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MEDLEMSBLAD FOR VA.NLØSE SKAKKLUB

27. årgang Januar 1970 Nr. 1

En status ved årsskiftet -
og en opfordring.

Nu er det jo ved den tid, hvor der gøres status over
mangt og meget, så var det måske også passende a.t se
lidt på klubbens medlemstal. Desværre er det ikke n9-.
gen udelt fornøjelse. Klubben har i dag 65 medlemmer
mod 73 pr. 30/4-1969 - og for blot 11 år siden var vi
ikke færre end 83! Selv om det i sig selv ikke er no
gen ulykke, er der absolut tale om en udvikling i den
gale retning. En vis afgang vil der altid være, og at
den er lidt større i en periode kan måske til en vis
grad skyldes uheldige sammentræf - men hvor bliver
tilgangen af? Vist har vi fået nye medlemmer den se
nere tid, men altså ikke nok til at modsvare afgangen.
Vi.kunne da sikkert også let blive flere. Jeg er over
bevist om, at ·mange af medlemmerne kender nuorganise
rede" skakspillere, som de måske spiller med i ny og
næ. Her er virkelig en chance for at gøre sin klub en
tjeneste. Gør hjemmespillerne opmærksomme på fordele
ne ved at spille i en klub (bl.a. vil man uvægerligt
øge sin spil1e·s.tyrke herved) 1 inviter dem ned i klub
ben en aften - de skal skam være velkomne.

Vi har nemlig stadig plads til mange flere"

Jesper Holm,
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Hurra! l ! !___ .._..., .........~--------
Vi mangler ord! Men denne gang er det ikke, fordi vi
skal til at formulere forklaringer på 3 holds bund
placeringer i Holdturneringen, næ - Vanløse begynder
a.t ligne en kampklub. Sidste år beklagede holdlederne
at folk dårligt nok gad møde op til kampene, i år
myldrer det frem med optimistiske s:pillerel 100 %
fremmøde til alle klubben.s udekampe l Nå, nu ikke' mere

.· ....hexfra., ...vi...vil .lade .. r.esultaterne ~ placeringerne· .--og·-de
sidste holdlederreferater tale for sig selv:
I.række.1 ~ruppe tzl

1
Still~ngen efter 4.~unde:

VB - ødS: 4r3T 1~ ESF 19 5. Bi~. 15
1SK - vs " 2252 2 .L vs_ ,,18 6. Bbys 14T

VS - SpS: 5 -3 3. RødS 17-th 7. SK 142
VB - BSF: 3 .... 5 4. Hell 15-t+h 8. SpS 13.

1. sus
2. GSF
3. ALS
4, LVS

21
2oi
19
16

gruppe 2_:
vs -
GeS
VS -

IY.række,
1. VS 22½ ~ 5. ØB. 1~
2. AlS 14 K 6. Ges lo
3" BrS 14- ir

~foren match mindre.
Opmærksomheden henledes på retten til at ændre hold
op stillingen mellem '+. og 5 .runde. (Paragraf 8 7 1.)

l.ho1d:
Spændingen i l.rk.,gr.2 blev yderligere skærpet i
4.runde, da l"holdet mod Brønshøj SF indkasserede sit
første nederlag på 3-5. Halvdelen af partierne i denne
match blev remis (Rosenlund, Arne Jakobsen~ Mikkelsen
og Juu:)..), men den kendsgerning, at der var alvorlig
tidnød: ligeledes i. halvdelen af partierne, giver et
meget bedre indtryk af~ hvor hårdt der blev gået til
sagen. Den eneste vinder på vores hold-; Voss9 vandt
således på tid. (Mere næste side.)



De tre oprykningskandidater i vores gruppe s BSF, Rødovre
og VS har dermed afgj1ort de indbyrdes kampe og med det
resultat, at vi vandt over Rødovre og tabte til ESF,
mens ESF til gengæld tabte til Rødovre. S.J,.
2 .hold.
4 .r-unde i holdturneringen var for 2 .holdets vedkommende
en kamp mellem nr.7 (os) og nr.8 Frederiksberg Skakf.s
4.hold. Der var afbud fra Vilh.Olsen, men holdlederens
charmeoffensiv over for Rosenstands kone resulterede i,
at Rosenstand stillede op på 8.bræt. Richard Hansens mod
stander ved 1"brættet ønskede at tage hænge:parti med et
tårn mindre, og det måtte vi bøje os for, men ellers var
slutresultatet 6-1 til os med Poul Sørensen9 Barkhuus,
Dyrholmi Johansen51 Jacob og Rosenstand som vindere. Som
et kuriosum kan iøvrigt nævnes, at Jacob (efter aftale)
mødte kl.2o~3of men blev aftenens første vinder i et af
hans sædvanlige "lynspil0"
3.hold:
Som meddelt i decembernr. bl.ev det 7½-t mod Øbro, Under
t~gnede lagde ud med at sætte min modstander mat efter
3 kvarters spil, hvorefter det gik slag i slag, og kl.11
førte vi 7-0. Kun Niels Carlsen sad tilbage og kæmpede
med et tabt· slutspil, men til alt held for kampmoralen
holdt han det remis9 så gutterne fra ØB (for gamle dren
ge var det) kunne gå hjem med et nederlag på ½-7~. Vi
har_nl¾ sat 11 p. til i tre kampe, og det er endda tre
remis er.

Sejr til Vanløse i v.v.-turneringen.
Den 14.dec. spillede vi hjemme mod et 15-mandshold fra
Brøndbyerne, og da det var lykkedes VS at stille med det
stærkest mulige hold ( + l .holdet 7 red.) gik vi til kampen
med visse forventning·er ., BbyS ydede dog hård modstand og
var en sær-de Le s jævnbyrdig .modstander. 2 p •.fik vi ret
hurtigt forærende, da 2 af BbySs spillere udeblev. Deref
ter gik det nogenlunde skiftevis med points til hver sidei
og til sidst koncentreredes spændingen om de øverste bræt
bar , Her havde såvel Verner Pedersen på l"bræt som Knud
Wæde på 3" opnået gode stillinger. Desværre havde V.P"
brugt for megen tid, vingen faldtg O til os. Nu var stil
lingen.7-7, 9g Cf-er manglede ku:r;i.Knud_Wædes pru;ti. Han
førte dog stillingen sikkert til gevinst og sikrede der-
med Vanløses sejr, der således blev på 8-7.
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_§2d:E_!!~åf:l...
I anledning af de nys overståede jule- og nytårsfest
ligheder. brin~es her nogle par·tiek~e.mpl~r j som del~ er
tragikomiske (den slags underholdning siges at forJage
hovedsmerter) , dels opbygge lige (det nye· års hverdag
skal jo begynde).
I Vest-Vold turneringens 2.runde mødte.s Sneslev og jeg
og mange ventede en hurtig remis. .Men efterhånden son
vi nærmede os tidkontrollen, og partiet fortsatte,,
følte allei selv den værste tvivler9 at her stod man
virkelig over for den sande kampånd, den som mange
havde hørt deres bedstefor.ældre fortal tre skulle fin
de·s i Vanløse Skakklub. Da hvid havde gjort sit 24.
træk2 opstod følgende stilling~
Hvid: Th.Rosenlund - Kgl, Dc5, Tb7, Ld3, Sc3, Se2,

bø~der~ a2, d5, e4, g2~ h2.
Sort: T .Sne slev - Kg8, Dd.8 •j Tf8 j Lg? ~ Lg4, Bh5,

bønder.; e5, f4, h7.
Jeg havde 2 min. til de resterende 16 træk, Sneslev
5 min ... 24-: .... , Dh4 ( truer fælt med mat på e1) 25: Df2, Dg5 •
26~h4? (endnu en svækkelse men efter Scl,f.3 er sprin
geren i slag) 26:-,Dg6.27:ScliLh6.28:-Sb3, (hvad spiller
hvid på 28:"'!',f3?, jeg anede det ikke" Bag,efter vist,e
det sig, at sort vinder med 29:g3iLh3 eller Sxg3).
Sneslev væltede sin kaffe på gulvet og spillede 28~-,
Sg~??. 29 :Db6~Dh!J(efter Tf6 havde s~rt ·s.. tadi~ ~·evinst
stilling) 3,0. Dc7, Tf7 .31:DxT, DxD ._32. TxD, KxT. (Disse
træks hurtighed og voldsomhed frydede vort blodhung
rende publikum) 33 :Kf2''?? (a4 vandt øjeblikkeligt) ,K,e7.
3'+: le2 ,Ld7 "35 :Lf.3 ,Kd6 .,36.: Se2 j Sxe.2 .37 :Kxe2,Lb5+ .,3s·:Kd2,
Lf8 .39 :Kc3, Kc7 .40:Lcl 5. Kb6 .4·1: Sb3-d2 (d,et hemmelige træk)
og efter 41:-,Kc5?, vandt hvid alligevel slut.spillet.
F,ør 6 .runde havde 4 spillere i mesterklassen hver 3 i p, ,,
deriblandt Lars Petersen øg jeg, som skulle mødes.
Foruden præmier og oprykning spilled,e vi om en mængde
bajer-e d •. v.s. Lars spillede om 24p jeg om en. Udgangen
af partiet lader formode, at fanden ikke er afholdsmand"
Hvid: Lars Petersen ... Sort: Th.Rosenlund.
1 :d4 i Sf6 .2: c4, g6 "3: Sc3, c5 .4 :.d5,Lg7 .5: e4, d6 .6: Lg5, Sa6.
7jLd.311Sc7"8:Sge2,a6"9:a4,Tb8"lO~o-o,o-o.ll:f4 (mulig
vis en forstærkning af det hvide spil i forhold til et
parti mellem Eronstein og Uajdorf~ hvor trækkene h3 og
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Sg.3 gjordes før f4) ll:-,Sg4 (temmelig akavet, men på
Ld7 spiller hvid e5). 12~Dd2,f6.1_3:Lh4,Sh6"14:h3 (e5
havde sikkert været bedre" Sh6 hænger) 14 :-, Sf7. 15, g e5 I?~
dxe. l6i8e"+1b6! (hvid havde ikke beregnet følgerne af
b-liniens åbning grundigt nok) 17ga5,f5. 18:axb,Txb6.
19 :: Sxc5, e4. 20 :Lc2, Txb2. 21: Tabl, Sd6 ! (nu vinger sort
bonde nr.2) 22:TxTtSxc4. 23:Db4,Sxb2 •.24:Sd4,Dd6. 25&Lb3
(truer bl.a. Lxel, jeg så, at nu ville jeg med 25:-5a5J
få et klart slutspil, men troede at kunne forblive i ·
midtspillet med teksttrækket) 25 :- , Sd.3? 26:Sxd3, exd ,
27:Sc6! (dette havde jeg faktisk overset" Det følgende
slutspil kunne sort have fremtvunget gennem 26:-,DxD~? ·
blot stod d-bonden da på e4) 27:-9DxD. 28:SxDi~6. 29':9-6.
( dette slutspil er alt andet end klart', og med den :fø·l:-
gende manøvre taber sort en kvalitet, hvilket heldigvis
undgår hvids opmærksomhed) 29 :-,Ld4+. 30:Kh2jLc5" 31: ...
Sxd3?'? (hvid demonstrerer .sin nervøsitet, Le7 havde ind
bragt nævnte kvalit·et) 31 :-11 Lxd6. 32: Tcl, ( sluts'.Pillet
er nu klart vundet, sort skal blot holde bonden på e6
under behø.rig opsyn) 32:.-,Ld7? (begyndelsen til selv
mordet) .33 :8e5.,Lb5? .34:Le7 (dette havde jeg ikke fået
med i. mine vidtrækkende kalkuler) 34:-,LxL. 35:Txc7 (og
nu kommer dett som forlener partiet med en vis værdi
som psykoanalytisk objekt: ,Jeg så, at min konge kom .i
bekneb for gode felter.,, Efter Lxe6+,Kh8. Sf7,Kg7 skulle
den helst have et felt. Dette kunne klares med La3 el
ler Lb4-. Bedre endnu ville Te8 være" Derefter har hvid
ikke mere angreb. Men jeg havde besluttet at flytte lø
ber-en , kun Lkke til f6) 35:-,Lf6?? (hvid så først fo,r....
undret ud, derefter antog hans ansigt et udtryk af lykke
som f. eks. kan iagttages på caf'e Salling.i når en mange
årig stamgæst modtager et par nævefulde nyåbnede Tuborg
ganske grati i;;) 36: Lxe6+ ,Kh8. 37 : Sf7+, Txf7 ( og jeg sp eku
lerede på hvad min famil.ie ville sige til at undvære

·jule~averj 38:Txf7,L~3. 39:g4,fxg •. 40:hxg,.Lb4. 4lgKg3
(dette træk havde hvid forseglet.9 og kun det faktum, at
han tog forskud på sine øller~ gjorde, at partiet trak
ud til det 70.træk. Med 4,2;g5! samt Ta'7 eller Tb7 kunne

- han have vundet i få træk) •

--- . .- ..
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VESTVOLDTURNERINGEN 1969,..
Denne turnering blev afholdt 15/16/29/.30 november og
13/14 o,ecember og blev i mange retninger en succes.
Den var ·helt åben og koordineret med DSUs EMT og fik
tils:lutning fra nær og - endda i hø,j grad - fjern; dog
ve.r· visse af V-V-klubberne underrepræsenteret, især
BbvS. Ialt 162.spille:t;e deltog, heraf' 13 fra·vanløse,
men ingen a.f_ d i.s se fil{ præmie. Resultatern~ blev:_ ·
M.R •. (12 delt.): 1) Børge Peder-sen, ses, 5f p. 2) Jør-

. gen Carstensen 9 KS ,, 5 . Vanløse: Rosenlund 31 og
-Sneslev 3. ·

l.A. (26): 1) H.Å.Hansen, RødSj 6. 2) Henrik Kaiserg
- BiS. , 5 ~ . Vanløse: Jørgen Holst 1 ~ .. . _ ...

1. B. - ( 26.) i 1) S ~E .Christensen, GlS ~ 6. 2) Palle Willum
- sen~ RødSt 51• Vanl.~ B.E.P~dersen 4_ og Kn"Wæde 31-
2.A. (24J: 1-2) Otto Larsen9 Tårnet" og Ib Hansen,

Hundested, 5½,. Vanløsei Niels G.Carlsen 4½ og
· • .. H~nning Kalfner 4 •

2·. B. (2g): l)_ Carsten Christiansen,. RødSi 5~-. 2) Gyula
Scuc s 1. Øbr o" 5 . Vanlø se : Sten Bauer s 32"2. C.. (22): 1) Per Auchenberg j AlS, 6. 2) Helge Hansen,
FS, 5- Vanløse: Niels Rendlev 3.

3 .R. (30) ~ 1) Andre Skovrind 9. Stenløse, 6. 2) Evald
Sørensen" Horrieher-r-ed , 5-~·. Van s : 8) Jesper Holm
4~ samt Mogens Bang, Per Bøjden og Kurt Andersen,
hver _3 ~

Det hele var præget af grundig tilrettelæggelse. Alt
muligt var gennemtænkt: Et pænt program var trykt,man
havde overtalt Herstedernes borgmester, Sv"Å.Madsen,
ti+ at åbne stævnet9 kælderen rummede foruden mester
rækken et analyse og tid•sfordrivLoka.le, gar-der-obe , toi
letter i Og sågar en til formålet indrettet lille re
staurant, hvor der var en ordning med varm mad til
søndagene og i øvrigt smørrebrød og drikkevarer til
meget rimelige priser, For yderligere at holde det he
le kørende svævede turneringslederen Eilert Andersen
over vandene, hvilket han skal have tak for. Det var
et atort arbejde.

