22 :- , Tgl. 23 :Kh2, T5-g5 ., 24-: opgivet
(Noter EP).

u
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Spillet d .17 /7-69.

Hvid:Th"Rosenlund, s.ort:Hans-Jtirg Kaenel (Schweitz)9
l:Sf3,e6. 2:g.39f5. 3:lg2,Sf6. 4~o-o,Le?. 5&-c4,o-o.
6:d4~d5. (Efter dette træk opstår den kendte stone,-wall-

opstilling51 som dog er mindre anbefalelsesværdig her~
da hvid enc4iu.ikke har udviklet sin dronningspringer
til c3, men råder over manøvreni Sbd2, Se5 (ell. el),
Sdf3 samt Sd3 med kontrol over feltet e5 og i visse
tilfælde f4) 7:Dc2,c6. 8~Sbd2iSe4. 9;Se5,Sd7. 10:Sdf,3,
Sdf6 (dette træk kostede min kronisk tidnødplagede
modstander over 40 minutter). ll~Tbl,a5, 12:b3,De8.
13 ~ a3, Dh5. 14: Q 5, g5

. 15: Sd3, Sg4. 16 i h3, Tf6" 17 i b4, -

(sorts spil ser fare·truende ud, men truaf' ikke med no-

get) axb. 18:axb,Th6" I9:b5,Sgf6. 20:bxcjlbxc. 21:Sfe551
LfB (efter dett,e træk havde Kaenel 6 minutter tilbage

til de resterende 19 træk). 22:Sxc6(?) (tillader de

følgende komplikationer, men mod en mand i tidnød skal
man neto_p ikl{.e komplicere) f4" 23gg,4,Sxgtt. 24gf3,e5o

25:fxe~dxe.·2b:Sdxe5,Bx8. 27:SxS,f3 (Lxh3 var jo ikke
så godt på grund af LxL og Db3+) . 28:exf,Lxh3. 29g.fxe9
Le6. 30~Lf3~Dh4 (sorts tidnød er ved at være akut~ ellers havde han vel opgivet). 31:Df.2ig4-. 32~DxD,TxDa

3.3sLg2,g3. 34:Tf3,Ta2. 35:Txa3,Kh8. 36:Tb8,h5 {sort
overskred betænkningstiden, men han taber under alle
omstændigheder en mængde materiale).
(Noter TR).

§keE_d!r_~o~~~?-=

~yag_l§: v~~ __ V.Q~§ s_~~~~tye _i._ dzg~~l:.§fe:_1?e stEe1.§~1
For at samle materiale til en saglig omgang g lohede
kul p ledelsens syndige hoveder har jeg lusket lidt 11
rundt~ brugt øjne og ører~ gravet i gamle nFribønder
å

o.s.v. Og her er resultatet for godt og vel det sidste
enkeltmands,
styrkeliste, Vestvoldfiduser t vinterturneringj jul,eafslutningj korrea:pondanceturnering5 diverse juniorforetagender, forårsturnering, generalforsamling (jeg nhavda desværre ikke tid11) nye turneringsreglementer, § 13
turnering (10 deltagere!), o.s.v, o.s.va - alt sammen
noget, som klubben enten selv har arrangeret eller
tilbudt os deltagelse i" Med blusel må jeg tilstå, at

halve år: Skoleturnering, holdturn., KSU

- 7
meget af det anede jeg intet om, mens tid var, men det
er jeg nok ikke alene om. Jeg har ogs'å selv været med
til, fra tid til anden og mand og mand imellem at mumle
noget om, at der "sker ikke noget11• For fremtiden må _
jeg nok hellere prøve _på at s,tyre min brede f Lab ,
Ja, det var altså det. Men så filosoferede jeg lidt
over, hvem der egentlig laver arbejdet. Og fandt ud af,
at jo mere der laves, desto færre synes der at være til
det. Mon de mennesker også får tid til at spille skak?
Det ville kanske være velkomment med en håndsrækning
fra nogle af os, som bare tager imod og e1lers dårligt
nok kan mobilisere så megen energi uden for spillet,
at vi gider lægge mærke til, hvad der tilbydes os. Men
hånderæknd.nger er det vist lidt småt med, for eksempel
har den sidste, galgenhumoristiske appel om en materialforval·ter tilsyneladende ikke givet resultat" Sidste

sæson vax det heller ikke for strålende med hensyn til
turneringsledere, holdledere og andet godt" Heldigvis
er der større int,er esse for kaffe og sodavand ..
Så afsluttede j1eg mine filosofiske betragtninger,. for

ikke til sidst at komme til at føle mig som en helt
elendig orm" Men er det ikke fox sløjt? En dag skammer
jeg mig, måske så mege t , at jeg melder mig frivilligt.
Er der andre:ii der går med? - Nå, ikke - jamen så lægger
jeg mi,g ned igena Godnat, sov godt.
Tak for optagelsen.
V,e 1- f ær d• svrage
- - t•
Norma.lt optager Fribonden ikke anonyme indlæg, men red.
mener , at ovenstående fortjener overvejelse i videre
kredse som egnet til at sætte sving i tankevirksom.heden.
Eller er det spildte Guds ord på Balle-Lars? Red.
~E Of;!:§llll_ for _d~_k 0!!!~~~d~_§E~1 l~~f~~E-~E..!
I eep trember' måned vil de:r hver af"ten blive arrangeret

Styrkelisteturnering, - ligesom den igangværende§ 13turnering fortsætter måneden ud.
T~o~i~ng~~Y!§~i~6~

På den halvårlige beretning i januar afsløredes en me-·
get spredt interesse for t8ori. Det bJ.ev derefter be-

- 8 -

stemt, at klubben som sådan ikke ville sætte ,egentlig
klasseundervisning i gang, men at der i Fribonden for
fremtiden skulle være 2 sider alvorligt teori.stof.,

Heldigvis ser vi nu, at der til glæde for dem, der
alligevel var interesserede, er indbudt til skakundervisning i FOF, .... så nær- Vanløse som Sønderjyllandsskolen, tirsdag kl. 18-19t3o og 2o-21,3o. Hvis man ·ikke
kan tirsdag, er der også mulighed for torsdag, samme
tidi på Nyboder Skole. Lær-eren hedder A.Liebermann,
og han underviser efter Politikens 11Skakspilleren l".
Kurset~ hvortil man selv medbri.nger spil, er anslået
til ca. 20 timer~

Hvor blev han nu af

Klubbens

----------------------udmærkede sez-vLc e med at stille
•o D

sodavand

frem til afbenyttelse er alle glade for" Så glade,

at det hidtil har været tilstrækkeligt at indkræve
betalingen ved selvbetjening - men af og til er der
nogle, der glemmer at lægge en krone, når de har taget en soda.vand. Den hyppigste grund til dette er vel~
at man ikke har lige :penge, og så siger man til sig
selv: Nå, men så venter vi lidt, til der er nogle
flere peng,e i kassen" Samvittigheden er i skønneste
orden .... desværre med det resultat, at sagen ikke kommer videre. En onsdag var der fxo drukket 35 vand,
men der lå kun 32 kr.
Den skarpeste konsekvens ville være at sætte en mand
til at ekspedere - og det får man ikke nogen til. Men
vi' kunne da opfordre glemsomme sjæle til at lægge en
seddel med navn p

å ,

og evt , senere hente den mod be-

taling" Skulle dette glippe, ja~ så ordner kaffedamen
det videre fornødne.
Fribonden udgives af Vanløse Skakklubo
Spillelokale~ Randbølvej 59, kld.
Fmd~: Poul Sørensen, Tårnvej 449 1 Rødovre"
708230
Kass. ~ Jesper Ho Im , Re bæk Søpark

5, vær .20-

Redaktion:
Hvidovre.
Sten Bauers, For-håbn i.ng sho Ims A. 22.? Kbho V"
Birger Frandsen, Agerupvej 33, Brønshøj.