Desværre skæmmedes arrangementet af en række detal
jer, som man ikke eller kun meget lidt kan laste arran
gørerne for" Albertslund ligger uden for Guds lov og
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ret (der er mindst 3 kvarters rejse hver vej, og togbiJ
letternes p.ris overstiger turneringsindskuddet med 7,6o
~.(!)), og er for resten temmelig svær at finde rundt i
f-or ·dem, der ikke bo:r der. Kun 2½ toil,et var der til over
150 mand, og der flød med papir ved håndvasken. Nogle

·. ,glasdøre var af og til låste, så man måtte gå en stor om
~e j·. En eftermiddag havde nogle børn fået den gode i,de

.. at le·ge rundt om på Kongsholmskolen, og det kunne høres
:·· · ·meget tydeligt. Det samme gjaldt nogle klaprende døre i
turneringssalen .• Det mest ærgerlige var de traditionelle
7-8 udeblivelser uden afbud :pr" kamp, og det, at .3 week
end blev slået i stykker lige op mod jul. Men det vidste
man selvfølgelig i forvejen. - Sb:-

K .s.u.: s enkeltmanqe_tu.rnering.
Ja, .nu er vi nået ind i det nye år og hvad dermed følger
bl.a. enkeltmandsturneringen. Vanløse stiller denne
gang med 14 mand, det er numerisk en tilbagegang p å 2,
me·n i· -forhold til medlemstallet er det en fremgang fra
19 % til 22 %. Turneringen holdes i år på week-,enderj
nærmere be sbemt s 24/25 januar, 31/1 ja/fe .. , 7/8 februar.
De 1tagerne er i år:·

Mesterrækken: Torben Sneslev og Thorbjørn Rosenlund.
I.klasse : J.Holst9 S.Juul og B.Frandsen.
II .kl.a sse :. Ib Pedersen , N .Carlsen , H"Kalfner,

N .RendLev og Jesper Holm.
III.klasse : C.Frederiksen, F.Madsen, M.Bang og

Kurt Andersen.
Held og lykke! . '

I Fribondens decembernr. bragtes en elegant partislut
ning f'r'a -st·yrkelisten, som en af redaktørerne, f'ormodent
lig, havde forsynet med en note lydende: "Måske lidt bru
talt, men slutstillingen er skøn at se på~ og ofrene kor
rekte.". Den kritiske læser bliver straks mistænksom ved
afspisningen "of'r-ene er korrekte1

' og søger klarhed gen
nem egne analyser" Derfor glæder det mig her ved år skif
tet at kunne kon.statere, at ,en overvejende del af vore
medlemmer netop er så kritiske og så søgende efter sand-·
hed , som det svarer sig for en rigtig skakspiller ..Frem



af· atrakken med indkomne analyse:-forslag drager jeg blot
et enkelt~· Det lyder~ "Kær e Fribonde! ,Jeg ved , at jeg
som junior ikke har den samme erfaring som klubbens
æld.re spillere, og derf'or vil jeg nødigt have mit navn
knyttet til de, fejl, som sikkert findes i min analyse,
men ·altså: Jeg undrede mig over 1- hvorf9r sort ikke i
28.træk spillede Kf8, så synes jeg nemlig ikke, at hvid
har·nogen erstatning for tårnet. Bage~ter spillede sort
i 29. træk Sd6., hvorfor ikke 29 i-, Tf8, f.eks. ,30: Sg7, Tg8
men ikke 30-, Ta6 p .g,r •a • Sxe 8. Den vantro , n

Andre analyser var naturligvis udf'ørligere, men
dette brev viser, at seniorerne ikke er de eneste, der
læser Fribonden med omtanke. Med hensyn til anonymite
ten vil-·jeg mene, at man ikke bør ~e frygt for fejl
tagelser .. For et par år siden begik jeg f' .eks. selv
en mind.re fej.l i en analyse. Thorbjørn Rosenlund.

FOREL0BIGT PROGRAM FOR DE KOl.vIMENDE SPILLEAFTENER~-----------------------------------------------7/1: · . , Halvårlig beretning - gratis kaffe.
14/1 3- ..runde i Vinterturneringen.
21/1 .Arlige.klubmesterskab i l31Dskak.
24-25/1 K .S.U. 1 s enkeltmandsturnering i Rødovre.
2,8/1 .4.rup.de i Vinterturneringen.
31/1-1/2 .K "S_ ..U. " s 'enke 1tmandsturnering.
4/2 · Mangle~de og hængepartier, Styrkeliste.

11/2 5.runde i Vinterturneringen.
25/2 , 6 " n " 91

25/3 7 • " " "
8/4 8 • n " ~,

29/4 9 ~ il it i'i

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub
Sp,illel1okale: Randhølvej 59, kld.
Formand:" Jesper Holm, Rebæk Søpark 511 vær .201.
Kasserer': ·Gyldholm, Nedert•often 17, Vanløse.
Redaktion: ·
Sten Bauers, Forhåbningsholms. A. 22, Kbh. V.
Birger Frandsen, Ågerupvej 33, Brh.
Søren Juul, N,edertoften 17 t Van.Løae ,
Ekspedition: Sten Bauers.

758551

319699
BE 3889
743521

Jasa - København.
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Februar 1970 Nr. 2

ga_1y~];i5_beE~~n!!!f?_9"!.7t..!.:.
.Årets fø,rste klubaften havde halvårlig ber-e+nf.ng på pro
gr-ammet , og som sædvanlig (I) var deltagerantallet knap
30. Følgende ordskifte mellem eksformand Poul Sørensen
og formand Jesper Holm var karakteristisk.

P.S.: Er du tilfreds med fremmødet?
J.H.(smiler skævt): Det var vel, hvad man kunne vente.
- Og det er de.sværre sandt nok.

I sin beretning trak formanden linien op fra general
:for,samlingen i maj over den ekstraordinære GF i aep tiem

·ber, der havde medført flere ændringer i bestyrelsen.
Siden var der sket det~ at E.Delfter havde sagt fra;
han var i bestyrelsen blevet erstattet af Niels Carlsen.

J.H. var en- smule foruroliget over nedgangen i med
emstallet det sidste 11 år (jævnf'ør januar nr.)~ og

han var indstillet på, at der sættes alvorligt ind over
fdr problemet.

Derefter gik J .H .. ·over til en kort gennemgang af
klubbens aktiviteter. På den hjemlige front Vintertur
neringen med 4.2 deltagere og Styrkelisten. Det var øn
skeligt, om f'lere stærke spillere delto,g _på Styrkel; -
sten.

I KSU's holdturnering havde de 3 hold foreløbig kla
ret sig bedre end i mange år (3.hold8ts score bimpelt
hen fremragende) j men som den lyse slukker han er , 1 kunne
J.H. ikke nære sig for at nævne~ at det bl. a" kunne
skyldes~ at et par hold rykkede ned efter sidste sæson"
- Et 4-mandshold havde deltaget i KSU's jubulæumsturne
ring med hæderligt resultat

Vestvold-samarbejdet var fortsat en succes. I den
nyligt afviklede koordinerede turnering havde 13 af
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vor-e s spillere været med (J .H. undgik behændigt at næv
ne, at han selv rykke,de op i 2 .rk. Det er hermed offent
ligg,jort alligevel!). 15-mandsholdturneringen havde fo
reløbig givet en sejr og et nederlag.

Til sidst omtalte formanden juleafslutningen med
salg a:f biblioteket, der gav ialt 29,0,- kr. Han spungbe ,
om det skal afløses af en lille håndbogssamling (fx
Euwes 12-binds åbningsteori) og lagde dermed op til den
efterfølgende diskussion.

Flere af indlæggene i debatten støttede ideen om at
have "Euwe" stående i klubben som opslagsværk.Krit,ikere
af forslaget betvivlede, at vi i det hele taget havde,
brug for bøger, og R_osenlund påpegede, at nEu.weu var
fuld af fejl, og foreslog i stedet for abonnement på
et udenlandsk skaktidskrift.

G:yldholm fortalte, at juniorernes lokale et IJar gange
i den senere tid var blevet efterladt i en tilstand1som
vi ikke kunne være bekendt. Det var så alvorligt, at der
var klaget over det fra plej,ehjemmets side" Det var be
klageligt, sagde Gyldholm, hvis enkelte af de yngre ju
nior,er ødelagde det for de øvrige, og han efterlyste et
middel til at undgå den slags i fremtid,en. - Kalfner
svarede, at det var nødvendigt~ at der altid var en le
der til stede i det lille LokaLe,

Barkhuus (kaffeforman.den) redegjorde for kaffesalget.
Udover de "gratis'' aftener var der i 1969 solgt 887
kopper kaffe og te, hvilket var en tilbagegang fra for
rige år på 13%. Pudsigt nok svarede de 13% præcist til
nedgangen i medlem-stallet i samme periode. Kaffepengene
tilfalder jo ,dispositionsfonden, så Barkhuus opfordrede
kraftigt til, at vi drak så meget aom muligt.

Her,efter fulgte en række indlæg,t som sigted,e på en
forøgelse af medlemstallet,

Kalfner foreslog en åben turnering i s,ensommertiden,
hvortil J.H. svarede, at det var prøvet før med godt
resultat. Sidste gang havde interessen dog tydeligt
været dalende, og J .H ., mente, at tiden endnu ikke var
moden til at forsøge igen, vel nok senere.

Houmann aavnede artikler i Vanløse Folkeblad. - J .H.
ville genoptage kontakten med bladet med det samme.

Apropos Folkebladet kritiserede Eigil Pedersen den
form,vores propaganda i bladet tidligere havde haft,
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hvilket medførte en kortere debat.

Poul Sørensen fremlagde skitseforslag til en ny hold
turnering: Hv,ert hold skulle bestå af 4 mand fra klub
ben+ 2 gæstende ikke-k1ubspilleres de enkelte hold
skulle selv skaffe de 2 gæster. - J.H. roste forslaget;
bestyrelsen ville overveje sagen.

Poul Sørensen spurgte - endvidere, hvorfor man ikke
lavede andre arrangementer, der var jo råd til det?

Dette væsentlige spørgsmål blev nu gennemdrøftet fra
flere sider: Skulle vi betale en af de store kanoner
for en aften? Hvad med et par af vores egne topspillere?
Hvilken form havde størst interess,e, simultan, demon

,stration~ opvisning?
Som afslutning :på denne diskussion fandt Niels Rend

lev guldkornets Jeg foreslår, at klubmesterskabet 1969
biIver afgjort ved et opvisningsparti!

Alle kiggede på Rosenlund og Arne .Jacobsen.,i og .J .H.
tog ordet: Der kan j,o kun være tale om en uofficiel af
gørelse, men hvorfor ikke? Hvad med engang i begyndel
sen af marts, og hvad siger de implicerede parter?

Rosen.lund tilsluttede sig, men Arne Jacobsen turde
ikke give tilsagn endnu.
Klokken va:r nu henad 10, og der var ikke flere indlæg.
J.H. afsluttede, så man kunne gå over til kaffen"

sj

Foreløbig er pointstillingen
antallet af' spillede partier
l_. Finn Madsen 3~(4)
2. Fl.Knudsen 3 (3)

1_2 Mogens Bang 3 ~ (4)
• Gyldholm 3~(4)

1" G: Jae ob 3 ~ (4)
2. R1ch.Hansen 22(3)
1. Rosenlund 4 (4)
2. Sneslev .3 (3)

l.rk.

skuelig.
ger (med
3.rk

Vj,~t~rturn~E1:ng~n..:.

Der er endnu en del~ der ikke har afviklet de 4 første
runder, så situationen i rækkerne er temmelig uover-

i toppen som føl
i parentes) g



- 4 -
Gambitter :

De fleste spillere vi.l vinde og vinde smukt. Ikke desto
mindre ser man ofte anvendt; fredelige, forsigtige ,og
lidet ambitiøse åbnånger , som kun ødelægger skakparti
ets medfødte mµ.ligheder for åben kamp. Nej, den ærger
righed, der er gambitspilleren tn,isk, har ikke altid
været moderne. Tarrasch f "eks. udtalte sin dybeste for
agt for disse utvetydi:g,e volds,oplæg, hvilket dog. ikke
afholdt ham fra at betragte Stauntongambitten som sær
deles fordelagtig for hvid. Efter Steinits-Tarrasch
perioden blev g_ambitspillere en sjæidenhed, men de få,
der vovede pelsen, var så meget mere udsat for publi
kums gundt. Blandt de nulevende me strr e f'Lnde's der meget
få egentlige gambitsp·illere, men de fleste stormestre.
forsøger sig af og til med en gambit dels for morskaben
deLs på grund af overraskelsesmomentet. ·

I næste nr ; af Fribonden indledes en gennemgang: af
de vigtigste g·ambitter efter følgende p.Lan s . Først gam
bitter eft.er l-:~4-,.e5.• 2: Sf3, Sc6. (Skotsk gambit,, Goring-
~ambit ~ _Ewa7:1sgarnb.it, Møl~er. -angr~bet).•. D~r.næs:t~ 1~ e4 ~ e5.
(Dansk gambit, Kongegambit, Lettisk gamb1t)og endelig
Nordisk l:e4,d5 .. samt f'or ake Ll.Lge Sic_ilianske ·ga_mbitter ..
Dronninggambit hører ikke hjemme i denne sammenhæng, .da
iden_kun er ,en pseudogambit, men efter l>d4,d5. 2gc4 er
e5 (Albins modgambit) int·eressant ! 1: d4, d5" 2: e4 (Bl.ack
mar-Diemer gambit) er også ægte nok , Efter l:d4tSf6.
2:c4 findes der iltj{e mange gambitter udover Budapeste
ren. Dog skal Bltimen:feldgambit og Wolgagambit ikke for-

- bigås. Derefter Froms gambit l:f4,~5- og e_ndelig træk
kene b4 o,g g4g Sokol,ski system og Crabs åbning, som i
mange varianter fører til e,t bondeoffer. Udover de her
nævnte findes der mange andre sjældent spillede gambit
ter, der dog sjældent er korrekte.

Thorbjørn Rosenlund.

N:{~_bley_4_ys~~re_tø!:~nh~yg§~~§:t!:e~
Københavnsmesterskabet i gymn.asieskak for hold blev
d.27/1 vundet af Efterslægten. Og det h~ faktisk ret
meget med Vanløse Skakklub at gøre, ide·t 4- af spillerne
på det vindende 6-mandshold er VS'ere11 nemlig: Thor
bjørn Ros.enlund, Eigil Pedersen~ Birger.Frandsen og
Morten Lauersen. Om kort tid skal de også spille om
Sjællandsmesterskabet; vi ønsker held 10g lykke til!
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Må jeg :rørst komplimentere r,edaktørerne af Fribonden
for den nye linje" Jeg synes, man er inde på noget af
det rigtige, og afventer spændt de kommende numre.

Når dette er sagti, må det være mig tilladt at rette
en skarp kritik mod den omtale, Vestvoldturneringen fik
i sidste nummer af Fribonden" Artiklens to første af
snit kan jeg tilslutte mig, men det sidste er j,eg meget
uenig i og_ må meget beklage, at det er kommet på tryk.

På den måde, det er sat op, kommer det til at virke
som Vanløs,e Skakklubs officielle mening, og det kan
ikke være tilfældet. Som v.s.-repræsentant i Vestvold
udvalget må jeg påpege , at V "s" helt er, gået ind for
Albertslund som spillested, og at turneringen skulle
afholdes over 3 lørdag/søndage i november/december må
ned. Derfor virker artiklens officielle præg som et
dolkestød ·i ryggen på de øvrige Vestvoldklubb.er. Jeg
har beklaget dette over for vore venner i de øvrige
Vestvo1dklubber.

Indvendingen mod .spillested, rejseudgifter og spille
tidspunkter må jeg betragte som signaturens egne be
mærkninger, som v.s. ikke kan stå inde for .. Med hensyn
til toil,etforhold (der var nu 5 toiletter)· kender jeg,
ikke statistik ang. belægningsprocent m" m~, men jeg
har tænkt mig at forhøre hos kommunale myndigheder,
D.S.B" eller lignende"

Derimod kan jeg godt være enig ang. d,eltagernes op
førsel, hvad angår manglende respekt for hinanden. Det
gælder såvel med hensyn til klaprende døre som udebli
velser uden afbud. Jeg kap. iøvrigt oplyse, at turnerings
komiteen har slået hårdt ned på de spillere j som er ude
blevet, idet alle~ som har to udeblivelser eller flere,
er idømt karantæne, mens een udeblivelse har afstedkom
met en kraftig advarsel.