758551
319699
BE 38B9

Søren Juul, Nedertoften· 17, Vanløse.
743521
Ekspedition~ ·se,jr Houmann , Rundholmen 369 Van 1. 745215
Jasa - København

•
I
'

on

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE 5KAKKLUB

~

26.årgang

Oktober 1969

Nr. 10

GENERALFORSAMLINGEN
Aret 1969 har gjort sig bemærket som de t år, der har haft
2 ej.endom.mel.ige generalforsamlinger, den sidste lige så

kort, som den første var lang. Det var en mærkværdig situation, vi var havnet i. Formand Poul Sørensen måtte p"

g.a. ny stilling med deraf forøget arbejdspres nedlægge
sit hverv - heraf grunden til G.F .. 'Traditionen tro mødte

der kun få op, ikke over .30. Da G.F. var af en relativ
kort varighed, kan e.t nøje referat gennemf'øres .. Parterne
kan beskrives som dirigenten, den, der har ordet, og den
3 • part: baggrunden.
Det hele startede kl .. 19,55 med, at Poul Søren.sen bød

velkommen og udbad sig forslag til dirigentposten.
Baggru.ndi Erling Johansen!
Voss!
E:rl.Joh . : Der var nogen kritik af min ledelse af sidste

G"F., så jeg venter og ser, hvordan det skal gøres~
Vase: Nej tak! Jeg egner mig vist ikke.
]38.ggrund. Rosenstand!
Baggrund. Så er der vist ikke nogen billigere!
Hvorefter Rosenstand (Borge der zweite) blev valgt til
dirigent og fastslog G.F,s lovlige indvarsling.
lu gik Fou1 Sørensen på talerstolen og forklarede nærmere, hvorfor lian gik afa Han var ked af det, da han syntes, at han havde fået en god bestyrelse, men han ville
da hjælpe med til at løse de værste overgangsproblemer.
Han takkede for den gode tid, han havde haft som formand
i

v.s.

Dirigent: Takker for PaS"s indsats (stærkt bifald).
'istorisk interesserede vil huske, at det netop var Rosenstand, som Poul Sørensen i sin tid afløste, først i
bestyrelsen og siden som formand" Red.)

Dirigentg Formandsemner - - ?
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Baggrund: Arne~

Holst!

Arne J.~ Modtager ikke valg.
Holst; Det er ikke seriøsto
Nu gik Gyldholm på talerstolen og forklarede. at det
ikke gjaldt om at få en mus i fælden. Det, vi havde
brug for, var et virkeligt formandsemne, der kunne
løfte den tunge arv efter Poul Sørensen. Der havde siden G"F. i maj været en manglende opbakning fra medlemmernes side, men hvis man på denne G.F. kunne løse dis-__
se problemer og garantere en vt s hjælp, ville bestyrel-

sen stille et løsningsforslag.
Diri5enteni (misforstod) Dette er et formandsvalg" Er
der flere emner?

Baggrund: Schøller!
Schøller: Modtager ikke valg.
Efter et øjebliks lettere pinlig tavshed foreslås .Søren Juul, der heller ikke modtager valg. Nok et øje='
bliks tavshed. Poul Sørensen følger Gyldholms ide op _·
og spørger, om man nu alligevel ikke skulle diskutere
det· praktiske sp,ørgsmål.
-

Dirigenten, der stadig synes, at dagsordenen er vigtigere~ Det er principielt forkert,. men jeg giver mig.

Rendl,ev fra baggrunden: Jeg melder mig som material
forvalter!

Stemningen gik i vejret, alene fordi der nu var fundet
en villig mand , Til.b age var at fange en turnering~).e _

der. Her blev Arne Jacobsen foreslået, og til stor forundring gav han et - betinget - j_a.

.

Efter· nogen tids spredt diskussion foreslog dirigenten·~
Erling Johansen!
Denne svarede, at da han var ansat ved skattevæsenet,
kunne han desværre ikke få tid •.
Baggrund~ Det var vi.st en kilden sag!

Dirlgent~ Sneslev!

Sneslev afslog med en mumlen om9 at det var hans sunde
Iornuf't, der påbød ham det
Nu havde folk snakket nokt syntes Gyldholm og gik op
på talerstolen, hvor han direktø spurgte forsamlingen,
om der var nogen, der ikke ville give bestyrelsen en
hjælpende hånd? Det var der 2,. som ikke ville1 hvorefa

ter han fr,emlagde bestyrelsens forslag: Jesper Holm
f'ormand , Gyldholm selv konstitueret kasse;rer, Poul Sørensen skulle beholde Vestvoldarbejdet, hvor efter der·
kun manglede at finde et nyt bestyrelsesmedlem.
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Dirigenten roste Gyldholm for forslaget~ hvorefter man
skulle finde ud aft hvem der var 1-suppleant - Voss eller Sneslev?
Stor opstandelse.
-· hvorefter det b'l ev slået fast ved protokollen9 at det
var Voss. Men denne af s Log. til :forsamling,ens store jubel~
hvorved Sneslev var at betr,agte som best:yrelsesmedlem .•••
Desværre kunne vi .ikke høre, hvad det var i. han mumlede~
men efter hans ansigtsµdtr,yk at dømme var han ikke vide-

re begejstret.
Dir.igenten viste sig nu igen som principrytter ved at
gennemtrumfe valg af ny supp Leant , _på trods af at alle

protesterede. Valget faldt på Carlsen, der følte sig ude
af stand til at sige nej.
Jesper blev nu valgt til formand ved a.kklamati.on. Han gik
derefter op på talerstolen og takkede for valget.
Bragende klapsalver"
.Atter var d-e rørte vande i andedammen bragt til ro!
Dirigenten spurgte nu.Poi.;il Sørensenjl om han ville gå videre med Vestvoldarbejdet, hvortil denne svarede ja, betinget af", at Jesper ville give ha.m fuld dispositionsret, hvilket Jesper var .indforstået med.
Diri~enten spurgte11 om der var noget at bemærke, hvad

der ikke var, hvorefter man gik over til sidste punkt på
dagsordenen: Even tue 1 t • . ·

Kalfner~ Hvad med en ho.ldkaptajn til holdlederne?
Houmann: Det plejer at gå udmærket med holdlederne.
Baggrund (ti+ dirigent)i Hvorfor kommer du kun til gen?ralforsamliri.ge.rne?
,
Dirig~nten~ Mangler tid, da j·eg plej,er at ordne post
inatil kl. 21,.oo.
·.
Baggrund: 3 ... .ombæring: Cafe· Salling.

Dennyeformind~ Dette er sidste chance for tilmelding
til h_oldene !

Dirigent~n syntes, at det var bedre at lade være med at
deltage end ·at ·. brænde hol.dene af.

Da der.ikke var fleret der havde noget at bemærke,
blev G.F. erklæret for afsluttieta Den havde varet i nøjagtig 30 minutter ~
3, x red"
••

l

-- 4- · Junior Københavnsmest·erskabet.
· For tørste gang har°: -det lykkedes ·a t oprette en mesterklasse uden for Jup.iQr PM; dog havde den .kun 8 deltager-e., hvf.Lke t.. v~-.. ,mlnimµmskrav·et" Det voksende antal
i- unge ~es.t er.sp~:t1e;~.e .kunne tyd_e ·.På en vis styrkefremgang,
: ~meit :er;i.'.in~er·e.. -.;~t.'"ir•~~s~.lt_~t af' ·vort uheldige op- og ned_ry~r~il~11·$~~tør~~;c:d~~; i:e~.i~t_h~<lep. ~e~al~erer klasserne •
.. }fv;is ~;e:tte, p_os;f;;i.+ilaJtt;_arekommer.. u,pderl1.gt, er det blot
nødvend1gt··· åt 'læse' "ihubydelsen 'til ·veS"tvoldturneringen,
hvor ar _de_t_f~.erng.~,,:-.,.. e.t oprykning _ sker øjeblikkelig~,mens ried:r:'ykriir;ig$r·$" sultater kun tæl ler , hvis man i~~~:":senest i Påsketurneringen har opnå~t. et resultat, ·det:~:·
berettig,er til forbliven i klassen .. ~ Koordinerede tur•-:
ner-ånger -er e~ .både dej lig,.og nø:dvendig tri.ng, men det .. ;
- kan ikke være.·hensigten,· at l-kl. og· M~kl" skal vokse
ud over alle bredder~ Principielt-forekommer det da også underligt, at .man'..,:Par en chance for opr-yknf.ng, hver
~~ i -'

I

·

.... iiliiio ...

Jiliail_,

..., .. !a!l ~
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gang man deltager·uden

at

beta1e·med den mindste risiko,

mens .kun een turn~r,ing:.om året er i stand til, .dek Le aee.ring .. _1)a-:de~ vistnok· ar·bejdes på at reform~r~ 'syEStem.<rt~
.. 'hvilket~\jeg ..mener kunne gøres simpelthen ved~~at-=~ta~~
s~v.~~ •?P- if}oin ~~dryknin~ ske med øjeblikkelig iJi:t1ct?-1ngt
vil Jeg vende t 1.1/bage t 1.l udgangspunktet •
. .. ·. ·, · •..
:·_
Mes-t;;ertia,ssen ·v~dtes af Jac ob Øst Hansen ·med '5½.· af
7 .p.,. ·._hvqr,ved );i~ pliveæ . elite spiller. · Jeg_ s~-1-v-7~-il~:·:
•· ·:..1ede · temmelig ideforladt" l gevinst, 1 · tab ··qg _.5 \ferniser,
hvilket. .sumæer e t ~· op giver den formidable scotfrl.g ~ · .34 p .,
som viste s.j_g at ~e nok til en 4 .plads og· -'en· trø~~~præmie ,··men. med kun et 'poårrt mindre vi~l~ ~ jØg h~~;~·~!~;_
ret glad over det nuværende system! I l .kl.~·, $~'11.·: -3:.;--."Ø~~
rigt vandtea af vor _gamle bekendt Steen Mølg~·a+a ··mecl
6t p ~ 1 .måtte Eigil Pedersen nøjes med 2 p. De-t~/hay~e han også efter 6 runder, men i sidste runde knft;, · q._~t
imidlertid med koncentrationen - der var nog_et:·;·:m:~~-- en•

!