Må jeg slutte med at fortælle, at Vestvoldturneringen
1970 er under f'or-ber-edeLsa , og at erfaringerne fra 1969
vil komme den kommende turnering til gode. I den anled
ning må je:g sige, at den i dette indlæg omtalte artikel
ikke vil indgå i erfaringsmaterialet, men blot bliver
betragtet som et dårligt forsøg på at være morsom.

Poul Sørensen.

Svar på side 7 forneden"
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V.ANLØBES BIBLIOTEK ER DØDT
Biblioteket længe leve.

Ved den hyggelige juleafslutning onsdag d.17. startede
man med at udbyde klubbens gamle, bibliotek i auktion.
Der var stor rift om bøgerne, og Sprich-stallmeister
Gyldholm fik hurtigt humøret og budene til at gå i
vejret - af og til måske lidt over, hvad med ret og
rimelighed kunne forve,ntes. Formålet med auktionen
var at skaffe kap ital til et "nyt;" bibliotek, som dog
kun er at betragte aom læsesal - der må ikke lånes
hjem af det; ikke engang "bare til næste onsdag"; Det
består af Euwes nye åbningsteori komplet, og det er
menå.ngen, at man skal have det ved hånden, lige når
man har spillet et parti~ hvor åbningen kunne trænge
til et nøjere eftersyn, Bøgerne er :på udenlandsk
(tysk), men det kommer næppe til at give de store
vanskeligheder; den samlede bestyrelse står i givet
fald parat til at hjælpe .

Værket er købt og står fremme til brug" Vi håber,
at mange finder ud af at bruge det efter hensigten -
og husker at stille det :på plads igen

ET SÆT
UDSKÅRNE
TRÆBRIKKER kr" 7,-.

Hvor får man det henne? I Vanløse, naturligvis" Vore
gamle spil, der blev udski:ftet for tre år siden, men
blev gemt som reserve. Det har nu vist sig, at be....
holdningen af nye brikker er tilstrækkelig stor til
at dække behovet - også ved større arrangementer, så
nu holder vi udsalgt>

7 kroner for et komplet sp t.L, nordisk model. Det
er da et tilbud, der er til at tage og føle på.

Interesserede bedes henvende sig til formanden,
Jesper Holm, eller kassereren (det blir i nogen tid
også Jesper l).



Klubmesterskabet i lynskak blev afholdt d" 21/1 .med 26
de1tagere, og det var i år arrangeret som en 8-runders
monradsturnering.

Som ventet blev opgøret en kamp mellem de to del
ejere af det rigtige klubmesterskab, Rosenlund og Arne
Jacobsen. Diss,e to mødtes i 4.runde med det resultat,
at Arne vandt; Rosenlund satte vist sin dronning i slag9
men den slags er jo set før i lynskak. Nu regnede man
så med, at skabet var Arnes, men han kunne ikke stå di
stancen. I 5.runde satte han½ point til, og i 8. og
sidste runde måtte han bøje sig for Jacob. I mellem
tiden havde Rosenlund passet bedre på sin dronning og
-vundet alle partier.

Slutresultatet blev så:
1. Rosenlund
2. Arne J.
3. G.Jacob
4-. Plachta

Pl.achtas præstation var iøvrigt ret så ejendommelig"
Han tabte sine 2 første :partier, men kom så jagende
som out-sideren på yderbanen og vandt resten; det er
det" man kalder umonrads-taktik"l

SVAR:

Poul Sørensen har i al den tid, jeg har k;.endt ham, væ
ret ualm:lndelig føls.om over for kritik - af hvad art
og hvor loyal den end måtte være" I et 11frit11 samf'und
er det imidlertid pressens opgave at kritisere~ hvor
den f:Lnder det nødvendigt, ogaå selv om det modsatte
umiddelbart var det behageligste. Det er i en nødde
skaf, , hvad dar e:r sket, men den sag ser vi altså prin
cipielt forskelligt på'., og kommer- næppe hinanden nær
mere.

Dolkestød i ryggen og dårligt forsøg på at være mor
som - - tja ••

Sten Bauers
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KSU✓s ENKELTMANDSTURNERING
i Rødovre kører endnu, hvor 5 runder er ved at være
færdigspillet. Der har ikke. været de helt store over-·
raskelser - hverken gode eller dårlige - for Vanløse
folkene;, men det må noteres, at Thorbjørn Rosenlund
e,fter 4 runder havde 3 ~ p •

PROGRAM FOR KOMMENDE SPILLEAFTENER~
3/2

4/2
1112:
18/2
25/2
3/3

4/3
11/3

l?/3
18/3

25/3
8/4

29/4

Udekamp i 15-mands-v~v. mod Rødovre
( er spillet, når bladet foreligger).
Afvikling af hængepartier m.v., Styrkeliste.
5 .runde i Vinterturneringen •.
Hjemmekamp i 15-mands-V-V. mod Glostrup"
6.runde i Vinterturneringen.
KSU hoLd't v : III.hold ude mod Br.Sk.~ Bellahøj
kirkes sidelokale, Frederikssundsvej 125 A.
I •ha ld ude mod Bi . S • , Hovedgaden 34 ~ Birker ød.
II.hold hjemme mod B.S.F.
Det uofficielle klubmester.skab afgøres ml. Arne
Jacobsen og Th"Rosenlund (åbent dem.parti).
KSU holdto: II.hold ude mod Br.Sk. (se 3/3)a
I.hold hjemme mod Hellerups.
III .hoLd hjemme mod .Albertslund S"
?.runde i Vinterturneringen.
8 .•
9. - -

Fribonden udgives af Vanløse Bkakk.Iub ,
Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
Formand~ Jesper Holm, Rebæk Søpark 5, vær.2ol.
Kasserer: Gyldholm, Nedertoften 17, Vanløse.
Redaktion:
Sten Bauer s , Forhåbningsholms" A. 22, Kbh. V.
Birger Frandæen , .Ågerupve.j 33, Brh ,
Søren Juulj Nedertoften 17, Vanløse.
Ek spedttLom Sten Bauer s ,

758551

319699
BE 3889
743521

Jasa - Københa\711.
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.MtDLEMSBLAD FOR VA'NLØSE SKAKKLUB

Marts 1970

Gør reklame for skak.-~----------------...~--
.Sammen med dette nummer af Fribonden følger en lille
brochure, udgivet af Dansk Skak Union som led i propa
gandaarbejdet. Når den vedlægges Fribonden, er meningen
altså ikke, at medlemmerne skal beholde den, den skal
gives videre til skakinteresserede, der ikke er medlem
mer. Her er altså en chance for den enkelte til at gøre
en lille indsats til gavn for ska.k i almindelighed og
V ,S. i særdeleshed.
På bagsiden af brochuren findes en kupon til udfylning
med .klubbens navn, spilleaften etc. Det er vigtigt,, at
denne udfyldes, før brochuren "går videre" - det hjæl
per jo ikke noget, at folk får lyst til at spille skak,
hvis de ikke kan finde os.
Medlemmer, der har mulighed for at afsætte f'Lere eksem
plarer (f" eks. på arbejdspladser 51 skoler o. lign.) kan
rekvirere flere hos undertegnede - et sådant initiativ
vil være meget velkomment"

§i~~Ee_r~~~~- i_ 15:m~nd§~~m'E~~el.
Traditionen tro spilles sidste runde i 15-mandskampene
.samlet på et sted, denne gang i Ungdomsgården, Brøndby
østervej 93, Brøndbyøster. Det er som sædvanlig en søn
dag nærmere bestemt den 8.marts kl.10,oo-14.oo.
I tilslutning til stævnet vil der som sidste år blive
afholdt en lynturnering .. Den vil begynde kl. 14,30. Be
tænkningstid.en er 5 min. pr" spiller og indskuddet 3 kr.
Tilmelding foretages på selve dagen.
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!f~!2eg~~vn§!P~~.! ~;:~~~b~~-!2221

M A. 1 o 1 1 - -~ - ...,, ... - -
M, B. o l l o o o 1 3
I A 1 , 1 1 1 3' .• TO~ 1 l 2 0 _·
I, B. o o o T T l o 2
I, D. o } i o 1 1 o 3

II1 A. o o i o o 1 1 3
II, A. 1 o 1 o 1 o ,-, .3
II, B. t 1 1 o o o ½ 3
II, C. 1 1 o l o 1 f 4

1II, c. 1 0 0 0 1 l l 3T
I I , D • 1 ~ 01 1 o o 2 21"

III, A. o 2 1 1 o 1 1 4½
III, B. o o o o o 1 1 2
III7, B. ½ meldt afbud til resten af turn.

Beg. o o ~ o o 1 o l½

Th"Rosenlund
T.Sneslev
B.Frandsen
J.Holst
S.Juul
H.Kalfner
Ib Pedersen
N.Rendlev
N .Carlsen
_J "Holm
K"Andersen
F .• Mad·sen
C.F.rederiksen
M"Bang
M"Kalfner

K.S.U.'s EMT. blev i år afviklet i Rødovre, nærmerebe
stemt på Valhøj skole. Ialt delto,g der 31.5 spille·re,
heraf 15 fra V.S. Set med Vanløse-øjne hører turnerin
gen ikke til de helt store: 2 oprykkere og 2 nedryknin
ger , Det store lyspunkt ves: Thorbjørn Rosenlund, der
med sine 5½ p. i Mes,terklassen blev V .S. 's anden elite
spiller gennem årene • I 3 .kl. klarede Finn Madsen ikke
helt uventet oprykning til 2.kl. med 41 p. Jørgen Holst
har midlertidigt sendt fløjten til reparation, denne
gang måtte han med sine 2 p. en tur ned i 2.kl. (han
deltager p.gr.a. manglende tid ikke i D.M.). Kurt Ander
sen fik meq. sine 2½ p. i 2.kl. et nedrykningsresultat,
men gør det uden tvivl godt igen ved D.M. i Flensborg.

RESULTATERNE~
kl. I. 2. 3. 4. 5. 6. z. points

- -L

Sådan spillede han også mod mig i et træ-•
ningsparti i julen. Dengang spillede eieg
d4, og åbningen blev til afbytningsvarian
ten i Slavisk, hvor han r_et tidligt lavede
~n fej_l og tabte. Denne fej,l ville han
sikkert ikke gentage, og iøvrigt skal man
jo ikke altid spille ens.

PARTI FRA. 3.RUNDE:
Hvidt Th.R. Sort: Ib Skovgård, Ge.S.
l:c4,Sf6.
2~Sc3:ic6.



4:Lg2,Lg7
5~Sf3,d6
6i 0-09 o-o
7:d3

11:-,SxS
12:b4,axb
1.3 ~axb,Lf5

14:e4,Le6
15:f4,Sg4
16':h3 ,Ld4+

17:Khl,Se,3
18:Lxe3

18:-,Lxe5
19:Se2,Dc8
20:Kh2,Lb6
21:d4,f5

3 -

på d4 frygtede jeg, at han 'Ville spi11e
Da5, en variant Larsen og Eronstein har'
betjent sig af, og som jeg selv er blevet
nedspillet mod af P-oul E. Hansen. Trækket
d3 er også ganske logisk. Hvis sort spil-ler
e5, fremkommer en kendt . .stilling fra en
gelsk, hvor c6 regnes for svagere end Sc6,
da hvids fremstød b4 vinder betydel.igt i
kraf't.

ser lidt akavet ud, men er vist bedre end ~5.

Det kom også på tale at spille Sd2 og der-•
efter jage sorts springer hjem med h3 og f4.

Truer Sxd4, da paraden e4 ikke dur p.g.a.
Sa.3,Lxa3 og springeren på c3 hænger. Dette
kunne dækkes på forskellig vis f.eks. Db3,
man jeg Lndaå., at det eneste, jeg vill,e få
ud af at gennemføre planen med b5, var, at
sort ville komme til at stå godt i kraft
af løberdiagonalerne,

Et træk, som kan diskuteres; sort får lø
berparret II men hvid får stor terrænovervægt,
og Lg7 kan aldrig vende hje~.

Jeg over-ve j ede offeret Df2~ .men det er
Lkke korrekt . Skovgaard sagde bagefter,
at han. muligvis havde svaret Db6; men
derefter er det ikke noget offer'l hvid
spiller 10: c5 !

Hvid truede med at afskære den tilbagetoget.
Et nødvendigt modstød" Både c5, d5 og e5
i betragtning for hvid, men jeg havde
brugt for megen betænkningstid~ (det er



Desværre. Sne slev og jeg havde i den kor-
te pause fund.et meget interessante mulig
heder efter 41:-,Lb7. 42:g4,Da8 nemlig
43:Df2~Da3. '+4~Dh4+,Kd7. 45~Dxh7+,Kd8.
46:DgS+,Kd? .. 47::Df7+,Kd8. 48~fxg! ,fxg.
49:Lxf5f med gevinst.

Kampen om a-linien er f'oreløbig endt,
hvid står på linien, men har ingen ind
brudsfelter"

Bedre var· -vistnok b5, som giver hvid pæne
gevinstchancer.

Hvid skulle slå en passant, men jeg kunne
ikke i farten se, om sorts løbere i så
fa.ld blev aktiviserede ..

- 4 -
i øvrigt ,ofte sådan? at fredeligt positi
onsspil er det mest tidsrøvende) og spiller
derfor temmeligt hurtigt det mindst ener-
giske.

Begge parter klarede tidkontroll·en, og
sor-t tilbød remi-S o Selvom hvids springer
betyder en fordel 9 bør stillingen også

-- let kunne hoåde s , men en remi.s ville be
.' tyde~ at jeg skulle vinde de resterende
fire partier for at rykke op"

· · Det hemmelige træk.4l:Da2~
41:-,Ld7
42:g41Df8

31: Lfl ,-Dd?
3-2: Ld.3 , Lb?
.33:~ Db2 9'.Kf7 ·
34.Kg2, e6
35:Kf3,Ke7
36:Sdl,De8
37:Se3,Ta8
3B:Ta3,Db8
.39:Da21TxT
40:DxT,LcB

25:-,Db7
26 :Tf'al, T.fb8
27iDb2,Dc8
28;Ta3,Dd8
29:Sc3,TxT
30:DxT,Lc8

22:e51d5
23: c5 ,Lc7
24~.Tal

24:-,b5
25:Ta2?



43:Df2,Df7
44sh4,
44:-,h6

45:Dg2,Kf8?

46:h51, gxh?

47:gxf,exf
48:Dh3,Dg6
49:Lxf5,LxL
50:DxL+,DxD
51:Sx.D,Ld8

52 :Kg3 t
52i-,K:f7
53:Sd6+tKf8
54:Sb?,Lc7
55:"Sa5,.
55:-,Kf7
56:Sxc6,

56:-,Ke6
57~Sa7,b.4+
58:Kxh4,Kf5
5:9 :: Sxb5, Ld8+
60:.Kg.3
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Si·dste mobile bonde -
Sikkert ingen fejl, men trækk,et gav mig
noget håb. Sort var åbenbart ikke indstil
let på at spille h5, son ville sikre re-. ,,
nns en.
Men dette er en fejl. Han opdagede ikke
hensigten med Dg:2~ h5 skulle spill-es.
8ort bliver pludselig nervøs, en almindelig
reaktion ved erkendelsen af ,et fejltræk.
Desuden var han temmelig træt efter godt
syv timers spil og analyse. Efter 46:-,fzg"
47: Sxg4, gxh , 48: S:f6 har hvid vt.aae gevinst
chancer, men øjeblikkeligt afgørende er
det ikke.

Det er i det følgende morsomt at se, hvor
magtesløs den teoretisk "gode" løber er.
Spring,eren frigøres.

På Ke6 følger f5+ og f6.

Udnytter kongens placering på første række.

Nu da hvid har klaret tidkontrollen, kunne
sort o_pgive .

Pjat I) men alt skal forsøges.

Sort opgav. _
Mit navn er Nissen. ~.

I sid'ste nr. af FB var j,eg på fær~d.e-3-·gange ph midtsi
derne D Første gang var en m.istydning af Th DR. s håndckr-ev
ne kladde (vi afventer stadig en anerkendelse af alle de
gange , hvor vi har gættet rigtigt!); her var "Cr obs åb-
n.i.ng" blevet til itJrabs do. '1 I andet tilfælde vta: Søren
Juul galt a:fmareheret~ Vinderholdet skal ikke s_ptlle om
Sjællands-, men Danmarksmester skabet" Endelig var i iV i V i
turn ~69a blevet til n 7oH.
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Fjerde runde .i Vestvoldturn,eringen for klubhold blev
afviklet d "18 .febr., hvor vi havde besøg af et hold fra
Glostrup Skakklub. Glostrup, der fører turneringent var
på. forhånd anset for en farlig modstander,, og da vi selv
på grund af mange afbud stillede med et stærkt svækket
hold7 så det ikke alt for lyst ud. Pessimisternes spå
domme gik da også i opfyldelse. Eigil Peder:sen og Ib
Peder-sen var de eneste, der vandr , og yderligere holdt
Plachta, Barkhuus, Rendlev og Frandsen remis - resten
er tavshed" Med et samlet nederlag på 4-11 skal vi vist
oppe os voldsomt i sids,te runde mod Brøndbyvester, hvis
vi skal nå blot et hæderligt slutresultat.

Danmankeme eberskabe't 1970--------------------~~- ....----
Man kan forbavses over , at D.S.U. tillader sig at af
holde et DM 1 Tyskland. Men alligevel, det vil være for
intolerant at stille sig negativt over for argument,er
som: Dansk skakklub i Flensborg og dansk mindretal i
Tyskland!! Desuden kan man kun, når man trods den lange
rejse og de store økonomiske krav, glæde sig til en
dejlig tur med de oplevel.ser, man givetvis vil få. Men
den Lange rejse prægede alligevel tilmeldingerne i Van
løse deltager med kun 7 spillere. V.S.'s mest aktive
tu.rneringsspiller Thorbjørn Rosenlund er mærkværdigvis
ikke med , men det har sin forklaring: Han har været
for aktiv. Han blev elitespiller ved K.S.U"s, EMT., og
havde ikke forudset, at det krævede ekstra spilledage
uden for _påskeferien at deltage, og det kunne han des
værre ikke få fri til. Men normalt velunderretæde kil
der ( onde tunger) påstår, at han i sin påskeferie alli
gevel tager til Flensborg. Første runde spilles Skær
torsdag kl.9,oo, 2"rd. samme dag, 3. Langfredag, 4. og
5 .rd. lørdag, 6 .rd .. søndag og sidste runde mandag. Ef
ter delegeretmødet l.påskedag afholdes en lynturnering.
Indtegning finder sted på spillestedet. Præmieuddeling
og afslutningsfest med middag, underholdning og dans
finder sted i Flensborghus 2 .p åskedag kl "18,3,o. Nærme
re bekendtgørelse herom i turnerings.lokalet.

Vore deltagere er som følger: E "Frandsen, jun. I.
K.Andersen, II.kl. N.Carlsen, II.kl. H.Kalfner,II.kl.
M.Kalfner,(?). Ib Pedersen, II.kl. G.Jacob, II.kl.
E.Pedersen, jun.I.
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EKSKLUSIVT INTERVIEW

Med eneret for Fribonden ( og nogen forsinkel_se),
bringer vi her det interview, som vor Moskva-korrespon
dent tog straks efter VM-matchen med vinderen"

Boris· så meget træt ud, da vi fulgtes hjem i me t r-oen ,
Han så hverken til højre eller venstre, og helt meka
nisk jokkede vi fra. endestationen og gennem et par veje

- med spredt b~bygge·lse i kolonihavestil I indtil vi fandt
huset med hans hyggelige lille treværelseslejlighed.
Hans kone var taget med til festreceptionen på Novoje
hotellet, men Boris selv, der fra natu"· ens hånd er lige
så unds~lig som Bobby Fischer, havde fået nok ved den
officielle hyldest på 11Estrada.1•

Da vi var kommet inden:f:'or, livede han dog hurti.gt op
igen, godt' hjuipet af en dobbelt vodka; vi sludrede om
vind og vejr, indtil han sagde, at han havde noget ret
vigtigt på-hjerte:··
- CTO&Bm.att nepez; HaMK xopomo npTpy,n;HBJDHHCR TpaitTop

aaMeTHO OTJll!t:ranca OT CBOH.X. oo.nee COBpeMeMMHX H HOBeHb-
- KHX OJleCT~HX op.aTeB: HO OH OJIH:qeTBOPRJI co6010 •

Je·g måtte i!-19-rømme ;----.~t det ikke var noget, vi havde
. parallel°ler til :d,erhje~e, så. det havde jeg ·ikke b,eskæf
tiget mig med. Boris prøvede at forklar,e rnig :Lidt om

- baggrunden, kom herunder ind på saJD.arbejd:svanskelighed-
~ • ' ◄

. erne med sekretariatet og .J,edelsen, og bemærkede til
• I = • • •.• "'

.. sidst lidt tørt:
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.- BaM HenpJdM_eHHO aaao IIOCMOT1p9Tb "BeJIJia Poys l1 - CKaSaJI

MHe B lCJiyoe >KY,PHaJlHCTOB 3HaKOMbJ:ti HH~Heo; , npe.acraæx
Tenb areHCTBa ~paHc-npecc ..

Dette skulle formodentlig ses som en forklaring på
den senez-e tids hårdnakkede rygter om forestående æn-
dringer i forretningsud.valget ( og som følge heraf en
omlægning af repræsentantskabets vi.rke). Dis,se rygter
er altså uden hold i virkeligheden.

Jeg skiftede emne og spurgte:

- BeJIJJa poy2? ilpeRpacHaJI posa - no,n;yxa.11a H. H npe,JJ;CTB
Hna ce6e 6o~moH, HPKHM, THEe~hl~ 0T BnarH H 3HOR - - ?

Dette måtte han bekræfte, men opl.ys,te samtidig, at
udviklingen eft-erhånden ville gøre et sådant s~ridt

,overflødigt. Jeg gjorde ham opmærksom på, at der endnu
var mange uudnyttede muligheder inden f,or det·te område,
hvilket han kraftigt imødegik ved:

- Bcxope .11.eHJI rrparJiaCKJlH B ,O)J;Hy H3 .u;epeBeHb pai:ioHa ..

Jeg kunne al.tså ikke dy mig:
.... ,UOMHK H :ece .IlOJIR aoxpyr- npHHa,zr;J1e)KaJIH .... Tepen.

Et øjeblik så han ud, som om han havde slugt en hånd
fuld synåle, men svar mangler han jo aldrig:
- Bo apexa y,oopRHH caxapaor-o TpOCTHHKa HaHHM2IOT - t

Et kontånt spørgsmål. om, hYQ.!: grænsen for hans kom
petanceområ.de egentl.ig ligger, gik han elegant hen ove.r

, .ved følgende fuldtræffer:
· - ,' -- .fl .Il;OJI:HCeH BaM Koe-t:cTO IIORa3aTh" CKaaaJI X08RHH ~epMbl.

.. OH IlOBeJJ: MeHJI K TeMHbIM CTpOeHHRM. ~ ••

Desuden hævdede han, at der den senere tid havde været
.en vis tendens til at gøre ham delvis ansvarlig for
både dette og li~ende forhold, selv om han.s real.Le
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indflydelse på sagen var ringe" Vi drøftede problemerne
endnu i nogen tid, men blev netop afbrudt, da det kiLd
ne spørgsmål om dobbeltstillinger i strukturkommissionen
og forretningsudvalget var bragt på bane, idet d,ørklok
ken ringede. Læseren har allerede gættet, hvem der stod
udent'or s Tigran Petrosjan, der havde fundet ud til .sin
gamle ven og fj.ende » godt udmattet af de mange pre.sse
folk, talerne, cocktail-værtinderne og enhver, der var
noget ved musikken i Moskvas højere skak. De to gik i
gang med et forrygende lynparti, mens jeg stilfærdigt
pakkede notaterne sammen og tog hjem på mit hotelværel-
se. (redigeret af sb.)

Y!n~er:!2~n~!'. int5~!:!.:.
Efter 6 runder er stillingen i mesterrækken, I.række og
III.række ved at klaresi mens der i II.række endnu ikke
er nogen klar udskilningstendens,. Klubmesterskabet r;;y
nes i år at vær-e en sag mellem Sneslev og Roaen'Iund ,

Stillingen er som følger:
Mesterrækken:
Thorbjørn Rosenlund
T. Sneslev
Sch. Jacobsen
Søren Juul
I. række:
Rich. Hansen
G. Jaco,b
Barkhuus

%(5)
5 2

( 6.)
3~ (5)

II. række i
Wennicke
B.Frandsen
E.G-yldholm
Hvalsø
M.Bang
III. rækkez
Finn Madsen
Fl. Knudsen
P. Jensen
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I sidste nummer af Fribonden optræder der en beklagelig
fejl i programmet for de kommende s~illeaftener, idet
demonstrationspartiet mellem .Arne Jacobsen og Thorbjørn
Rosenlund omtales som "det uofficielle, klubmesterskabn ,..
Denne betregneLse er højst misvisende j idet der overho
vedet ikke er tale om nogen afgørelse af et klubmester
skab7 hverken officielt eller uofficielt. Dels er demon
strationspartier aldeles uegnede til den slags afgørel
ser, dels er det først og fremmest meningen, at vi
skulle e,e et interessant og spændende parti - ikke et
parti, hvor modstanderne lister sig som katten ,om den
varme grød , fordi der står for meget på spi.l. Partiet
er slet es ret ment som et opvisningsparti mellem to
af' klubben~ topspillere, og der kan ikke lægges noget
som helst i udfaldet heraf.

Jesper- Holm.

Mandssamfund eller •••__ .._ __,~.._....,. 11!!11!1-~!-..i-----

Eft,er guderne må vide hvor lang tid uden andre damer
i klubben end dem, der har lavet kaffe, har vi i janu..;..
ar fået et ægtepar, der meldte sig ind samlet. - .Min
sandten, om ikke en dame mere indfinder sig - kun et
par uger efter den første (og i øvrigt uden forbin
delse). Vi er målløse, men skynder os i samme åndedr-ag
at byde dem velkommen!
Hermed er der hamret en solid pæl gennem den opfat
telse~ at skak udelukkende er et spil for mænd. Des
..-.rærre er der meget få kvindelige spillere i KSU - så
få, at man næsten tror~ man kender dem, fx fra hold.... :,
turnering og Ei\HT ., En gang imellem har jeg se1v· prøvet
at gøre lidt (forgæves.) propaganda for sagen, men tit
høres denne me Lcdf.s Jeg kan altså ikke holde det ud
tænlte sig at sidde i timevis, over et bræt, hvor der
ikke sl:er noget som he 1st etc.
Indstillingen er ikke opmuntrende, men der er åben- ,
bart overvindelign Et stort, rødt kryds i d'herrer
Jacob og Ka1fners generalieblade for det viste initi
atriv , og en opfordring til resten: Gak hen og gør lige-
så~ sb.
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ER V.S."ere FOR HØFLIGE
-~-·alll!!!!ll~ iliiiia llll,A, !lllllllfl ,9!!1!1 1!!!!!!!!!! !!!!!!11!!!! '_. _ _ ,_ _

(I): En skakspiller bukker pænt når han taber (:sl)ortsånd)
(II) 6 En V .S. 'er bukker og taber (=Vestvold-vits).
Hvad er der i vej,en? V .S. har i 15-mands .kampene haft
stillinger til soljde sejre, men turneringstabellen si
ger, at det er blevet til solide nederlag. Hvorfor? Tid
nød? Eller hvad? Lad os med gudernes hjælp dykke ned i
den desværre ikke så fjerntliggende fortid:
Dato: .;.februar i det Herrens år MCMLXX.
Sted: Rødovrie Skakklub.
Tidspunkt: 19,.35 dansk normaltid.
Føre:· Snesjap, bilerne nyder deres baghjulsprøj.tes akti
Ob.jekt: Type V "s., cykel" onsradius.
Han trækker nu cyklen over fortoveti drister sig til at
parkere med en afstand af kun 5 m fra nærmeste bil. Uha7
spændingen stigerl Efter afmontering af 3 lag overtøj
(yders.te lag: P .• V .c. uigennemtrængeligt for motor_iserede
køretøjer med slagvolumen under 500 kubikcentimeter,
undtages enheder specialudstyret med sprøjtekanoner og
and.re populære hobbiesæt), drister vor mand i Rød-ovre
sig nu ind i spillelokalet, hvor han møder 3 V .S. 'ere
type bil,- a:g en højrøs.tet samtale breder sig" En topmave
byder velkommen, og man sætter sig til bordene, hvor man
med øvet hånd finder urenes svage punkter. Kun vor mand
har Lngøn modstander. Hvorfor? Jo, denne går rundt og
tager imod. kaffebestillinger" Nå, vort objekf går altså
rundt og venter på noget modstand 1 han har sort. Tiden
udnyttes bl .. a, til at gå i en kendt åbningsfælde: Rød
ovre har på et strategisk velegnet sted anbragt øl af
passende art og kvantum samt et lille papskilt, aer an
tyder II at hvis der puttes et par kroner i til velgørende
formål, så vil man se gennem fingre med overtrædelser af
udstilling,ens uk.rænkelighed. Hovsa! Modstanderen sidder
der jo og har trukket. 1: el!-, g6. 2 :Sf3 ( oftere sp:j..ller
man d4 med det samme) 2:-,Lg?·. 3:Lc4,d6" 4:o-o,Sf6" 5:
Tel,o-o. 6:d4 (så kom vi da over i noget, der for såvidt
er teorivariant)ie5. 7:dxc,.dx.c. 8:Sc3?a6. 9:Lg5tb5(?).
l0~LxSf6,LxL. 11:DxD,TxD" 12:Ld5 (havde vor mand .ikke
beregnet ordentligt),Ta7" 13;e511Lg7. 14:e6,f6. l58Tadl,
f5" 16:Se5 (vor mand kasserede afbytningen på e6, da han

(fortsættes s.12)
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undervurderede e6-bondens værdi og mente, at ,der var
flere praktiske chancer i tekstvarianten, men·han står
nu på grænsen ti-1 tab. Efter at have brugt 3: kvarter
til dette 16.træk,. ··besluttede han sig til, at løberen
på cB skulle fe;:chancen for lidt motion: 16:-,Lb? •. 17:
Lxb7"TxT. 18:TxT,Lxe5., 19:Td8,Kg7. 20:Lf3 (Rødovre
manden famler sig frem),Kf6. 21:Ld51Ld6. 22:g3,Lc7.
23 ; T:f8+ ., Ke5 . 24: Lg2, Kxe6 (han giver bonden frivilligt) ..
25:Th8,Le5 ... 26:Txh7,Td7 og sort har de bedste chancer.
27:Kfl~Td.2. 28:Kel,LxS. 29:bxL~Txc2. ,30:Th8,Sd7 • .31:Ta8~
Txa2. Vor mand har nu knapt et kvarter tilbage, hvilket
påvirker hans· ner-ve systiem på eamme måde som 25 sek. til
10 træk _ville påvirke Wæde" Han har den rigtige plan 1
hovedet, men nu kommer vi til det centrale~ 32 :s Lc6, Se5
(a tempo) .. 33:Lxb5,Sf3+. 7 træk tilbage og 6 min. Hvad
sker der nu med hans psyke? Modstanderen spiller 34:
K:fl, havde vor· mand set si~ blind på Kdl og melle·m
skakken p-å:.~al? .. I hv-ert fald spiller han 34:-,Sxh2+?
med en· let-t,ende fornemmelse af' at vinde tid. Modstan-·
a.eren spiller ·m~p'. d-~,t samme .35:Kg21 og vor mand, der
stadig er. inde .. ~:

1
s,~.n tidsbesparelsesfiktion, spiller

35:- ,Sg4?? Ha.ri. ser :tilsk:uern,es ansigter tenderer mord
det koksgr-å , mens et vildt triumf',erende ,smil breder
sig ud ove~ ansigt,~t på modstanderen for via frække
fingersp~d:,a.er · at bevæge den hvide løber til c4+. Vor·
mands underbevidstheds mistanke bliver til sandhed:
DU HAR GLEMT MELLEMSKAJ{KENj DU HAR TA:BT GEVINSTEN, DU
ER EN KLOVN! Til melodien af modstanderens forsikring·
om, at han var ked af· at vinde på den måde, sjokker du
hjem, dit skind, kun tænkende på ~t: HVORFOR ?????