..

fjern?ynsudsendelse. De svær.re havde _mods,t-~d~';@fi:""":åb'~n-

bart. ikke det samme behov for et høJere åndS"l,1v~·,p.vad
han ·benyttede sig af og vandt~
:.:>::. .~_.:.. _':· ··· -·· ·
Hele .3 spillere kunne vi mønstre ·t il delta.g else i ·
2 .k+.·•, .. og de kla:rede sig godt især i betragtni_ng af,
at· det· for alle: tres vedkommende var. en debut .. ·Bedst .
klarede ..Birger ·Fr,andsen sig, idet han. opn_åe~e .5'- p ~·:. 9g
dermed .oprykning til 1 ~kl. Han spillede remis mod·•) alle
de øverst placerede og vandt resteno I virkeligheden

- 5 skulle et sådant resultat berettige til et avancement :på
styrkelisten, men det kommer det sikkert af sig selv alligevel. Pointene indbragte en fjerde :plads" Finn Madsen
og Claus Fred.eriksen opnåede 31 p. hver, men de 1, 5 P.,
som skiller dem fra oprykning til l "kl. , sku Lle vel være

til at klare med lidt mere rutine.
På redaktørens (B.F.) opfordring bringer vi en serie

partier.
Hvidi Th.Rosenlund,, Sort: Torben Christensen

Spillet i Junior KM's 2.runde.
l:d4,Sf6. 2:c4,g6. 3:8c3,Lg7" 4:e4td6 .. 5:Le2,o-o. 6:Lg5

(hvid.vælger Averbach-systemet), c5. 7:d5,Sa6. 8:f4 €temmelig skarpt, men hvorfor være fredelig), Se?. 9:Sf3 (e5

»veæ

fristende., men sort svarer Sfe8), a6. 10: a4 ~Ld7. 11:

;o-o•,.TbS.· 12:Dd2,b5. 13:e5,b4. 14:exf,exf. 1S,:Se4~fxg.
16:Sfxg5,,h6. 17:S.f3~De7. 18[,d3 (her syntes jeg,. fremti-

den tegnede sig lyserød, jeg ville fortsætte med Sg3 og
f5 med·kongeangreb), f'5! (og så gik det op for mig, at
jeg stod dårligt. Sg'3 ville nu føre til tiab, ) 19:Sf2

(denne springer skal nemlig kontrollere felterne c3 ,og
e3 fra dl), Df 6. 20:b3,Dc3" 2_1:Tbl,DxD. 22:SxD,Tfe8.,
1

23:Sf3,Lc3. 24:Sdl,Lf6. 25:h4,'Te7" 26:Tcl,a5. 27:.g3,Sa8.
(Her tilbød j·eg remis, hvilket blev afslået.) 28:Tc2tSb6.
.29:Ta2~Kf7?? (Nåx sort vil ofre, skal det ske i stedet

;

for kongetre:-.kket, der lige akkurat muliggør forsvar .. )
-30 :Kf2, Sxå.4.• 31~ bxa , b3. 32: Ta3, Tb4. 33 g Tel., TxT' ~ 34 ~KxT,
b2·,.; 35:Sd2,Txa4. 36:TxT,LxT. 37:Sbl,Ld? .. 38zKd2~Ld4" 39~

Sbc3,a4" 40~Sxb2,Lf2. 41:Sbxa4- (dette var det hemmelige

I

·træk •. Vore analyser tydede på, at hvid havde små gevinstchane er-, Spillet fort.sættes), Lxa4. 42: Sxa4, Lxg3" 43 :h5 !
(nøgletrækket) , Lxf4+ • 44: Ke2 1 Kf6. 45: hxg ., Kxg6. 46: Sc3 ~
Kf6. 47:.Kf3??? (komplet latterligt, Bdl havde vundet på
samme måde som i fortsættelsent blot tvangsvist og 15
træk hurtigere), Ke5. 48: Se2 (Sdl., Lg5, Se3? ,Kd4) Lg5"
j

49:Sg3,Kd4. 50:Lfl,Ke5. 51:Se2~Ld2" 52:Sg,3,Lg5. 53:Sh5i
Lcl .-· 54 ~ Sg7', Kf6 .. 55 ~ Se6, Ke5 ,. 56 :Ke2 ,, Lg5. 57 :Kd.3, Lc l.. 58 ~
Lh~ .,Kf6 .. 59: 8~7 t Lf4 •. 60: Sb~-"Ke5. _ 61: S,:3. ~Kf6. 62 :~dl,Ke5,.

63 .. ~e3 (endelig)', Lxe3. 64 øKe3 ,h5. 65 •. Lg2 ~ h4. 66" Lh.3, f4+.

67TKd-2,f3 •. 68:Ke3,f2" 69:Kxf2,Ke4" 70:Lfl,Kd4. ?1:Kf3,
Kc3. 72·~ Kg4 ,.Kd2" 7'3 ~ Kxh4 ,Kel. 74: Lh3, opgivet.
Hvid: Th.Rosenlund~ Sort: Jacob Øst Hansen,..
l:,Sf3 9 d5. 2~g3 7 Sf6. 3iLg2 7 c60 4go-01 Lf5" 5:d3 9 e6~ 6gc4,
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Le7. 7:Sc3,o-o. 8:Db3,Db6. 9:Le31DxD. 10:axbsa6. 11:h3.
h6. 12:Se5,Sbd7. 13:f4,Sxe5. 14fxe,Sd7 remis! (Hvid
kunne ellersvinde en bonde med exd osv.)
Th6rbjørn Rosenlund.
ER DER .FOR RESTEN nogen, der har .set ..Ole Delfters to

cykellygter, som forsvandt på uforklarlig vis onsdag
den 10/9 --- ?

-~o--iai ,•

·
:.• l

VI GRATULERER:
Klubbens stifter, mangeårige f"ormand og klubej·ex 1
æresmedlem, kunstner m .m.m., Chr "Faber, fyldte i slutningen af august 80 år. Klubben, s:endte på den runde dag
en hilsen i form af en flaske med e t eller andet, som i

øvrigt var lige ved at komme for sent, men fra Fribondens spalter skal lyde et - stærkt for sinket - TILLYKKE"
Det er tosset at måtte kons.tatere det, men det vå.ser

sigi at en del af klubbens medlemmer, der ikke har været her mere end ,et par ·år, ja., de kender dårligt Chr

q

Faber(!) Et undertiden meget svagt helbred har haft
sin store del af skylden for dette, og:a.lderen sætter
vel også sine spor - selv på en. ung mand på 80.
Men hvem og hvad er da, udenne-.Faber·!.? ,Nej•, vi opgi-

ver, det er helt umuligt.at ridse nogenlunde kort op i
et enkelt nummer af Fribonden. I stedet henviser vi til
ældre klubmedlemmer og til klubhistorien, som stadig
kan købes hos kassereren for det latterlige beløb af en
tier. Yngre med.Lemmar kan have glæde af denne oversigt,
som går fra stiftelsen i 1931 til 35 års jubilæet i 66,
hvor den udkom, redigeret af Faber selv •.

REGLER
"FOR REDAKTIONSMØDER:
---------~--------_.
. .,
_
§ 1.

B 2.
§

.3.

Der må ikke drikkes spiritus til redaktions-..

møderne - undtagen til fed ma4.
Fed mad er al mad, hvori der ikke indgår frugt.
Det er forbudt at spise frugt til redaktions,-

møderne.

' --o--

- 7 KSU". s klubturnering
_~-----~""!l !.a----·- .1969/79"
. . -..---~--~-·---- -...- .... lliiliai ....