Ja, hvorfor er der så mange i V "S., som har .denne·
forestilling på deres repertoire? Svar udbedes!
Bill. mrk. "FJQGU til Fribonden.

Al Drigmer. ·
P.S •.
I øvrigt en tak .til Rødovre for et u~mærket arrange-
ment med en god forplejning.
______ iiiiillo.,..

Skotsk Gambit;______.........-~115iii-....~
Denne gambit skulle have visse chancer for at blive
populær netop i øjeblikket, hvor man endnu har Martyn
Cordens gevinst mod Smyslow fra Hastings turneringen
i tankerne.
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Trækkene er; 1: e4-, e5.21Sf3, 8c6 .3: d4, exd .4: Lc4. Et argu
ment for dette træk i stedet for 4~Sxd4 (Skotsk) kunne
vær e , at udviklingen passes bedre , end når ,epringe.ren
trækker to gange. Sort har kun to virkelig gode f'ort
·s~ttelser nemlig 4:-,,Sf6, hvilket fører til Prøjsisk,
hvor hvid har spillet d4, efter mange teoretikeres me
ning den mest .fordelagtige for, og Lc5, som besvares med
c3. Et par ·prø.j siske varianter: 4: Lc4, Sf6 .5: o-o, Sxe4.
6: T;fel,7 d5 .7 :Lxd5,, Dxd5 .a,~ 8c3, Da5 .9: Sxe4, Le6.101 Seg5 (10:
Lg5-,h6. ll·~Lh4, g5?12 s Sf6+ ,Ke7 .13: b4, Df5 .14: h5 ~ Dxb5 .15 ~ c4
er et inter,essant alternativ" Sort spiller bedre 10:ell.
ll:Lb4),o-o-o.111Sxe6,fxe.12:Te6,Ld6.13:De2,Dh5.14:h3,
Te8 .15 i Ld2 ~ Se5 .16: Tx,eB, T:xT .17: Sxd4, Dxe2 .., 181 Sxe2, Bc4 ~ 19:
Le,3, Sxb2. Sort står lidt bedre, og hvid må altså have
spillet galt et sted. Hvor er imidlertid ikke kendt, og
hele den hvide strategi m.å derfor drages i tvivl. Hvis
man vil spille varianten alligevel, ville jeg anbefale
at se på nogle af de overraskende muligheder, hvid råder
over f. eks , 6:·Sc.3 (i stedet for Tel), dxc3,7gLxf7+,Kxf7.
8 :Dd5+ ,Ke8 "9: Tel, Le7 "10: Txe4, d6 .11: Lg5 ,, cxb2 .12 :Tael :i Tf,8.
13:Lxe7,Sxe7.14:Dh5+,Kd7.15:Sd4,c5.16:Dg4+,Kc7.17:Txe7+,
Dxe7.18:T:x:e7+,Kd8.19iDg5,h6.20:Tb7+, og sort opgav (Soko
la.w-Ruschin.ik:ow) desværre behøvede sort ikke at tage of
ficeren., men kan spille 61-,Sxc3.?';bxc3,d5.8iLb5,Le?.
91Sxd4-,Ld7.lO~Se2,a6.ll~La4,Sa5 og sort har en bonde mere"
7:Sc.3 {i .stedet for Lxd5),dxc3.8:Lxd5,Le6"9:Lxe41Lb4.
10 z b,3, DxdL, 11: Txdl ,h6 .12 :Lf4, I.a5 .13: Se5 ,, Sd8 .14: Td3 9 e6.
15:Tadl. Hvid har i følge Euwe kompensation for bønderne
gennem sine lette officerers aktivitet. En meget analy
seret variant 9 som sort råder over i o,g som absolut ikke
er ufarlig for hvid, er 5:-,Lc5 kaldet Max-Langes angreb.

· Spiller hvid 6: c3, kommer vi over i variantkomplexet ef
ter 5:c3, som behandles i anden omgang. Hvids skarpeste
svar på 5 :- , Lc5 er 6: e5 9 hvorpå følger 6 :-, d5 .,7: ex:f6,
dxc4 .8: Tel+, Le6 .9: Sg5, Dd5. (Sort skal passe på, f .eks c

koster Df6 en officer efter Sxe6 og Dh5+) 10 i Sc3, Df5.•
ll:Se4, 0-0-0. (I sin bog "Ge sundez Menschenverstand im
Schack" angiver Lasker ll~-,Lb6 og skriver9 at det stærkt
udseende 12:Sxf7, besvares med o-o og fordel for sort.
Dette er sikkert rigtigt') men hvid spiller 12~fxgll og
får forde 11). 12: g4 9 De5 .13: Sxe6, fxg .14 ,: fxg7 i Thg8 o 15 ~Lh6,
d3.16:c3(en ejendommelig stilling~ som oprindelig regne
des for fordelagtig for hvido Imidlertid fandt en tysk

(forts o s ~ J_L!-)
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korrespondanceskakspiller væsentlige forstærkninger for
sort). 16:-,d2.17:Te2,Td.3"18:Sxc5~Sxc5.19:Txd2,Se5.20:
Txd3,cxd3.2l:Da4"Dd5.22:Df4,Sf3+.23:KfliiTd8 med fordel
for sort all. 21:Kg211Dd5+.22~Kg3,Sf7 .23:Dd2_,Dd6+ .24:Kg2t
e5,.25:g5,Sd8 med godt spil. Tilbage til udgangspunkt.et s
l:e4,e5"2:Sf3,Sc6.3:d4,exd4.4:Lc411Lc5. Her er c3 det
stærkeste træk. 5: Sg5 giver efter S.h6 .6 :.Sxf7, Sxf7 "7:
Lxf7+jKxf7 .8:Dh5+ ,g6.9:.Dxc5,d5 intet,1 tværtimod. 5: o-o
besvares bedst med d6.5:c3~d3(angivet af teorien~ men
5:-,Sf6 er mindst lige så godt) .6~b4,Lb6.7:a4,a6.8:a5.,
La? .9: Db.3, De7 .101 o-o, Sf6 .11:·Sd2, o-o .12 :Lxd3, d6 .13; b5,
axb.14:Dxb5,Ld7 og sort står godt. 5:-,Sf6 fører til
Møllerangrebet i Italienskt der normalt opstår sål,edes~
l:e4,,e5.2:Sf3,Sc6.,3:Lc4,Lc-5.4:c3,Sf6.5:d4-,exd., 4:c3 er
altså også et gambittræk. 5i-,Sf6.6:cxd(o--o river op i
et gammelt sårp sådan spillede V9-Il Wijgerden mod mig i
sidste runde ved junior DM 69. Trækket er ikke noget
værd: 6:-,,.Sxe4.7:exd,d5! (jeg spillede Lb6?) .B:dxc5,
dxc4. 9 : De2, Dd3 ! ) • 6 :; - t Lb4+ •7 : Se3 , s~e4 ,8: o-o, Lxc3 • 9: d5,
Lf6(fører til remis. Jeg har selv engang forsøgt 9:Se7
og vundet , men godt er trækket næppe) .10:Tel,He7 "11:
Txe4, d6_.12: Lg5,Lxg5 .13: Sxg5, o-o .14; Sxh7, Kxh7 .15:Dh5+ ,
Kg8 .16: Th4, f5. Hvid må nøjes med remis ved evig skak,
da gevinstforsøg er risikable. T "R.

4/3
11/3

17/3
18/3

25/3
8/4

29/4

PROGRAM FOR KOMMENDE SPILLEAFTENER.
I.hold ude mod Bi.S.i Hovedgaden 34, Birkerød.
II.holdet hjemme mod B.S.F.
Opvisningsparti mellem. Th.Rosenlund og Arne Ja
cobsen.
K.S.'U" holdt .. : II.hold ude mod Br.Sk.
I.hold hjemme mod Hellerups"
III.hold hjemme mod Alb.S.
?.runde i Vinterturn.eringen.
8. - - -
9- - - -

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spil1elokal,e: Randbølvej 59, kld.
Redaktion: Sten Bauers~ Forhåbningsholms. A. 22,Kbh.Vo
319699" Birger Frandsen~ Ågerupvej 33, Brh. BE 3889 •
.Søren Juult Nedertoften 179 Vanløseu 7'435210

Jasa - Kbh.
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

V~~~yol~_j~1nioE!E-~ s~~!:sk~l?~t.:.
Turneringen var i år ikke forbeholdt begyndere og II
kl. sp Ll.Lere , men rummede også mesterklasse og I kl.
De 8 deltagere i mest,erklassen (kun een havde iøvrigt
titlen) spillede "aLl.e mod alle", og resultatet blev,
at jeg vandt med 6 points fulgt af Per Auchenberg med
5 p. og Bent Samuelsen og Fl.Lund med hver 4-½. Eigil
Pedersen deltog også i noget af turneringen og fik 2 p.
Bortset fra partiet mod Auchenberg var mine præstati
aner temme~ig tniddelmådige; den ene af remisserne var
et rent mirakel. I I kl. klarede både Finn Madsen ,og
Per Bøj.den sig udmærket, 4~ p. af 7 ofte nok til præ
mie dog ikke i dette tilfælde. Hvis Finn lærte at
værdsætte den lange betænkningstid, fik han endnu
flere point. Bøjden brillerede i de sid.ste runder med
et par gode slutspil, men kom altså en smule for sent
i gang. Fra Vanløse deltog endvidere Jan Mikkelsen og
Jørn Hansen i II kl. De fik henholdsvis 1 og O point~
hvilket man ikke skal lægge noget i, da Jan Mikkelsen
var syg under noget af turneringen og Jørn Hansen i
hele perioden. Th R 1-- ··d. . osen un .

----o0o----

~ndk~12-e!.§~ _.ti1-~r~~~~-5~n~!:~lfgr~.~mli!!,E;.=. ·
Klubbens årlige ordinære generalforsamling finder sted
onsdag d. 27. ma.i med dagsorden iflg. lovene. Vi min-:
aer blot om, at såkaldte indkomne forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage forinden - meget
gerne før.
Nærmere i næste nr. af Fribonden.
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1. hold.
I 5 .r-unde spillede Lvho Id 4-4 mod. Birkerød på udebane,
og det var for lidt, ikke mindst fordi Brønshøj SF i
samme runde klapsede Sporvejene med 7-1,

Vindere på vores hold blev Rosenlund, Arne Jacobsen
og raser.ven Verner Pedersen, mens Voss og Juul spillede
remis; taberne var Bne s'Iev, Mikkelsen og Holst.

Til Mikkelsens nederlag knytter sig en historie, der
fortæller noget om stygt uheld~ men også om god kamp
ånd: Han kom lige tids nok til at se toget køre for næ
sen af sig og måtte ud på en 25 kilometers knallerttur
i det nordsjællandske landskab (det var frostvejr og.
pokkers koldt den aften). For at forøge spændingen var
vejene spejlglatte, hvilket betød et mindre uheld i
Lyngby. Han ankom til Birkerød med 3' kvarters forsin
kelse, men trods alt og alligevel spillede han et ud
mærket parti og • .. .. . tabte på tid! Ak ja"
Der var lagt op til en jævnbyrdig match mod Hellerup i
6"runde. Inden kampen stod de to hold a points med en
mikroskopisk chance for oprykning'} og der krævedes en
stor sejr for stadig at være med .i opløbet. Resultatet
blev 4-4, og det hjalp ingen af holdene; Brønshø:j SF
fortsætter uantastet marchen mod mesterrækken"

Lad os forengangs skyld nævne taberne først~ for
der skete det underlige~ at både Rosenlund og Arne J
tabte; de var begge, ubesejrede og topscorere for hol
det. Ydermere tabte Egon Rasmussen efter at have stået
godt det meste af partiet. Sneslev, Voss o,g Holst
vandt~ og Voss overtog hermed topscorerposten, Endelig
blev det remis for Juul og Mikkelsen.
Er det en fordel at have hvid? - Man kan diskutere det
længe og inderligt uden at blive klogere, .så Fribondøns
medarbejder valgte en statistisk korrekt og uangrLbeLå.g
metode for at finde svaret. Han undcrsøgtis ·et helt til
fældigt udvalg af partier, i dette tilfælde de 16 par-
tier i I .holdets 2 sidste kampe" Og her er resultatet.~
12 partier vandt hvid, 4 partier remis og nul partier
vandt sort.

Fup? - Overhovedet ikke, det er d.en rene, skære
sandhed"

SJ



2. hold.
E".fter en uheldig lang pauae i holdturneringen på 3 mdr.
og 10 dage spillede 2 .holdet 5 .runde den 4 .marts på
hjemmebane mod Br,ønshøj Skakforening II.

Vi stillede med 2 reserver på 7. og 8.bræt1 og midt
på aftenen var resultat,et yderst uvist. Efter 6 afvik
lede partier var stillingen 3-3. Rendlev meldte sig J)å
dette tidspunkt hos ho.tdLederen og bad om lov til at
tage imod et remistilbud~ m.en da det sidste parti skøn
nedes lidt i underkanten for cs, måtte holdlederen ud
love 1 øl, hvis Rendlev kunne vinde sit parti. Dette
animerede Rendlev til en kraftindsats, og snart va:r
sejren hjemme. Da det sidste parti endte remis, blev
slutstillingen altså en sejr på 4½-3 ~ .. Tak til Poul
Sørensen, Jacob og Rendlev for hver 1 point, og til
Richardt Hansen, Dyrholm & Jørn Høj:mark for hver et
halvt point. ··

Tirsdag d. 17/3 fulgte 2.holdet successen op med
endnu en sejr over et Brønshøj-hold, denne gang Brøns
høj Skakklub I.

Holdet smykkedes af' en reserve på 8. bræt 7 men alle
knyttede næverne og fik halet en sej.r på 4-}-31 hjem.
Det så ellers ud til at blive alle tiders .remis-aften,
idet de 5' først afviklede :partier endte med remis j men
da de sidste partier gav 2-1 til os, var se:jren en kends
gerning .. ·De to~ vi var stolte af', var Barkhus og Dyrholm,
og de 57 vi var tilfredse med, var Richardt Hansens
Poul Sørensen, Erling Johansen, ,Jacob & Rendlev.

E. J"'

2 .holdet rykke:r~ ~op l ! J

Med det formidable gennemsnit af 7, 1 p. i 5 kampe ,er
) .. holdets oprykning en kendsgerning. Holdet lagde ud
med en sejr over Brh , Skakklub II på 5t-2i og fulgte
den op med at vinde 7-½-1 mod nr,.2 i r-ækkent Albertslund
Sk. IV,. Grunden til den store succes er selvfølgelig i
første række vores skaklige overlege_nhed i bundrækken,
men en anden ikke uvæsentlig årsag er det gå-på-mod,
som deltagerne. har været præget af: kun 2 afbud og det
endda kun af tvingende årsager.

(Mere næste side)
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Stillingen i 4.række gruppe 3 før sidste

.I ,. ; V. S • III " 5 k. 3 5½ P •
2 • Alb . S . IV. 5 k. . 20 p •
,-. Ø.B_•. V. , 5 k. 18f p ..

..4 .• Erh • Sk . . II " 4 k q 162 :p ..
5~~ Gl.Sk. V. 4 k. 16 p.
6 ., _ S • 41 . IV •. - 5 k • 11½ p •
7 " Gø' ,.""Sk" III,. 4 k. 10 p •

15-mands V-V-Turn.------------- ....~ ........~

runde:

B. F •.

I lighed'm.ed:sidste år spilledes sidste runde i Vest
vold.klubbernes holdturnering som et samlet stævne i
brøndbyøster søndag d .8 .marts. Vanløse mødte her ·-Brønd
byvester: og vandt 9½-41; kampen var dog mere lige, end
disse tal tyder på. Brøndbyvesters hold var kun på 9
mand, og de 9 partiert der blev SJ;>illet, var højst jævn
byrdige :med skiftevis gev~nst t:i,.l hver side og et slut-
resultat på 4½-4~. Det blev de 5 agratisu1

_ jiodrrt s , vi
fik på udeblivelse 9, der gjorde udslaget ..· De .ø,vrige
klubbers re.~µltater blev: GlS-BbyS 10½-4½ og AlS-RødS
8-½-6~. Turneringen blev i år vundet sikker·t·· af Glostrup
Skakklub med 52 po'ints fulgt af Albertslund med ~5~ P:•
Vanløse måtte se sig fortrængt til en femtepla.4s med
ialt 32~ points, et lidt skuffende resultat i betragt
ning af , at vi vandt turneringen sidste år.

Efter holdturneringen afvikledes Vestvoldmesterska
bet i lynskak, der blev spillet som en Monradsturnering
med seedning af de stærkeste spillere~ og her gjorde V"
S. sig bedre gældende .. De otte runder sluttede med lige
stilling mellem Sv.E"Christensen~ Glostrup, Per"A:uchen
berg, Albertslund~ og Torben Sneslev j ·Vanløse, ...alle med
6t points. I omkampen mellem de tre trak Sneslev imid
lertid det korteste strå~ og Sv.E.Christensen vandt
efter endnu en omkamp med Auchenberg mesterskabet.

Foruden præmierne til de tre første var der også ud
$at ·tre pr~mier til de bedst placerede a.f de ikke
seedede spillere. Her sikrede Niels Rendlev sig med
41 points og den bedste korrektion andenpræmien. Før
stepræmien gik til Carsten Christiansenj! Rødovre, med
5 p" og tredjepræmien til Carsten KowaLzyk , Brøndby
erne :i med 4J p.

JH
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"Den smukke atre af alle spilleåbninger!J,,udtalte Morphy,
og også Anders·en og Steini.tz ,elskede denne .åbning over
alt· andet (måske undt.aget kongegambit)1 .. <I -vca:e dage
spilles den ikke ret mege.t af de stærkeste, ·r-ordi der
findes et par gode gennemanalyserede metoder for sort
til at opnå udligning; .og de svagere ..f.øJg,er. stormestre
nes moder. I virkeligheden er gambitten: uhyre vanskelig
at spille mod uden et omf'attende kendskab· til teorien,
og hvem har det i en tid1 hvor ingen spil-ler den? Som
f'or-håberrt Lf.g bekendt opstår gambitten eft·er- 1~.e4,e5.
2:Sf3.,Sc6. 3:Lc4,,Lc5. 4b4?! Ideen er, at sorts. løber
jages til et dårli~t felt (b4), hvorfra·hvid. med·dob-
belt tempogevinst (c3 ~d4) jager den hjem, .:samtidig med
at han danner sit eget. centrum og åbner ..J'or sine· offi
cerer. Sort behøver Lkke at slå på b49 men kan spille

.4:,-,Lb6. Dette træk virker utiltalende, da hvid sparer
et tempo i forhold til de italienske varianter med c3
og M, det fører da også efter 5:a4,a6. 6iSc3,Sf6. 7:
Sd5~Sxd5~ 8:exd9e4. 9;dxc6jo-o. 10:Lb2,exf. 11:Dxf3,
dxeS, 12~Dc3,Te8+. 13:Kfl,,Dg5" 14:h4,Dh6. 15~a5,La7.
16~h5,Le6. 17:Th4~ i følge Euwe til fordel for hvid,
men sort- kan slå bonden såvel med springer som med lø
ber, springeren er dog mindre anvendelig, da hvid med
5:c37Sc6. 6~d4 får en stilling, som er kendt fra 4~Lxb4
og som ikke er resultatet af bedste forsvar. Altså 4:- ,,
Lx:b4" 5:c3 og nu La5 eller Le7, da 5:-,Lc5 .. 6:d4,exd.
7~o-o f .eks , 7:-,.d6" 8:cxd4,Lb6. 9:Sc3tLg4. 10iLb5,Kf8.
11:Le3 er dårligt for sort. 5;-•,La5 Q 6:,d4 (6i o-o,Lb6.
7:d4-jd6 eller 6~-,d6. 7:d4,Ld7 er udmærket for sort)o
6::-,d6 med laf Euwe. Men hvorfor kan man ikke spille
6t-9Lb6. På 7tdxe spiller sort d6 og har så vidt jeg
har kunnet finde ud af udligning. Hvis nogen mener no
get andet, er jeg meget interesseret i analysen, da
6:-,Lb6 sandt at sige er min egen opfindels,e. Efter
6;-,d6 angives 7:Db3,Dd7. (De7. B;d5!) 8:dx,e,dxe. 9~
o-otLb6" 10:Tdl,D~7. 11:a4,Sh6. 12:a5,Lxa5" 13:La3,Df6.
14:Lb5,Ld7Q• 15:c4 eller 8;-,Lb6. 9:exd6,Sa5. 10;Db4,
Sxc4. 11: Dxcs-, Dxd6. 12 ;La3 ~· Le6. 13: De2 ~ Dd7. Første va
riant er god for hvid, anden for sort. Det er dog mu
ligt.~ at hvid bedre spiller 9~La3. Jeg kan altså varmt
anbefale- ·denne gambit til spillere, .som er trætte af
lukkede spil og bonde tæ.l l.er i.. Th.R.
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H1:!f0~~~~~!2~ræg.1n~.!
For et par numre s,iden bragte Fribonden ~~ ·morsomt lille
indlæg af St • B. om emnet hukommelsestræning.. Forhåbent
lig har medleinmerne haf't udbytte af detr1 selv om hukom
meLse skulie være en medfø~t egenskab hos en skakspil
ler" Det ·.Eir det til en vis ··:grad også, bare de t ikke
drejer sig om mere banale ting som f.eks. klubkontin....
gent. Så ser det lidt .anderledes ud, måske f',ordi men
neskeånden i .sin strålende høje flugt ikke anser det
usle mammon, ligesom ørnen ikke ser enhver Lus , der
kryber i støvet.

Men nu skulle vi gerne se at komme ned på jorden,
bare de par minutter det tager at betale kassereren,
som desværre altid er nødt til at stikke trynen i bæet~
for at blive·i lignelsen.

Regnskabsåret slutter med udgangen af april, og vi
h~ i øjeblikket 140 måneders res+ence , fordelt på 47
·rp.esll~.mmer. Det må siges at være en præstation·_ vi kan
altså samle points. Hver enkelt bedea venligst ran.sage
sin samvi,ttighed samt sit kontingentkort og så gøre no
get alvorligt ved det. Inden udgangen af april skal
alle have betalt til og, med april1 og kassereren regner
med en tilstrømning:i der kan måle sig med det run, der
er på kaffe og sodavand. Vel mødt ved kassen - aftalte
penge fremmer ekspeditionen"

Godt tilbud"---~-~---ill&ii1191i _
Så længe lager haves sælges klubbens udrangerede skak
ure. Ure i brugbar stand, men uden eller med defekte
faldvinger 10,- kr. pr. ,stk., ure med defekt værk 3,
kr. pr. stk. HsnvendeLse til bestyrelsen.

R~j~etil:§ku2;_~il_jugi_2Ee:S ..!
· På given foranledning skal det herved præciseres, at

__ - rejsetilskud til dei'tagelse i turneringer kun gives
juniorer, såfremt disse i forvejen bar søgt herom og
af best:vrelsen anses f·or tilstrækkeligt kvalificerede
t:Ll _deltagelse i de pågældende turneringer. Tilskud
vil ikke kunne forventes til turneringer i Storkøben-
havn"

Kassereren

Bestyrelsen.



- 7 -
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De spillere, der af forskellige grunde ikke kan del
tage i D.S.U.'s EMT og som godt kunne tænke sig en ak
tiv .. turnering udover klubbens Vinterturnering her i
foråret~ har endnu en chance eller rettere to.

For det første kan Skakforeningen Øbro's åbne for
årsturnering anbefales. Den er ikke koordineret, men
alligevel altid godt besat. Den omfatter Mesterskabs
klasse, Mesterklasse, I9II,III og IV kl. samt junior
og/eller beg.kl. i den udstrækning~ der melder sig
spillere. Datoer for alle k.Laeaer r
mandagene: 2o/4~ 27/4, 4/59 11/5, 25/5.
tirsdagene: 19/5, 1/6 ..
alle dage startes kl. 19,30.
indskudt mesterklassez 30 kr.

I+II kl. : 20 kr •
III+IV kl • : 15 kr .

Oplysning og tilmelding (foreløbig ingen exakt frist);
Jesper Holm.

Den anden turnering er F.8.'s Jubilæumsturnering
1970, der ~ koord.i.ner-e'b , Der spilles i følgende kl.:
Elite-, Mester-~ I-~ II: og III klasse.
Runderne er for I~ II og III kl . :
Torsdag den 7/5 (Kr.Himmelfartsdag) kl. ll?oo-15~oo"
Fredag den 8/5 kl. 19 ,3o-23 ,3o"
Lørdag den 9/5 kl. 15,oo-19,oo.
Søndag den lo/5 kl. 11900-15,ooG
Lørdag den 16/5 kl. 15 ,~ oo-19, oo ,
Søndag den 17/5 kl. ll,oo-15Joo.
Mandag den 18/5 (2 .pinseda:g) kl. 11, oo-15, oo .
Indskud: Elite- + Me sterkl. : 3 5 kr .,

I~ II+ III kl.: 20 kr.
For Elite- ag Mesterklasse gælder de specielle spille
tider og dage afhængigt af anta.l deltagere. Nærmere
oplysninger samt tilmelding (11/4) hos Jesper Holm"

EN'GANG I MAJ måned vil vi forsøge at arrangere en si
multanaften med en kendt storspiller - deltagelse kr.
31- uanset udfaldet af kampen" Hvornår er ikke fast
lagt endnu, men vi sigter på 13, . maj - nærmere herom på
opslagstavlen og FB maj. Vi glæder os til at se rigtig
mange mand af hus - vel mødt. best.
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Der deltog lidt over 400 spillere i dette års D.M. ~
som blev spillet på Duborg-skolen i Flensborg. Turne
ringen blev en succes for V .S • ., idet vi fik to nye
l.kl.spillere nemlig Ib Pedersen og Henning Kalfner,
ingen rykkede ned. I næste nr" af Fribonden håber vi
at- kunne bringe et par af oprykkernes partier.

Re sultaterne:
kl. 1. .2 • 2 . 4 c,, 2 ~ 6 • 2 " .12..oint s,

Eigil Pedersen jun.I,A 0 1 1 0 0 l 1 312
Birger Frandsen jun.I.B 1 t 1 0 0 1 1 32 T 2
Henning Kalfner II,A 1 0 l 1 l 0 1 5
Ib Pedersen II,B 0 1 0 1 1 1 1 5
Gibori Jacob II B 1 1 l 0 0 1 1 4

- ' .
2" 2 .

Niels Carlsen II,C t 1 0 1 0 l 1 42
Kurt Andersen II,C 1 0 0 0 1 1 0 3
Miki Kalfner jun.,IIjA o 0 0 1 1 0 0 2
Leif Jensen ItC resultatet uvist ved redak-

tionens afslutning.

15/4

16/4

22/4
29/4
?/5

27/5

PROGRAM FOR DE KOMMENDE SPILLEAFTENER

10 .runde i V. T. (kun 3 .z-ække ) ~
II. hold hjemme mod Su.s.
I. hold ude mod Bby. S. , Ungdomsgården~ Brøndby
ø ste:rve j 93 .
III. hold ude mod 8.41, Urtehaven 89, Valby"
11.runde i V.T_ (kun ,3.række).
9.runde i V.T. (alle rækker).
SIMULTAN - nærmere følger på opslagstavlen"
I øvrigt hænge- og manglende oartier i V.T.
Ordinær generalforsamling.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
Redaktion: Sten Bauers, Forhåbningsholms" A. .. 22,Kbh.V"
319699- Birger Frandsen, Ågerupvej 33, Brh. BE 3889 ..
Søren Juul, Nedertoften 17 9 Vanløse. 743521"
E'kspeditioni Birger Frandsen"

Jasa - Kbh"
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

QE,_eg.~6...9'.!_gz.!_[1~j1_ge !!-~!:al.-f~!:.§~m.1:!ESl
Dagsorden: 1. Valg af di.rigent.

2. Protokollen.
3- Beretning.
4. Regnskab. "7 71,,;Ft,'-". - '?~Y-luz.Uøx 'o/ k17vt"~•)-'. 197-0/J.;
5 • BH_rag94; • -~ u-(l"J,,J11~ fav:>L~ . _ ,
6 • læøk8ØUl :f@I"M~, ~ "/- 1

)fh-w,..,,!_ 2) IC,..,a,,
-9:;;:: Ve.l:g. 'J)Jt.t.d. 'JJt.td.. Y 2i;.,t~4. fbrn. ~fe.t111·~ t)~7·
e. Eventuelt. .

Traditionen tro er der lagt op til en spændende samlin:g·;.
Gyldholm trækker sig p.g.a. manglende tid tilbage, og
bestyrelsen skal som følge heraf suppleres. Det kan ,i; .
sig selv være en vanskelig opgave, men hovedd.ebatten
bliver næppe herom. Styrkeli.sten har i den udformning,
der blev vedtaget i maj 69, ikke formået at Leve op ·til
de forventninger, der blev st·illet I hvilket har givet
SU grå hår i hovedet, når der skulle stilles hold. Af
andre ting, der muligvis vil koIDI!le til debat kan nævnes~
V.T. (fortolkningsspø,rgsmål af regler - eventuGl ændring),
d,en endnu ikke afsluttede 1tteoridebat" (Th.Rosen1und har
nu i et år skrevet om teori i FB.), atter medlemsfremgang
- klubben ved at blive stærkere - holdturnering etc ..

Torben Sneslev og undertegnede mener , at en styrke
liste skal have følgende egenskaber- for at kunne danne
grundlag for udtagelser til hold m.m.:

1) Den ske.L kunne placere folk efter styrke,
hvadenten de kun spiller styrkeliste-partier,
i V .T. eller i koordinerede turneringer el-·
ler kombinationer af disse.

2) Den skal være overkommelig at administrere.
3) Den skal ikke tvinge nogen til noget (det

er lysten, der driver værket ) , kun ~e
måleinstrument.