Resultatet· af sidste års klubholdturnering husker vi kun
alt for tydeligt, for det var ikke særligt f'Latrber-ende;
men vi husker da også Vestvold-turneringen for 20-mands

hold, hvor vi overraskende løb af med førstepladsen efter
en. koncent.reret indsats i ,samtlige matcher. Hvis vi opti-

mistisk går ud fra, at det sidste resultat er bedst til
en bedømmelse af spillestyrken i klubben, går vi en god
sæson i møde· også mht klubholdturneringen. For sandheden
er, at de tre hold der er præsenteret nederrror , i det
store og hele består af spillerne fra det succesrige 20mandshold. - 1 .•runde spilles i tidsrummet 29. sep·t ·.-3 akt.
og 2.runde 13.-17.okt., så allerede i næste nr" af .FE
har vi svar på, om der er grundlag for optimismen.
j

a

l.hold il.række, gr.2
1. Th..Rosenlund
2. Torben Sneslev, hl.
.3" .Arne Jacobsen
4. E.D.Voss
5 .•. Jørgen Holst
6. Carl Mikkelsen

7. Egon Rasmussen
8. Søren Juul
2.hold i 2.række, K!:,•l
1. Rich.Hansen
,2. Vilh.Olsen

3.hold i 4.række, z;r:.3
1. Niels Carlsen, hl
2 . Sten Bauers

3. Poul Sørensen

3. Eigil Pedersen

-4 . A"Barkhuus
5. A .Dyrholm

6a Erling Johansen~ hl.
7. Gibori Jacob
B. Niels Rendlev

4" Sch.Christiansen
5" Kurt Andersen
6" Hvalsø Petersen

7. H.Kalfner

8. Birger Frandsen

M~~g~~.@_J2~:E~.!
Hvid: Verner Olsen, ASV ,, Sort: Torben Sneslev

9

ASV (V .s .

Aljechins forsvar" l:e4-tSf6" 2:e5,Sd5" 3:d4,d6. 4~Sf_39

dxe5. 5;8xe5,Lf5. 6:Df.3se6. 7:Ld3,Lxd3?? 8:Dxf7++.

)

- 8 ....

15

--- mands
----'!i! ! "'- 91!Vestvuldturneringg
1!~"~-------.......,__,....,_.....,._......,

Den enest,e holdturnering sidste sæson, hvor V.S. fik
succes, var V"V.-klubbernes 20-mandsturnering. I år afholdes den igen11 dog med de modifikationer9 at 15 deltager i st .f ~ 20, og at de tre stærkeste klubber ikke må
tilmelde nogen f'ra deres l"hold" Vi er - sagt i al beskedenhed - mellem di.sse9 og vore 8 må altså ikke skrive sig på den ophængte liste; alle andre er meget velkomne. For en gangsskyld er der-noget at leve op til
i .første. runde 22/10 går det ud over Albertslund
hjemme hos as selv, så nu venter vi bare :på, at de
...

o

nødvendige 15 mand skriver sig :på listen.

--o~

PROGRAM FOR DE KOMMENDE SPILLEAFTENER.
I-holdet hjemme mod Rødovre (KSU-hold).
Sidste frist for V.T.-tilmelding.
Sidste frist for V.V.EMT-tilmelding.

1/lo
8/lo

I-hold ude mod Kampklubben, Puggår'dsgade 2, 3"
II- og III-hold hjemme mod Gladsaxe og Glostrup.
Sidste frist for tilmelding til Vestvold.klubbernes 15-mands turnering (kaldet 15 moVV).
l"runde i 15 m.VV. (Indbydelse andetst. i FB),
Vanløse hjemme mod Albertslund.
1"runde Vinterturneringen (V.T.)
KSU hold~ I-:-hold hjemme mod Sporvejene,
II-hold mod Lyngby---Virumj Stadsbiblioteket,
Lyngby Hovedgade 28,

14/lo
15/lo
22/lo
29/lo

5/11

III-hold ude mod Gentofte, Ordrup Hotel, Ordrup~

vej 114.

2"runde i V.T.

12/11

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
F'or.mand: Jesper Holm.f Re bæk Søpark

Kasser er: Gyldholm ..
1

5, vær. 201. 758551

Redaktion:
.Sten Bauer s , Forhåbningsholms- A. 221 Kbh. V.
Birger Frandsen, Ågerupvej 3.3, Brønshøj

319699

EE 3889

Søren Juul, Nedertoften 17, Var,1.løse
743521
Ekspedition: Bir.g~r ~andsen, Ågerupvej 33, Brh.
Ja.sa - København
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
26.årgang

November 1969
_______________
TAK FOR HJÆLPEN i

•
I
'a
~

Nr" 11

HOUMANN_

Hyld,e st til en af dem, der slæber i det stille.

For en Fribonde s·iden fik vi at vide~ at Houmann havde
trukket sig tilbage fra Fribondens ekspedition. Dette
var hans sidste tillidshverv af de faste, og han har udfyldt denne plads i hvert fald de sidste 6 år, måske mere. Kun få i klubben overhovedet aner , at der er et ganske anavar afu Idt og; besværligt job her. De seneste par
år er arbe,jdet svulmet over alle hidtidige bredder grun-

det på bl. ao medLemstilgangen, hvilket må ses som baggrund for den nnye11 ordning, hvor man uddeler FB to aftener i træk og først derefter sender den med posten"
Alligevel skal henved 50 forsendelser(!) ekspederes
hver måned, og det er en træls affære11 kedsommelig og
upåagtet (vi taler af erfaring). Hvordan vi i længden
vil ordne sagerne~ ved vi sandt at sige ikke, men i redaktionen går det for tiden på skift.
Dog, her skal ingen bitre ord lyde~ men en velment
TAK til Houmann for hans trofaste·slæb gennem mange år
- både for små og store tjenes~er" Kender vi ham iøvrigt
ret, kan han ikke holde sig tilbage alligevel i frem-

tiden"
Lød dette her som en efterlysning?
Hvis ikke, så puds brillerne og læs igen! De vil
blive modtaget med åbne arme, bare kom!! Vi er der for

det samme!

Henv.s onsdag ml. 19,30 og 23,45 i V"S. (af og til
i Salling) til S.Bauers, S.Juul eller E.Frandseri" Løn:

den tak, v,erden nu engang giver+ refusion af frimærker
m. m.
red~
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!f §U~~-!!.21S-~YI'!H~EiE-B.!
-Lovende re sultater for 1.hold.
Første-holdet startede sæsonen mod naboerne fra Rødo-vre; en lidt barsk mundfuld at begynde med9 for Rødovre
blev nr.2 i rækken sidste år. Det skulle nu med døt
samme vise sig~ hvordan landet lå m.h.t. oprykningschancer.
De to fø,rste partier var hurtigt overstået: 1. bræt
ved Rosenlund var remis efter kun 15 træk, og Arne Jacobsen vandt overbevisende efter et godt angreb. Sent
på aftenen afsluttede man ved yderligere fixe brætter;
·Holst tabte, og Ego~ Rasmussen vandt, mens Voss og
Mikkelsen holdt remis. Spillet blev afbrudt ved stillin,gen 3½-2~ til os plus to hængepartier.
Sneslevs hængeparti var håbløst, og han opgav uden

at genoptage .spillet, så det sidste parti måtte afgøre
.matchen. Juuls modstander spillede heldigvis ikke det

bedste, og sejren var hjemme med 4~3-½•
I matchen mod Kampklubben d.14/10 måtte førsteholdet stille med to reserver efter sygdomsafbud i
sidste ,øjeblik. Begge reserver gjorde en god indsats;

Henning Jørgensen viste vejen for resten af' holdet ved
at vinde som den første, og Niels Rendlev f'ik en vældig angrebsstilling, men satte så desvæt're det hele
til i tidnød.
·
Blandt de øvrige fik .Arne Jacobsen (igen), Mikkelsen og Sneslev relativt hurtigt gevinstj og de sidste
tre :partier 'blev remis" Voss holdt således et tårnslutspil med en bonde mind.re, hvilket åbenbart er ble-

vet en specialitet for ham, for akkurat det samme var
tilfældet i kampen mod Rødovre. - Det endelige resultat blev en sejr på 5-t-21-

-Holdet
- -

har nu scoret 10 points i to kampe og fortsat styrket optimismen. Programmet i november byder
p"å besøg af Sporvejene og Brønshøj. SF; ikke mindst

den sidste match er yderst vigtig, og det er meget
sandsynligt, at de.n bliver afgørende for oprykningen.
Red"
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KSU"'s klubturnering· startede for 2.holdets vedkommende
med en udekamp d. 29/9 mod Albertslund Skakklubs l .ho Ld,
Klublokalet er - som hos os selv - et kælderlokale,men
så hører ligheden også op. Lokalet tilhører Vridsløselille sko l.e , er meget stort og helt uden charme. Om det
er årsagen til vort sløje r,esultat

7

skal jeg ikke kunne

sige, men en kendsgerning er deti at vi tabte med 2-½-51,
og bortset fra Rendlevs sejr, Richard Hansens9 Poul Sørensens og Gibori Jac613s remiser er der kun grund til
at nævne, at hele holdet mødte frem.
2.runde afvikledes ,På hjemmebane mod Gladsaxe Skak-

forenings 3.hold d.15/lo. Da Rendlev dagen før havde
muntret sig på l.holdet kunne han ikke stille op for os,
men holdlederens veltalenhed fremkaldte omgående tilsagn
fra Sejr Houmann om at stille op i stedet" Lad det være
sagt straks: også her blev det et nederlag på 2½-5~ meå.
Houmann & Erling Johansen som vindere~ og Gibori Jacob
j

som den med det halve :point. Også her kunne holdlederen
trøste sig med9 at alle mand mødte op"
Holdleder.
For en gangs skyld gik det 3.holdet godt. - Det manglede
i øvrigt også bare andet. Vi sad over i første runde,
men mødte så på hjemmebane Glostru:ps 5 .ho Ld , der i deres
første kamp havde slået S .41 med 6-½-l~ ! 9 så man kunne
forstå, at der var nogle af deres sp Ller'e , som mumlede
om en sejr på omkring 5 point" Men det ville Moirerne
ikke. Efter 3/4 time vandt Sten Bauers, og i 1,øbet af
å

ydexligere en times tid stod det 5-o, med ganske gode

stillinge.r på de 3 sidste brætter. Dog måtte Schønemann

og Hvalsøe give remiser, men 7-1 lader sig da høre. Bliver vi sådan ved, kommer vi hurtigt op igen, hvor vi kom
fra .•. !