(fortsættes)
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(Fortsat)

DE.n nu-vær-ende styrkeliste opfylder ikkG alle disse
krav og har desuden andre småskavanker, der alt ialt
har fået Torben Sneslev (nuværende turneringsleder) og
unde. rte6nE>de til at leve et nyt forslag {komm~r ~p i ..
klubben). Det er lavet over en model fra aet i ø~ebl1.k
ket sl omdiskuterede rating-system og ser ved første
øjekast noget indviklet uå. I virkeligheden er det
uhyre enke Lt , og der vil på genere.lfo,rsamlingen blive
vist nogle eksempler på, hvordan det virker. bf.

~~~~~~eEan_5~-~f~
I anledning af verse?:ende rygter bar redaktionen haft
følgende samtale med •kassereren~

Red: De;r går ryg.ter om, at du ikke vil fortsætte
som kasserer. Passer det, og hvad er grunden?

Kass,: Ja, jeg fratræder til generalforsamline;,en, og
grunden er tidnød. Netop i skaksæsonen er jeg ofte
bortrejst i forbindelse med mit arbejde, så j,eg ikke
kan passe kassererjobbet på forsvarlig måde. Det kan
klubben ikke være tjent med, og det er også for stor
en belastning for mig selv. Jeg har yderst sjældent
tid til at spille skalc, og det er egentlig det1 jeg
står i klubben for.

Red: Helt ærligt1 er det ikke også fordi du ikke
gider mere?

Kass: Med en enkelt afbrydelse på et års t Ld har
jeg nu holdt jobbet ud i 7 år. Det tyder da på en vis
interesse t men selvfølgelig er der problomer , jeg
godt kunne undvære.

Red: Er det restancerne, du tænker på?
Kass: Ja, det er et af dem. Det giver masser af ar

bejde og renderii' især her til årsafslutningen, hvor
jeg har dårligst tid. Særlig i år er det galt med ti
den, og det skal også nok vise sig på regnskabet" Og
det er egentlig herj det mest irriterende problem kom
mer frem. Det skabes af en vis kategori af medlemmer,
som aldris; nogensinde (det må du godt understrege)
betaler deres kontingent frivilligt~ men skal rykkes
hver eneste gang. Jeg ser til dels bort fra de passive
medlemmer, som sjældent kommer i klubbenii skønt der

(Forts. næste side)
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(Fortsa't)
i grunden heller ikke er nogen undskyldning for dem
Men at folk, der møder frem til stadighed, ikke selv
kan finde ud af at henvende sig til kasåen, det begri
ber jeg ikke. De tror vel, kassereren får procenter.

Red; Nu har du jo altid haft ord for at være en tem
. melig skrap inddriver. Ser du ikke lidt for strengt på
det?

Kassi Det er jo det , der er mit job1 og som medlem-'
roerne har valgt mig til. Pengesagerne er ikke det eneste
afgørende il det er jeg helt klar over g men økonomien e_r
en a·bsolut forudsætnin for klubbens eksistens C-aet mK
du også godt understrege , , og det er kassererens ansvar P

at den er i ordenp og det må han handle efter. Også selv
om enkelte medlemmer måske finder ham lovlig påtrængende.

Red s Og en. afsluttende bemærkning?
Kass: Jeg håber, at det lykkes os at finde den helt

rigtige mand til afIØsnin~,- og' fra min side skal det
i~ke mangle på støtte og vejledning., hvis det er påkræ
ve't , Og så vil jeg ønske for ham, at han ho.s de lidt
træge må møde den forståelse, han har krav på, og som
j,eg synes, jeg i nogen grad har savnet

- Red. har intet at tilføje.

l .ho'Ld ,
7 .r-undø var d ,16/4 på udebane mod Brøndbyerne, og

det var holdets uigenkaldeligt sidste chance for en pæn
placering i rækken. Brønshøj SF lå allerede sikkert på
l.pladsen, og Rødovre havde d.15/4, altså dagen før,
bragt sig på en tilsyneladende lige så solid 2.plads.
Skulle vi selv mase os ind på 2.pladsen, måtte vi vinde
7-1, hvilket på forhånd turde anses for umuligt; kun
3 .holdet havde patent pa den slags resultater.

De første 2 points gik til os, da Rosenlund og Juul
vandt, men Voss måtte for en gangs skyld bøje sigj så
stillingen blev 2-1. Det ubønhørlige krav var så, at vi
vandt de sidst1e 5 partier. Stillingerne syntes også for
holdsvis lovende~ så alle 5 mand knyttede næverne og
pumpede hjernevindingerne til det yderste. Men forgæves,
skuddet gik lige forbi cenurum, vi nåede "kun" 4 ~~ p.
Sej:re blev det til Sneslev, Mikkelsen, Holst og debu
tanten Leif Jensen; den anden debutant Mølgaard måtte
nøjes med remis. Slutfacit blev så 6} 11 - ikke nok til



en 2.p·lads, men vel nok sæsonens bedste resultat.
Lad det være et forvarsel for indsatsen i 70/71!

Tilgangen af stærkere spillere i de sidste måneder ty
der på, at det ikke behøver at blive tom snak.

Til slut skal det nævnes, at Rosenlund og Mikkelsen
blev topscorere· for holdet hver med 41 p. i de 7 kampe ,

. sj.
3.hold.

nen sidste dyst mod S41 forløb ikke så godt. De op
nåede 1-½ points mod vore 61, hvilket.trak vort gennem
snitscore ned til 7,oo points pr. match. Det var det
næst-dårligste resultat i aæsonen ; men det var i hvert
fald rart at se, at det ikke var den pr. taxa tilkaldte
reserve (ankomst 20"35)11 der ves: skyld i dette. Tre af
holdets gæve kæmper vendte iøvrigt hjem med ialt 18
points i de 6 matcher.

Vi vandt· for resten rækken.

SlJ.rtstillingerne: ( tallene i parentes: Matchpoint)

2.række,gruppe 1:

28 ( 2.1.)
25 (3j
21 (It)
18 ( 2)

22..1

5.GlS V 22½(2t)
6.GeS III 14 (12)
7 . 81+l IV 131 ( o)

6.LVS III
7 .Bt"S I
8.FS IV

5,.BiS I
6.BbyS I
7.Sl{ IV
8.~pS I

.VS IIl.SuS III 36f (7)
2.AlS I 36y(5~)
3.GSF III 33 (4)
4.BSF II 28 (4)

1.vs III 42 (6)
2.øB v 26 (3)

4.række,gru:ppe 3: 3"AlS IV 25½ (5)
4.BrS II 24f (.3)

Som det ses s.f slutstillingen rykker 3.holdet op i 3,
række, og vi har således næste år hold i alle rækker
på nær mesterrk. Dette er den ideelle udgangsposition
til oprykning over hele linien næste sæson, det ske!

bf.
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I tiden 1.-20.marts spillede de otte stormestre Byrne,
Donner, Unzicker, Szab6, KawaLek , Larsen, Olaf.sson og
Gligoric en dobbeltrundig turnering i Lugano. De sov
jettiske stormestre Keres og Spasski var også indbudt,
men sendte afbud, muligvis ·p. gr. af forberedelserne
til matchen Sovjet-Resten af verden.
Stor:mester-
gruppens 1 2 3 4 5 6 7 8 pt s • nr •
1 B . . 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 5. • yrne -- · !T TI TI l"~ ~2 TF - 1
2. Danner . oo -- _o2 TI TT T2'" To To 4t 8
3, Unzi~ker ·~ ~ ¼~ ~~ TI TT o~ ?1 ~ ~ 72 3
4. S.zabo -2 2 ~ 22 -- 22 ot 2"o TI· -2- 6. b
5. Kawalek i~ ~ * -~-~ 1 ~ -- 00 ~ n 5l 7
6. Laraen 21 T2 lo 1"2 11 -- 12 lo 92 1
7, Olafsson 1~ ll lo 11 it oi -- ~1 Bf 2
8. Gligoric ~2 21 11 t½ ~2 ol ~~ -- 72 4
Før turneringens start anså man Larsen for favorit med
Gligoric ~ Unzd.ckar og Kawalek som nærmeste konkurrenter.
Larsen.s sejr var da heller ikke ];)å noget tidspunkt i
fare" Han lagde ud med fem gevinster i træk og havde
efter første cyklus 6 pts., 1i mere end nærmeste kon
kurr.ent 7 Olafsson. I anden ,cyklus derimod blev det kun
til 3-½- pts. (nederlag mod Un.zicker og Gligoric), men
alligevel en sikker sejr til Bent Larsen. Turneringens
største positive overraskelse var Olafsson, der ikke
har spillet ret meget de senere år. I januar/februar
sluttede han i Reykjavik-tu.rneringen på en sjetteplads
( efter 4 internationale me st.r-e ) , det lader til, at han
har fundet storformen fra gamle dagie.

13 .runde: Larsen-R. Byr-ne, Siciliansk ....l.: e_4._~--~...;;....
e6. ;d4 cxd. 4 g Sxd Sf6. : Se d6. 6 :Le a • _.
8:o-o,Lb7. 9:Del,,Sbd7. 10:f3,Le7" ll:a42bxa44 Hvem kunne
vide, at sprmger-en i løbet af få træk herfra deltagm' i
angrebet p å den sorte konge? 12:Sxa4,d5. 13 :Dg3 ! , dxe·4.
l~:fxe~.,t,o.... o. 15:e,2! Der er nat':ll'ligvis ingen kvalitet
til hvid efter 15:Lh6? sort spiller 15:-iSh5·• 16:Dg4.,
Sdf6. 15:-,Se4" Her står springeren meget skidt, men
hvad skal sort gøre, han står allerede til tab. F. ex"
15i-,Sd5. 16:Lh6 med kvalitetsgevinst aller 15,:-,Sh5.
16: Dh3 9 Lh5 I ( g6. 17: g4-") 17: Lxh5' Dxh5. 18: g4-. 1§ i Dh3 2

(Forts6 nederst næste side)



Goringgarnbit"
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Denne gambit m-i.nde;r 0m den skotske, men er måske en
tand skarpere •. T·il gengæld findes der beklageligvis en
virkelig god o;tåde at afslå den på. Trækkene er 1:e4,e5"
2:Sf.3jSc6. 3:d4.exd. 4:c31- .. Id~H3n med trækket er at
fjerne den sidste sorte centrumsbonde med tempo (ud
vikling af Sbl). Det er farligt., men sikkert ikke no
gen direkte fejl at inkassere bonden f.eks" 4:-,dxc"
5:Sxc3~Lb4. 6:Lc4,,d6. 7:o-o,Lxc3. 8~bxc,Sf6. 9:e5 (et
nyt bondeoffer), Sxe5. 10:SxS,dxe. ll:Db3,De7. 12iLa3,
c5. 13:Lb5+,Sd7" 14:Lxd7+,LxL" 15:Dxb7,o-o. 16:Tdl,Td8.
17: Td2, og det siges, at sort kan opnå udligning. Uden
Lb4 er det endnu svaµ'ere f.eks. 5~-,d6. 6:Lc4,Le6.
7oLxL,fxe. 8;Db38Dc8. 9:Sg5,Sd8. 10:f4,Le7. llif511Lxg5.
12~Lxg5,Sf? .. 13:fxe,Sxg5. 14iDb5+1,c6. 15:D:xg51g6.
I6:o-o,De6. 17:Sd5jcxd. 18:exd5,Dd7. 19iTael+sSe'7,
20~Df69o-o-o. 21:Txe7,Db5. 22:Dc3+,Kb8. 2.3:Dc7+,Ka8.
24:·Tlf7 o At jeg bringer så mange træk skyl.de s , at jeg
stiller mig tvivlende over for _påstanden om, at hvid
straks vinder (Euwe). Hvis nogen finder en gevinst51

vil jeg gerne se den" Som allerede nævnt behøver sort
ikke at rode sig ud i disse (trods alt) vanskelige
stillingert men spiller 4:-,d5! der efter 5:exd,DxdS.
6:cxd.; fører til nordisk .og vel at mærke en variant
med bekvemt spil :for sort. F.eks. 6;-,Lg4. 7:Le2,Sf6.
8:Sc3,Da5. 9:o-o,o-o-o. 10:Le3~Lc5. ll:Db3,Lxd4. 12:,
Sxd4, Sxd4 " 13 :.Lxg4, Sxg4 " 14 ~ LxdJ+, Txd4 • 15: Dxf7, - •

Th.R.

(Forts. fra forrige side)
Sdc5,.. 17:Sc6! Nu får s'or t; en smuk død. 17:-1Lxc6o 18"
Sxc . xc _ 9 • _ :Lxc · f • _( T~8 • .20 : Df3 ? Dd5 •. 2l ~ Dxf? , Kh8"
.22~Lf8 • 2:0:exf6! Txf6" 21:Txf6 Dxf6. 22:Tfl De ... 2 :·
b4,h6. Der-truede en bagatel af 24~Df3- Db8. 25:Lxe4)
2-,i"Lf8,Txf8. 26:TxfB. I tilfælde af 23~-,Tc8 så 2itg
Df_39h6. 25:Tel. 24:Tel. Sort opgav, han taber springe
ren efter 25:De3 (24:-9Df4. 25~Dxe6).

Artikel til Fribonden afg
Poul-Erik Petersen~ Brønshøj Skakklub~



? (1)
7' (o)
4t(2)
4½(2)

II rækkei
1. B. Frandsen
2. L. Wenneche
3. M. Bang
4-. B. Gyldholm

- 7 -
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Mester-, II og III række er afgjort, mens kampen om 1.
pladsen i I række står mellem G.Jacob og Rich.Hansen.
Der mangler endnu en del partier i de f orsk,ellige ræk
ker, og det henstilles kraftigt til de implicerede at
få dem afviklet (se program på bagsiden). Stillingen;
(tallene i parentesen angiver ma:ngl,ende partier)
Mesterrækken: 1. Torben Sneslev 7 (o) I

2. Th. Rosenlund 7 (o) II
3. s. Juul 4 (1)
4. J. Holst 4 (1)

I rækk.e ~ l " G • Jae ob 7 ( o)
2. Rich. Hansen 5t(3)
3. Barkhus 42(1)
4. S. Bauers 4 (2)

III række;
.1" F. Mads,en 6½ ( o)
2. Fl. Knudsen 5 (o)
3- P. Jensen 4 (o)
4. E. Kiilsholrn 3 (1)
5. S.B.Hansen 3 (1)
6. P.Bøjden 3 (o)

~!Q;t_sta~~st~k_2!_Y.!§.!~§-2J2l~n2:.!
En hurtig, lille undersøgelse over klubmedlemmernes bo
pæl viser~ at den gamle vittighed med at kalde klubben
nvanløse og omegns Skakklubli stadig er aktuel. Der er
ingen statistisk signifikant forskel på fordelingen mel
lem jun.•.iorer, seni?rer ogyass.ive. Vanløseand.elen er i
alle tilfælde omkring 41 %. Den næststørste gruppe ud
gøres af 3 af vore nabc--d'i atrri.ktier t Brønshøj, Frederiks
berg og Valb,y, som tilsammen råder over 29 % af vore
medLemmer , De sid.ste 30 % er fordelt på følgende steder o

Rødovre, V, Herlev, Hvidovre, N, NV, Ø, Hellerup og K i
den nævnte rækkefølge.Som man ser1 er vor klub så god,
at man kan få folk til at re,jse gennem den halve by for
at træffe os. Ja, for nogen tid siden havde vi endda et
medlem i Hørsholm(!).

(Material~ til unders.. øge l.sen:
medLezns.Ld.ste pr. 23/3) ..
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HOBBY! - Gamle mønter købes eller byttes - ukatalog".
Sejr Houmann 745215"

FROM THE UNDERGROUND:ia.~--------~--------.--.- .... --..--~
Det har ved nærmere ,efterprøvning vist såg , at kLubbens
B-lokaler atter holder ud til kl. 1.

OBSJ ! UHA-holdet p.t. residens i Ålborg p~ route
Salling"

•,!,

Simultan.
Onsdag d. 6.maj kom Danmarks- ,og Nordens-mesteren Ole
Jakobsen og s_p,illede simultan. Ganske vist havde fjern
synet pokal-fodbold, men at der kun var 19 deltagere,
var for ringe. Nå, men for at få det overstået, fik vi
altså et½ p. ved Th. Rosenlundp der måtte bruge to
spil til det . Samlet scor-e r. 1'9½ ~- Hm----------·--------

-~-----·---- ... -----
~_21:;r~m._fo~_!f2~~~d~_§l2~1.!~~f~~E-~E.!.

13/5 V .T. (hængepartier) og .styrkeliste.
20/5 do. do. - do.

Delegeretmøde i KSU (alle har møderet).
27/5
3/6

Generalforsamling
Styrkeliste.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
Redaktion: Sten Bauers, Forhåbningsholms A. 229 Kbh.V.

319699.
Birger Frandsen,_ Ågerupvej 33 9 Brh" BE 38B9
Søren Juul, Nedertoften. 17, Vanløse. 743521

Ekspedition: Birger Frandsen.
Jasa - Kbh.
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Efter Arne Jac,obs,ens valg som dirigent oplæstes beret
ningen f.ra sidste GF - dette tog behagelig kort tid,,ikke
mindst fordi der var tale om den lille" ekstraordinære i
oktober. Formanden, Jesper Holm, nævnte en god medlems
fremgang på det sidste i sin beretning, men den kunne

·· kun lige opveje en kraftig afvandring fra tidligere j

hvilket havde formindsket juniorafdelingen noget.
Præmieuddelingen for VT tog form af en parodi, idet kunen præmie kunne uddeles - resten af præmierne kunne ikke