red.
~~~S~E-~-E a~~2: "

Hvid: Eigil Pederseni

v.s.

Sort: Fl.Vilhelmsen, Efterslægten.
spillet d.16/10.
l1e,4,d5. 2:exd5pDxd5. 3:Sc3,De6+. 4:Le2,Sc6. 5:Sf3,b6.

6:d4,g6. 7:d5,Dg4. 8:dxc6iDxg2" 9:Tfl~.Sf6. 10:Sb5,La6.
ll:Sxc7++.
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VINTERTURNERINGEN
-----.-.-------,~----- .... ---Lodtrækningen er foretaget, så nedennævnte klasser
"sku l.Le med nogenlunde sikkerhed være de officielle.
·Det kan nævnes, at der spilles med 2 timer t.il de før---

_ ste 40 træk~ derefter l time for hver følgende træk.
·urene bliver startet kl .19,45, og hvi.s en spiller ikke

har sendt afbud i tide og ikke er mødt 2o,45, er par-

. tiet tabt for den pågæld.ende.

Afbud sendes eller ringes til Arne Jacobsent Stadil-·
vej 8,_2?2o V. tlf. 716927 (mellem kl. 18,oo-19,oo).

HU§_K_OG_SÅ AT OR_IEN'TERE MODSTANDEREN! I l ! ! !

Mesterrækken:_
1. Voss

_,I .række:
__ ,_

_....,

t

2. Plachta

,

--------

-.

1. Eigil Peders" 1. Mogens Bang
2. Gyldholm
2n Barkhuus
1P.Larsen
Ib
Pedersen
3.
3a

3. Sneslev
.. · ..At.~Jl{ennicke
4-. Scholler Jacobs. 4. Dyrholm
5, Carl Mikkelsen 5. Rich"Hansen ~5~ B.Frandsen
60 Rosenlund
6. Gibori Jacob 6. H.Kalfner
7 ~ Kurt Andersen
7. Holst
7. J .Høimarlc
8. P.Pedersen
8. Rendlev
8. V.Olsen
9. Hvalsøe P,etersen
9. S.Juul
9o S .Bauers
lo. Egon Rasmussenlo. Schønnemann lo. Jesper Holm

III.række:
5. Morten Lauersen 9. Fl .Knud.een
lo. F.Bendix
2. ClausFrederiksen 6. ubesat

1. Per Bø,jden

3. Finn. Madsen

7.

11" P-Jensen
12.
E"Kilsholm
4 • P. Bent zen
'
8.
(de ubesatte pladser ventes besat med nye)
n
n

I KSU"s 2. internationale turnering for 4-mands hold i
Ingeniørsammenslutningens bygning "Domrs Technicat'

delte Vanløses hold (Arne, Rendlev, Sneslev og Th.R.)
32.-33.pla.dsen sammen med Lyngby-Virums II.hold foran
bl .a·. Rødovre (34-38)

t

Jernbanen (39), Albertslund

(4-2-43), Sundbyerne I (45), Brøndbyerne (46) og S.41

(47). Vi fik 7 matchpoint af' 16 mulige og havde en

sammenlagt individuel score på 15-17. Vinderen af turneringen blev Lubeck med 15! matcp.point og en individuel score på 26-6. Nr "2 bIev "Laaker " I med 13 p.,

nr

.3

blev Kampklubben I med 12 p.. (23 ~

81) ~

nr .4 blev

- 5 Malmo ASK ligeledes med 12 p • ( 22½-9 ~) • Der skete iøv-

rigt det interessante, at både Gentoftes og Sundbyernes
II.hold klarede sig betydeligt bedre end I.holdene.
Hecht, Liibeck , fik scoringspræmien på 1. bræt med 7} p.

af' 8 mulige!

H~~E.2r~~r~!!I efterårsferien besøgte et udvalgt hold juniorer fra
KSU Hamborg" For et par år siden var et tysk juniorhold

i København, så vort besøg var en slags genvisit. Holdet
bestod af 12 juniorer og en leder:, Bent Jakobsent som
med hård hånd førte os igennem de tyske reglementer og
paragraffer1 så vi slap uden større men. Vi spillede
ialt tre matcher, den første mod et hold fra værtklubben
HSK von 18.30 e. V.

som vi skulle have .slået stort, men
på grund af for mange fredelige remiser blev det kun 7-½4½. To dage senere slog vi Hamborgs såkaldte and,ethold

med

Bt-31-

1

Hvilket system man anvendte ved valget af

·spillere var lidt uklart, for flere af deres spillere

gik igen på førsteholdet" På trods af disse klare nederlag var det tydeligt, at tys.kerne regnede sig for fa.voriter i den sidste match, og vi så forøvrigt ikke alt
for lyst på vore chanceri Det tyske hold så nemlig ganske frygtindgydende ud, i hvert fald f.or de første
pladsers vedkommende~ Kiffmeyeri Peine, Rostalsk.i og
Hess, hvoraf vel især Kiffmeyer er kendtt han har' bl. a.
slået Westerinnen. Disse fire fik imidlertid kun -~ point
tilsammen: Svend Pedersen satte Kiffmeyer mat i 29 træk,

Jacob Øst Hansen ud.nyttede sin modstanders tidnød, Carsten Hansen holdt remis mod den opfindsomme Rostalski,
og endelig vandt jeg selv over Hess efter at have overvundet en frygtelig forskrækkelse, som skyldtes, at vi
S;Pilled~ Ewans-gambit. Mit 6.træk kostede en times betænkningstid og· viste sig at være en nyhed , om det duer ,
ved jeg endnu ikke rigtigt. Det samlede re.slll.tat blev en
dansk sejr på 7-5. Topscorere på det københavnske hold

blev Svend Pedersen~ Jacob Øst Hansen, Lars Petersen,
Jan Gerstoft og jeg selv med hver 2½ p.
Turen var bådeskakligtog turistmæssigt en succes,
kun en ting va:r lidt trist: en sammenligning mellem
nogle 13-14 årige spillere, som vi så spille en junior
·match~ og vore hjemlige spillere i junior II, som oven
i købet er ældre. Der var .nemlig inge.n eamk l.ang , tyskerne
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spillede langt bedre end vi. Dette skyldes forhåbentlig
ikke større medfødt talent hos tyskerne, hvad jeg heller ikke finder sandsynligt7 men har snarere sin årsag
i den glimrende undervisning, som de er i stand til at
give j,uniorerne. Hvis vi ikke herhjemme efterligner dem.
snarest~ er de om få år os totalt overlegne~

Thorbjørn Rosenlund.

(Nogle partier fra matchen vil blive bragt i næste FB)
red.

!f~EE2~.EQgQ:agE_f12.a!'.t!_~l2!1.!e~_12§9 .!
Hvid: Brøndbyerne.

.Sort~ VS.

Åbning: Siciliansk.
1: e4 c ~ 2 ~ Sf _ . d6.

g

d4 cxd4

ti.~L~4, e6. 7: o-o 2 Se • Vi er

Sozin-varianten

o

nu

4: Sxd4~ Sf6.
a Sc3 a6"
kommet in i Leonhardt-

8;Lb32Dc7c Med a3 kan hvid forhindre,

at hans hvidfelte,de løber byttes af. Han tillader dog
afbytningen for i stedet at spille f-bonden frem, og
for - som det vil ses - at få åbnet c-linien. 9:Le3
Sa5. 10 ~f4 2 b5. 11: f5'i Sxb3. 12: cxb3, Le7. 13 i, Tcl ;J5uZ:;
14: Df'3 2 L b7 • 15: Lf\2.2 o- o_.. 16: Lxf6 2 Lxf6. 12: Dh3 1 trykker
på e6 og fremtvinger sorts næste træk, e5. 18:Se~.Jb4o

19:,9d,5,Lxd5. 20:exd51Db5 truer d5, samtidig med at
felterne c4 og c6 kontrolleres. 2lgDf37Tfc8. 22:Sg3,
Kf8. Sort vil have mulighed for at komme til e? med
kongen. 23:Se42a5" Ikke Dxd5 p,g.a. Tcdl9 der vinder
bonden tilbage med udmærket spil. 24gKhl med remistilbud9. der blev modtaget. Hvid kunne have givet sort
en dobbeltbonde og vundet h- bonden ved i. stedet at
spille 24.~ Sxf6, gxf6. 25: Dh5 ,- .. Men sort vinder til

gengæld d-bonden og spiller roligt kongen til e7"
Vort andet korrespondanceparti mod Brøndbyvester
har vi vundet" Det vil blive bragt i næste FB med
med kommentarer.

Y2;!'.... !!1.99-0!:!~~1- e!:_2:~.å 1!6~!
Jeg citerer fra Fribondens augustnummer:
I d,et håb ikke at blive mistænkeliggjort for en
for mig yderst fjerntligg,ende og temmelig frastødende
11

- 7 tendens til ikke at tilgodese de ønsker og interessers
der måtte forefindes hos en minoritet af k'lubbens spillere, tillader jeg mig i dette nummer af Fribonden ude-

lukkende at gennemgå partier af juni,orer, hvilket efter
•et grundigt studium af sagens akter ikke bør forekomme
så irrelevant i betragtning af osv - - n

Idet jeg håber ikke at blive misforstået i anledning
af nærværende, fra min side - hvad klubkammerater, der
har kendt mig i en årrække, ikke vil være i tvivl om velmente og absolut alvorlige bestræbelse på, ud fra
mine :personlige forudsætninger og - efter min opfattelse

- af den mentale forskning tilstrækkeligt bekræftede
kendsgerning, hermed forbundne psykiske egenart, i dette
tilf.ælde i Fribonden, men iøvrigt hvorsomhelst og ved
enhver given lejlighed, at bryde en lanse for vort smukke? af de største digtere gennem tiderne behandlede danske sprog, skal jeg herved henstille til vor gode klubkammerat TbR~ at han fremtidig giver sine iøvrigt fortræffelige

I

men på grund af det akademiske præg af ad-

skillige klubkammerater uden studentereksamen svært
forståelige artikler en sådan ud:formning, som mønster
for hvillten dette indlæg efter min ringe mening kan
tjene, at også disse med mindre lærdom begavede kan få
det fulde udbytte uden anvendelse af en akademisk omsvøbsordhog.
B.Gyldholm.

EFTERLYSNING:
HAVESt Klubmester 67/68
ØNSKES: Klubmester 68/69
Spørger man nogle klubkammerater om, hvem der vandt klubmes+er skabet sidste år (højaktuelt, da den nye VT er i
gang. red.), ja, så får man det svar, at der var noget
med, at Thorbjørn og Arne skulle spille omkamp, var det
i foråret? Men spørger man de herreri siger den ene, at
det er den anden, der ikke vil spillep og den anden siger ikke ret meget. De har endda delt 1.præmien. Alt

dette tovtrækkeri er usportslig:t, berøver medlemmerne
deres mål (at slå klubmesteren) og virker i det hele
taget nedbrydende på klubbens omdømme.
Thor.bjørn Rosenlund Hansen

og

Arne Jacobsen

SKAM JER.

et medlem.
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_!5,_~~2:§_y~s!v.eJ::dt~g~EinE;en.=.
Vi skulle denne gang møde Albertslund _på hjemmebane. Da
vi ikke måtte benytte spillere fra l.hold.et~ var der
lagt op til en jævnbyrdig match. Men Sneslev, hvis tro
og retskafne sevehjerte heller ikke svigtede denne gang,

mødte ikke op til tiden med holdlisten, så Gyldholm
måtte lave en intermistisk holdopsætning ud fra dem,
der var kommet til stede. Dette resulterede bl.a. i., at

der manglede folk til de sidste brætter, hvorved nogle
af de yngre juniorer fik lejlighed til at debutere på
klubhold~ Men det bortforklare:r ikke kendsgerningen:

9½-2½

til Albertslund" Der må ikke tages så let på
tingene~ hvis vi vil gøre os håb om. at vinde turneringen igen, fo~ det vil vi.
_,...._....,
....,
_
PROGRAM
FOR DE KOMMENDE ,_
SPILLEAFTENER.
,_,.

5/11

3.runde Holdturneringen:
I .hol.de t hjemme mod Sporvejene.
II .ho Lde t ude mod Lyngby-Virum, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
III"holdet ude mod Gentofte~ Ordrup Hotel11
Ordrupvej 114.

12/11
19/11

25/11
26/11

2.runde i V.T.
Hænge- og manglende partier i V.T.
4.runde Holdturner.ingen:

II.holdet ude mod F.S., N.I.O.G.T.,

Sveasvej 8, v.
4.runde Holdturneringen:
I.holdet hjiemm,e mod Brønshøj Skakforening.
III.holdet hjemme mod Ø.B.V.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale: Randbølvej 591 kld.

Formand: Jesper Holm, Rebæk Søpark 5, vær.2ol.

Kasserer: Gyldholm, Nedertoften 17, Vanløse.
Redaktion:

Sten Bauers, Forhåbningsholms .A. 22, Kbh., V.
Eirger Frandsen, Ågerupvej 33, Brh.
Børen Juul1 Ned.ertoften 17, Vanløse.

Ekspedition: Birger Frandsen.
Ja.sa - København.

758551
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December 1969

Nr. 12

_H~J.v~1ii_!?e~~Enig~_
Den halvårlige beretning afhold,es dette år onsdag den 7.

januar, første klubaften efter julegerien.
· Efter formandens beretning bli vei: ordet givet frit, så
alle får mulighed for at stille spørgsmål, kritisere,
komme med gode for slag etc.. - jo flere, der møder op og
tager del i debatten, des bedre. Der er nok at tage stilling til, for at tage et eksempel: Vi sælger det gamle
bibliotek - skal vi ha.ve et nyt? Vel ikke et egentligt
bibliotek til hjemlån,, snarere håndbøger til brug på stedet. Mange medlemmer ville måske sætte pris på at have
f ., eks" Euwes åbningsteori i klublokalet, så man strak.s
efter :partiet kunne .se, hvad man egentlig gjorde forkert,

og så undgå det næste gang. Hvis der er tilstrækkelig interesse herfor9 er det da økonomisk muligt for klubben.
Tilsvarende er der sikkert mange medlemmer, der har f,orslag til dette eller hint -· mød op og kom frem med dem.
Hvis det viser sig, o.t der er stemning for forslagetsvil
be stiyr-e Lsen naturligvis gøre, hvad der er muligt, for at

føre det ud i livet; men en forudsætning er det jo, at vi
ved , hvad med'lemmerne ønsker. Derfor bør alle møde op til
den halvårlige beretning og give deres besyv med.
Og så er der gratis kaffe den aftenl
· Jesper Holm.
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D. 5/11 spillede vores førstehold på hjemmebane mod
Sporvejene. På forhånd regnede vi med· en ret overkom-

melig sejr, men der skulle 'løbe strømme af sved og
tårer, fø.r vi til sidst havde skrabet 5 points sammen.
.Arne havde sendt afbud, og på grund af akut mange l på
disponible reserver måtte formanden træde til. - Næste
problem viste sig; da Egon Raamus'sen glemte st møde
-op, efter forgæves venten blev·wenneckef sat ind med
r •

I

_

-

,en times handicap ..

Klokken var henad 11, før resultaterne indløb: Voss
spillede remis, Holst diskede op med kval~:tetsoffer

og efterfølgende matsætning, Juul tabte· efter en buk
i åbningen, og så aftenens sensation, idet Jesper af-

sluttede et udmærket parti med en brutal kombination~
der kostede modstanderen dronning for tårn1 Endelig
tabte Wennecke efter behjertet indsats. - Facit var
foreløbig 2-½-2~ mod denne "lette" mods.tander.
De tre sidste partier gav heldigvis

21

:point. Rosen-

lund vandt· efte,r at have stået overlegent det meste

af partiet, Mikkelsen fik et vundet hængeparti, mens
Snesle"i.r,. der ligeledes havde bængepar-tn , ·måtte nøjes
med remis.
Py~al 5-.3 og nerverne i .Laser ... Hvor Længe kan vi mon

holde til den slags?
0,

-
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II. HOLDET.
Så er der spillet tre runder i holdturneringen, og vort

2.hold indtager nu en suveræn ?.plads (næstsidst) med 8
point af'~ mulige. Ja, så er det sagt. I 3.runde mødte
vi Lyngby-Virums 3.hold, hvor vi i første omgang fik
2-3, mens 3 partier hang. Senere vandt A.Barkhuus sit
hængepa,.rti, mens de to andre tabtes. Resultatet blev
altså 3-50 Der var- afbud fra Poul Sørensen på 3.bræt~
resten af holdet rykkede op , og "altid god ved af'bud."Houmann sprang til på 8. bræt. Rich .Hansen og Houmann
skaffede hver et halvt point og Barkhuus og Rendlev

hver et helt point" Men holdet må stadig roses for 100 %
fremmøde også til udekam_pe, eller i det mindste et rettidigt afbud, så en reserve kan indkaldes.
Erl. -Iohan sen ,
-

0

-

B~Jl~I:!:Ef2=t~n~~tng~n~
u111årnet11 Ba L'l.er'up a årlige juniorturnering spilledes denne gang i en enkelt week-end d ,. 8 .-9 ./11. Desværre fandt
turneringen i Ringsted sted samtidigt uden at det dog
kunne spores i deltagerantallet. V.S. var repræsenteret

ved Finn Madsen og Claus Frederiksen i 2"kl.t Birger
Frandsen og Eigil Pedersenil.kl. og undertegnede i mesterklas,sen ° Finn fik 41 p. af 7 mulige og en 4 .præmi.e ,
Den megen træning i hurtig-skak begynder måske at bære
frugt? Claus Frederiksen fik 50

%,

3 ~ p.

I l "kl" vtstie

Eigil hvordan han altid burde spille, 4 p. af 5 mulige
ud~n tabspartier er nydeligt. Desværre ødelagde en svag
modstander korrektionen~ så det blev til en 3.plads
Birger havd.e store kvaler med uret i næsten hvert parti
(vi havde kun~ time til hele partiet) og scorede kun
it p. Mesterklassen var kun mesterklasse af navn, idet
kun to af deltagerne var indehaver af en mestertitel.
Jeg regnede derfor med at vinde, men allerede i første
runde kostede dette Hybris mig et point. I de resterende
runder, spill,ede jeg underligt nok udmærket o,g fik 3 ~ p.,
hvilket rakte til en 3 .p Lada , På papiret af ti, men altså i realiteten af to.
Th.R.
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:~a_!i~!"E-E2ri=~~~~ ( se sidste nr ,)
Ewansgambit.

Hvid: Christian Hess (Hamborg I). Sorts T'h.Rosenlund.

l~e4"e5. 2~Sf3"Sc6. 3:Lc4,Lc5. (Jeg turde ikke spille
_ Sf6, fordi jeg havde tabt en mængde lynpartier i "MaxLange angr-eb'", den eneste var-Lanb , jeg kendte nogen.l., )

4~b49Lxb4o (Det var en vanskelig beslutning, jeg havde
håbet at fået frede·ligt italiensk parti.) 5: c3,, La5. 6~ d4
(jeg håbede på 0-01 hvorpå jeg ville spille Lb6"d4,d6.
Det ser naturligt ud at spille 6:-9d6s men varianten 7:
Db31 Dd7. 8:dxe,dxe, 9:o-o,Lb6. 10:Lb5 tiltalte mig på
ingen måde.). Efter en god times. tid trak jeg: 6:-,Lb6.
7:dxe,d6 (pointen) •. 8:exd (her brugte Hass megen tid,

han overvej,ede øjensynligt varianten 8:Db3~Sa5. 9:Lxf7+,
KfB. 10:Dd5~,c6. 11:Ddl,Kxf7. l2:Sg5+,Ke8. 13:Df3,De7.

14-:exd,Df6, men han kunne nok ikke bedømme denne stilling klart). 8:-,,Dxd6. 9 :Dxd,cx:D. 10:Lf4,Lc5. 11~ o-o, _

.Sf6. 12:Sbd2,o-o. 13;Tabl9h6 (truer Sh5 og frigør TfB)~
14:h3,b6. 15:Sb3jLb7. 16:SxL,dxS. 17:Tfel? (meget slapt,
nu får sort initiativet9 e5 var bedre). 17:-.,Sa5. 18:
Ld39Tad8 .• 19:Lc2~Tfe8? (unøjagtigt. Sc4 var bedre. Her
havde min modstander og jeg iøvrigt kun henholdsvis½

time og 18 minutter til de resterende 31 træk (vi spillede med 50 træk i 2; time)). 20:Le5!,Bc4! (den bedste
gevinstchance). 21 :Lxf6 s gxf. 22 iSh4,. Sa3 •.23: Tbcl, SxL"
24: TxS t Txe4. 25: Txe4, LxT" 26 s Te2,, Lc6. 27: Sf5 ,Kh7. 28:
Te7tTd7. 29:Te3iTd2" 30:Tg3,Le4. 31:Se7, (snedigt men
selvfølgelig utilstrækkeligt). 3li-,Txa2,. 32:Sg8,Lg6.
33:Sxf6+,Kg7. 34:Sh5+,Kf8. 35a8f6,Tb2o 36:Sg4, a5,(så

v-ar der kun 5 min. og 2 min. tilbagej men stillingen
vinder sig selv). 37:Se5,a4o 38:Sd3,Lxd3. 39:Txd39a3.
40.i Td8+ ,Ke7. 41 a T'a8, a2. 42 :Kh2.~ b5. 43 :Kg3, b4. 44i cxb ,
cxb" 45:Kf31b3. 46:Ke4~Tbl. 47:Ta7+,Kf8. 48:opgivet •
.

Hv.: Sten Bauer s,

Th.R.
MllNF.DENS. P.ARTI:
,
S.; ·--ro Pe<lel'sen, Skotsk gambit,

spillet 12/11 i Vinterturneringen.
l:e4,e5. 2:Sf.3,Sc6. 3:d4,ed. 4:.Lc4tLe7(?). 5ic3,d6.

6:Db3,Sf6(?). 7:Lrl7-t,Kf8. 8:Sg51 d.c?? Qplagt.strategisk fejl, selv om sort allerede står tiq3stbedst.
9:Lg6,Se5. 10:f49hxg6. 11:fxe5,Sd5. Meri den gik ikke:
12: o-o+ ,Ke8. 13: Dxd5, opgivet.

- 5 PARTI FRA T.ARNET8 JUNIORTURNERING· I BALLERUP.
(Ang" referat af turneringen, se s.3)
Spillet i BalLerup 3 .runde.

Hvid; Th.Rosenlund. Sort: Allan Christensen.
l:d4,f5. 2:e4,fxe • .3:Sc.3,Sf6. 4:f3,exf. 5:Sxf3,e6. 6:Lg57
Le7. 7:.Ld.39,o-o. 8:Dd2,a6. 9:o-o-o,Sc6. lO:Tdfl-,,b5. llrh4,
De8. 12:Se4,Lb7. 13:Lx:f6,Lxf'6. 14:Sfg5,Lxd4. 15:Sxh7,TxT.
16: TxT ,.Dh5" 17: Dt'4, Sb4. Hvid sætter mat i fire træk. 18:

D:r8+iTxD. 19iTxT+,Kxh7. 20:Sf6+,Kh6" 21:SgS ell" Th8+mat.
KORRESPONDANCEP.ARTIET· mellem Brøndbyvester Sk. og V.S.
Hvid i V .S.

Sort: Bbyv • .Sk.

1: e4, e5" 2: Sf3, Sc6" 3 :Lb5, a6

Åbning i Spansk.
t

4: La4, b5. (Dette træk spil-

les bl.a. a:f Taimanow, i øvrigt med gode resultater, og vi
frygtede derfor at få en eller anden analyse 1 hovedet).
5:Lb3,Sf6. 6io-o,Le7. 7:Tel,o-o. 8~c3 (men nu er vi på

kendt område igena Sort kan spille d5 og dermed Marshallangrebet). 8;-,d6. 9:h3,Ld7 (litteratur om dette træk var
det os en umulighed at opdrive) . Tvivlen begyndte derfor
at nage: var trækket en raffineret nyhed eller et udtryk
for en famlende åbningsbehandling .. 10:d4,Dc8. (Nu var vi

overbeviste: Dc8 måtte være et fuskertræk.) 11:8bd2,b4.
(Mere fusk, hvid tvinger med sit næ.ste træk sort til at
opgive centrum.) 12: Sc4, exd , 13: cxd i Tb8.. ( Ideen med

dette træk var heller ikke ganske klar, men sort står
meget dårligt .. ) 14.:Lg5 (truer e5~ som sort. med sit næ-

ste træk gør meget effektivt). 14:-,Te8. 15:e5o Her opgav sort, vistnok hovedsageligt på grund af manglende
interesse, hvilket man godt forstår ved at se på den
sorte stilling. Vi havde dog glædet os til at eksekvere
dommen, se f.eks. følgende variant: 15:-,exd" 16:Sfxe5,
SxS. 17:SxS~Le6. 18:Sc6, ell. 16:-,Sd5" 17:Df3,Lxg5 ...

18iDxf7,Kh8. 19:Dxd5,Sxe5. 20:SxS,Le6. 21:Dxe6,Txe6.
22: Sx:f7+ ,Kg8. 23 :Lxe6, Df8" 24: Sxg5+ ,.Kh8. 25: Sf?+ 5,Kg8 .,

26:Lb3,g6. 27:Te,3,Kg7. 28:Tael o.s.v.
Th.R.
KNALDPERLE FRA STYRKELISTEN.
Fiwi Madsen vandt 26/11 over Niel.s Rendlev fra stillingen Hv.: Kd2~ Dgl, Tg5 og hl,, Ld.3, S.h5, Bb2, d4, e3 ~ f3,
f4- og h6; S.: Kg8, Dd7, Ta8 og f7, Le6~ Se8, Ba4, b5, d5,
f5, g6 og h7, ved 27ilT:x:g6+,hxg6. 28:Dxg6+,Kh8~ 29:Tgl,
Sd6. 30: Sf6, Dc8. 31: Dg?+, Txg7. 32: hxg7+ og matr, Måske

lidt brutalt, men slutstillingen er skøn at se p
ofrene er korrekte"

å

,

og
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GOD .START FOR III.HOLDET
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Efter 3.runde fører vi rækken - med een kanw mindre!
Den slags går ikke uden såvel held som dygtighed, men
også det at alle er mødt op hver gang er vigtigt.
Efter 7-1 over Glostru:ps V. hold var vi godt nok opsat på gevinst, men Gentofte er stærk, og dette var
deres III. hold. Nåy med Eigil Petersen som den første
var 3 points hjemme efter en god times tid, og som
tiden gik~ vandt den ene efter den anden, og da j,eg
satte min modstander overfor en uhelbredelig mattrussel, opgav han lidt syrligt, da alt1) hvad han havdeg
var ovre for at angribe min konge .• Her viste det sig,
at vi nu førte 6-o; og noget senere vandt Kalfner.
Schønnemann tog hjem9 og resten af holdet minus den
endnu spillende Hvalsø gik ned og :fik en øl i restaurationen. Lidt i 11 kom vi tilbage til turneringsloka-·
let og så , at Hvalsø havde 20 minutter til 15 træk.
Vi gik på tåspidser'J men han havde god tid, og omkring

23,15 havde han 7 minutter til 10 træk (modstanderen

tre kvart.er og 9 træk) . Stillingen var: Hv. g Cbr • Pe der sen, Gent.: Kel, Te2 og hl, Sc3 og f3~ Ba311b4,c4,
d5 o.g e4. Sort g Hvalsø P., Van. g Kg6, T·f8 og h8, Sg4.,

Ba69 b7, c5~ d6~ e5, f?, g5 og h6. Efter et-par lange
minutter fulgte: 31:-,b6. 32:bc,bc. 33:Tb2,Tb8. 34:

Txb8, Txb8·. 35 :Kc2, Se.3+. 36:Kd3, og skønt vi andre ap-

pellerede højere magter om at få sort til at trække
Tb3 i en fart, tog han det meå knusende ro og endte
med ,36:-,Bg2. (2 minutter endnu" Jeg tilbød at sætte
en tier mod en krone på 1 at Hvalsø ville tabe på tid,

men ingen ville tage imod .. ) 37:Tfl,Sf4+ . 38:Kc2j,Sg2.
Hvid var åbenbart forvirret over sorts meget rolige
måde at notere i sin egen tid(!), og gjorde det meningsløse 39:Se2??,Se3+. 40:Kd2, og efter lidt betænkningstid 40:-,.S:x:fl+7 hvorpå hvid opgav.
8-0 var hj;emm.e for første gang i mange år, men puh ,
hvor var man våd over det hele af spænding. Sorts ur
manglede 31 sekunder i tidskontrol!!
SIDS·TE: Mod Øbro 26/11 blev det 7½--~, så nu har vi
sat 11 p. til i 3 matcher. Ganske lun start

- 7 OPRÅB !

Til medlemmer af Vanløse Skakklub"
Da materialet lige er gjort i orden, henstilles det til
medlemmerne at stille brikkerne på plads e,ftier afbenyt-

telsen samt at bruge askebægerne og ikke som tidligexe
smide aske og skod _på borde og gulv"

Med over or-dent.Lag ærbødighed
Materialforvalteren.

E.D.B. MED MERE

Medlemslisten består af ca. 70 navne, adresser, telefo,nnumre m.v. og tager en farlig tid at skrive om. Derfor
er den hidtil kun fremkommet i få eksemplarer ( der kan
ikke skrives mere end 6-7 læselige stk. i gennemslag) med lange mellemrum og deraf f'ø1gende betydelig for-

ældelse.
Alle disse ulemper skulle nu være rettet. Vi har ført
kartoteket på hu Ikor-t , som enkeltvis kan tages ud , sættes ind eller rettes. Når kartoteket således er ført
helt ajour, tager det ingen tid på en datamaskine at
reproducere en liste i næsten så mange eksemplarer,
som man har lyst til. Et par gange har en sådan hængt
på opslagstavlen eller døren; meningen er naturligvisi
at medlemmerne hver fo,r sig er ansvarlige for, at op-

lysningerne er korrekte og ikke forældede. Et lille-hjerte suk: der er så mange, der ikke har t e Lef on ifølge

listen, at det ikke kan være rigtigt - se selv efter,,

næste gang den er sat op.
Hele bestyrelsen, holdledere m~v. har allerede eni men
helt almindelige medlemmer er selvfølgelig også velkomne
- - betingelsen er bare, at jeg får det at vi.de, Et nyt
sæt er på trapperne (f,orhåbentlig 10/12) ~ og alle in-

teresserede bedes melde sig nu.
Sten Bauers.
-

0 -

BESTYRELSEN har igen undergået en forandring: Delfter
har meldt sig ud og er nu erstattet af 2.suppl. Niels
G.Carlsen. Sammensætningen er som følger: Fmd.: Jesper
Holm; Kass.: Gyldholm.; Sne,slev ~ Niels G .Carlsen og 'Sten
Bauer s ,

__ __

__
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RUKOMMELSESTEST

Som et led i FB's læserservice bringer vi nu en simpel.,
lille test, som alle kan være med til. Den starter med,
at forsøgspersonen instrueres i en række ordpar - kombineret på en sådan måde, at han senere skal kunne

nævne det andet når han får det første opgivet. Hvis
hukommelsen er tiptop, kan over 90 % huskes op til 48
timer efter instruktionen. Nedenfor gives en række
11

eksempler på egnede ordpar ~

Rabat
Teori

Arne Jacobsen
Rosenlund
Gyldholm

-

Pr.ojekt
Tegnebog

Stjernquist

-

Elevator
Guldfisk
Causeri

Poul Sørensen

Henn" Jørgensen
Erl. Johansen
Rendlev

Tuborg

Faber

-

Faber-

Sneslev

-

Vækkeur
Rødovre
Salling

Kalfner

Rosenstand

sb.

--§o§---

PROGRAM FOR DECEMBER m.m.
3/12
lo/12

Manglende og Hænge-par.tier 9 Styrkeliste.
' 15--mands-V .-V" Turnering hjemme mod Bby • .S •. ·

6" og ?.runde i V.V.- EMT.
Juleafslutning
og hvad dertil hører.
l?/12
Ferie.
24/12 og 31/12

13/12 og 14/12

?/1
14/1

21/1

Halvårlig beretning - Gratis kaffe.

3"runde i Vinterturneringen.
Arlige klubmesterskab i lyn.skak"

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub"
Spilleloka.lei :Randbølv,ej

59, kld.

.

Formand: Jesper Holm, Rebæk Søpark 5, vær .2ol.

Kasserer; Gyldholmt Nedertoften 17t Vanløse.
Redak.tion:
Sten Bauer s , Forhåbningsholms A. 22~ Kbh. V.
Birger Frandsen, Ågerupvej 3.3, Brh.
Søren Juul, Nedertoften 17·f'., Vanløse.

319699
BE 3889

743521

Ekspedition~ Birger Frandsen.

Jasa - Kbh.