endnu placeres, eller vinderne var ikke mødt. Den enlige
gik til E.D.Voss for hans 3.pr. i mesterrækken. Klubme
ste~skabet var ikke afgj,ort (der var dødt løb), men for
tiden spilledes en match ml. Sneslev og Rosenlund.
Blandt en de L ros uddeltes en smule ris til de, der har
gjort sit til styrkelistens mangLende a.ktualitet. Ellers
lod fmd. til at være nogenlunde tilfreds med tiden,J der
vax gået9 og han takkede alle, der i årets løb havde gi
vet en hj~lpende hånd med. Kommentarerne til beretningen
formede sig mest som personlige vurderinger og spørgsmål
og taksigelser. Den blev enstemmigt godkendt.
Herefter aflagde Gyldholm regnskabet som afgående kasse
rer. Han høste,p.e 81n del ros for det smukke og præcist
udførte arbejde, men måtte igennem en del forklaringer
på1 at budgettet :fra sidste år samlet stemte 51 mens :post
erne enkeltvis ikke gjorde det. Forklaringen skulle sø
ges i et for højt ansat medlemstal i forb. med et ret
højt kontingent. Restancerne satte som sædvanlig rekord,
men'm.å vel betragtes som et kronisk fænomen. (Til syn
derne: se dog at få dem afviklet!). Kontingentet fast
sattes uforandret; dog luftedes muligheden af en forhø
jelse senere på sæsonen. Poul Sørensen nævnte bl. a., at
DSU efter vor budgetlægning havde forhøjet ~skontingen
tet med 4 (hhv. 2) kr" pr" næse og år" Regnskabet: god
kendtes herefter enstemmigt.



Birger Frandsen og Torben Sneslev havde som forslags
stillere et interessant nyt system til regulering af
styrkel.isten på tapetet. Efter en deba't , hvor de 80 %
glimrende kunne være sprunget over, skred man til ende
lig vedtagelse - også enstemmig. Lovforslaget har des
værre ikke været bragt i FB, men skulle udkomme som sup
.P lement til dette nr . i et turneringsreglementshæft;e
sammen med VT-reglementet. BF og TS har selv udarbejdet
riogle bemærkninger for at lette forståelsen~ .og de føl-
ger lige ef-:eer--denne· artikel. . . . . . . : ...~-~-
Under valge;µe:· var det eneste inter,essante: hvem skal
være kasserer·; Mens man for søgte at overtale Eilif

, Kiils_holm, faldt nogle uforglemmelige fortalels,er ~ }.rne
'Jac. me-nte·9 at han godt kunne br-uge s , nu da klub,ben j'o
var i en vanskelig sitruatn.on (munterhed), og Jesper . ·
Holm mente ikke 9 at arbe,jdet som kasserer var overkomme
ligt ( jubel i Iænger-e tid), nej, at det var mindre over
kommeligt and -i hans tid som kasserer. Nå, omsider gik
Jeppe i kaaaerr, og alle åndede lettet op. Resten af be
styrelsen ·v~·(på genvalg i og EF og Lejf Jensen blev ·sup
pleanter .. , Under ·evt. fremsattes flere konstruktive
ideer, og 'de-1'.vil"blive underkastet en nøje vurdering.
Slut om.k:r~,i*g··ric1. 22,45" sb

B~]J~~!t1!!_6~F:..~~1_re~_!e~~nt~12g
ad §·4: Deltagelse i Styrkelisteturneringen er frivil
lig; id.et en spiller uanset deltagelse vil få tildelt
en .P Lac er-Lng på styrke lis.ten på grundlag af sine øvrige
kampe.
ad ~ 7 ~ nSandsynlighedsberegningen\"' kan f. ex a se såle
des ud; Når 2 spillere, hvis styrketal afviger mindre
end 10 p., mødes, formodes disse at være lige stærke,
således at begges W bliver o,5. I modsat fald sættes
den ø-yerst plaieered:g spillers. Wl) til o,B •..
I VT in.dregnes de enkeIte kampe · på styrkelisten, som
var de styrkelistekampe. For en spiller, der deltager
i en koordineret turnering i samme klasse? som hans
zoneplacering angiver, er sands~l.ighedsudfaldet det
antal points~ han skal have for at blive i klassen.
DeLtiager- en spiller i den nærmeste højere klasse,, end
hans z~neplacering angiver,. er WD halvd~len_af det an
tal p cdrrts , der skal opnås for a0 forblive 1 den på
gældende klasse. Deltager en spiller i endnu højere



REGLEMENT FOR VANLØSE SKAKKLUBS VINTERTURNERING.

§ 1
Anmeldelse til turneringen.

Klubben.s bestyrelse indbyder i FRIBONDENs septembernum
mer og ved opslag i klublokalet til deltagelse i klub
bens vinterturnering (herefter benævnt VT)~ der afholdes
i månederne oktober -- maj.
:Berettiget til at deltage er ethvert af klubbens aktive
medlemmer.

§ 2
Spilleudvalg og turneringskomite.

Turneringen tilrettelægges af et spilleudvalg (herefter
benævnt SU) på 3 medlemmer: et medlem af bestyrelsen,
lederen af klubbens seniorafdeling o,g turneringslederen
for styrkelisteturnering,en. Spilleudvalget udpeger en
turneringsleder" Tu.rneringsled~rens afgørelser kan ind
ankes for en turn~ringskomitei på 3 medlemmer valgt af'
spillerne i de 3 øverste klasser i VT med en repræsen
tan.t fra hver af diss,e klasser" Hver klasse vælger yder
ligere en suppleant, som træder.ind, når et komitemed
lem er personligt involver,et i en sag. Turneringskomite
ens afgørelser kan - dog uden opsættende virkning - ind
ankes for generalforsamlingen.

§ 3
Kla,5ser i VT.

VT kan spilles i følgende klasser: mesterklasse -
l ~ klasse - 2. klasse - 3. klasse"
De tilmeldte spillere skal placeres i den øverste klasse,
de efter dette reglelilent·er berettiget til at deltage i.

§ 4
Styrkelisten.

Efter afslutningen af årets VT opstiller SU en styrke
liste over klubbens aktive spillere på basis af resulta
terne i VT og den sideløbende Styrkelisteturnering, for
hvilken særligt reglement forefindes. Denne styrkeliste



danner grundlag ,for, de i § 13 omtalte turneringer samt
for Sommerens Styrkelisteturne.ring.
Pr. 1. oktober udarbejder SU en ny styrkeliste, som
danner grundlaget for VT og vinterens Sty,rkelistetur
nering.

§ 5
Mesterklassen.

Berettiget til at ,deltage i mesterklassen erg
a) de 8 øverste på styrkelisten,
b) spillere, hvis seneste resultat inden for de sidste

2 år er en score på mindst 40 % i mesterklass,en eller
75 % i 1. klasse i VT eller i en§ 13 turnering~

c) andre spillere, som SU enstemmigt anser for .kvalifi-
cer-ede . · ·· ·

§ 6
1. klasse~

- ,._ ; ~ ~ I " ; ~

Berettiget til at deltage ,i l.1.:kla·sse er s
a) nr. 9 - 20 på styrkelis~~;n:, •' ! · · - ·• ·•~ _ •

b) spillere, hvis seneste resultat i.ri.d'en for de sidste
2 år er en score på mind-st 40 % ;:L"-_1. klasse eller
70 % i '2. klasse i VT eller i en ·§ · 13' turnering,

c) andr·e spillere., som SU ee11;stiinmigt ånser- for kvali-
ficerede. .. .- . :. . . ,

' ' : .. . • ~" • • I • - _,, - ., ' :.

§ 7
2. klasse.

Berettiget til at deltage i 2. klasse er:
a) nr. 21 - 40 på styrkelisten,
b) spillere, hvis seneste resultat Lnden for de sidste

2 år er en score på mindst 40 % i. 2·. klasse eller
60 % i 3 .. ·klasse i VT eller i en §. 13' taænert.ng ,

c) andre spillerej som SU eenstem.migt' anser for kvali
ficerede.

§ 8
.3,. klasse.

Berettiget til at deltage i 3. klasse er ethvert af
klubbens aktive medlemm.er •



§ 9
Inddeling i grupper"

I mester-,. 1.- og 2. klasse spilles alle mod alle 1
grupper på mindst 8, højst 10 deltagere" Når en klasse
deles i flere g,:-upper, skal disse så vidt muligt være
lige stærke. Om fornødent kan SU supplere antallet af
deltagere.
I 3. klasse afgør SU') om der på grund af deltagerantal
let skal spilles alle mod alle eller Monrads system.

§ 10
Indskud og præmier"

Bestyrelsen fastsætter det for hver klasse
skud og antallet og størrelsen af præmier
ling er indbyrdes parti(er) afgørende. Er
remis, benyttes Sonnebo.rn-Bergers system.
ligestilling deles præmierne, se dog§ 11
klubmesterskabet.

gældende ind
Ved ligestil

dette (disse)
Ved fortsat
vedrørende

§ 11
Klubmester.

Vinderen af mesterklassen får titlen klubmester. Ved
ligestillingj eller dersom der er flere grupper, spil
ler vinderne en match på 2 partier. Der trækkes lod om
farven. Ved ligestilling i denne match spilles efter ny
lodtrækning til først vundne parti.

§ 12
Almindelige be sbemme Lser.

Turneringen spilles efter FIDEs regler, som de forelig
ger oversat ved Dansk Skak Unions foranstaltning.
Betænkningstiden er i alle klasser 4-0 træk i de første
2 timer, derefter 20 træk i timen. Opsparet tid kommer
senere træk til gode.
Vinderen - ved remis hvid - skal straks eft,er partiets
afslutning meddele turneringslederen resultatet~
De for turneringen fastsatte spilledatoer er gældende,
og udsættelse kan kun ske efter aftale med modspiller
og turneringsleder" Turneringslederen kan fastsætte sid
ste frist for a:fvikling af' udsatte parti.er, som :princi
pielt afvikles førstkommende spilleaften"



§ 13
Andre turneringer.

I tidsrummet juni - september kan arrangeres turnerin
ger, som koordineres med VT. Ved medlemsfremgang kan
der ligeledes i t'idsrummet januar - ma,j arrangeres ko
ordinerede turneringer.
For disse tu.r.neringer gælder samme regler som for VT
med følg,ende unc;ttagelser:
De.r spilles ikke om klubmesterskabet.
Der kan i de enkelte klasser spilles 7 runder efter
Monrads system, hvis det ikke er muligt at inddele i
grupper som skitseret i§ 9.
Mesterspillere kan for at supplere antallet af spillere
deltage i 1. klasse, men mister ikke deres ret til at
spille i mesterklassen, hvis de opnåz- mindst 40 %.
SU kan på grund af "overkva.lifi.ceredeu spillere fast
sætte lempeligere op- og nedrykningsbestemmelser.

I
I



klasser,, er sands:ynlighedsudfaldet O p • De 1tager en
spiller i en lavere klasse; er W det antal points1 der
er nødvendigt for oprykning fra Ren pågældend,e klasse

y~~~~~SE~~g!!~]~~~
Efter tux,neringen :på Mallorca, som Bent Larsen nok e,om
bekendt-vandt foran bl. a. Petrosjan-Spassky-Kortschnoj,
uå.ar·bejdede en række skakreportere en rangliste" der om
fatter alle præstationer i 1969. Foran Bent Larsen står
tre: spillere fra Sovjet, som i alt har seks mand blandt
de ti bedste.
1" Boris Spas sky, Sovjet"
2. Viktor Kortschnoj~ Sovjet.
3. Tigran Petrosjan, Sovjet.
4. Bent Larseni Danmark.
5. Lev Polugaje_vskij, Sovjet. 6. Vlastimil Hort ~ Czeko
slovakiet. 7·. Lajos Portisch, Ungarn , 8. Vassilij Smy
slov, Sovjet. 9, Jefim Geller t Sovjet,. lo. SvetoZar Gli-
gortc ,. :Ju&o~lc3:yien. bf

~1-:E8f_1e t~~-2E~av~!:.!.
For dem, der: eavner lidt at rive i, bringer vi her et
par opgaver, som skulle være relativt nemme. Løsninger
bliver bragt i næste nr •
I • Hvid: Kc 1 s Tgl ~ Ld4 11 s:e? , bønder g h2, g5, f5, c5 i b2 , a2 •

Sort: Kh8, Tf8, Ta8) Sg7 ~Lb6 ,Lc2, bønder : h7 ,, g6, f7 ,a5.
Hvid satte hurtigt mat, hvorledes?

II. Hvid:Kgl,Db4,Tdl~Lf3,bønderig2,d5,c5,a5"
Sort ;Kg87Dg3 ~ Ta2 i Te 8, bønder : h7, g7, f7, b7. ·

Med hvilket træk tvinger sort nu sin modstander
til at opgive partiet?

III .Hvid :Ke2 ,Dh5 il Tgl, Tg.3 11Le.3 ~ Sd4 ,. bønder I a2 ~ b2, c3, e5 ~f4 ~h2.
Sort:Kh8,Dc7,Tg7'}Tg8~Lc5,Lc6,bønder:a6,b6,c4-s-d5,e4,h7.

Sort spillede l~-,Le8?? 11 hvorpå hvid satte mat. Hvordan?
Endnu lidt statistik!- ...~""-~~~--------------- ... ----

Tager vi FB årgang 69 og undersøger den med hensyn til
skrfbentier-ne , vil man hurtigt opdage, at det er Torden
skjolds soldater om igen a Sat op i skemaform ser det
således ud~ Redaktionen~ 60% af stoffet.

· 'I'horbjørn R., ~ 30% -
bestyrelsen~ 6%
anonyme~ 2%
Gyldholm: 1% -

...

(forts.)



(forts. fra forr. side)
E.Johansen~ o,9% af stoffet.
N .RendLevr o 11 1% -

Tallene er behæftet med en lille fejl, således a~ de
·sidste 4. -på listen kun skal antyde et indlæg fra disse.
Med andre ordx Medlemmerne er .for lidt med i den dag
lige trummerum. Især efter generalforsamlinger o.lign •. 1
skulle man tro, at klubbladet måtte være det ideelle
Forum f,or diskussioner I synspunkt-er- m.m. Men det lader
til~ at de to årlige forsamlinger tapper al kraften ud
af medlemmerne" Dette vær-e hermed en opfordring.
Get going!

(

PROGRAM FOR DE NÆRMESTE SPILLEAFTENER., ... ~._. ._. ,aa-.,._ _

Generalprøven på den omdiskuterede nye styrkelisteord
ning finder sted d.lo/6, altså samme dag, som dette
nr. af Fribonden udkommer. Ordningen vil følgelig domi
nere resten af sommerens pr ogr'an, men ind im.ellem vil
vi - under forbehold for den fornødne tilslutning - ar
rangere lyn under en. eller anden form" Der er med andre
ord styrkeliste hver aften, altså også på aftener, der
ikke er medtaget på listeni
lo/E> Hænge- og manglende partie~ fra VT.
l7/6 do. (S- d· ~- h ·t ~0 d' ·11 t1)24/6 do. .· e . og .i. or •.• a . .La em spi , e .
1/7 Lyn (hold eller enkeltmands,-monrad) a

15/7 do.
29/7 do.
12/8 do.
Vi gentager opfordringen~ Dette er en vanvittig årstid
at spill·e vinterturnering påi Sørg for at få de mang
lende resultater frembragt!"hurtigst muligt!
--- ...-------------~ ---.!!.._ ~~--~-----.. -~~- ........__. _..__ ..._~--~----.-i
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
Formand: Jesper Holm, Rebæk Søpark 5, vær "2ol,Rødovre"
Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 57, Vanløse.
Red.~ Søren Juul Sørensen, Nedertoften 17, Vanløse.

Sten Bauers, Forhåbn.ingsholms alle 22, 19o4 v.
Birger Frandsen; Ågerupvej 33, 1., Brønshøj.

Telefonnumre: Fmd .. : 758551, 2ol. Kaas . ~ 7425'77.
Red. i 743521, 319699 og BE .3889.

Tryk~ Jasa, Kbh ,

{
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Torben Sneslev klubmester 19700---...-------IMl!!!ll -...-~--.-~----..-~~---!!IWl!il~ll!ll!!lio~~Rll!I

27. årgang

MtDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

- •., I mesterrækken sluttede Sne slev og Rosenlund lig•,
førsteplads~n. med_ hver 7 J? .. Sne slev havde_ ganske v~~ ., ..
vundet det indbyrdes parti, men var selv 1. sidste runde

·blevet besejret af Jørgen Holst. Fpr at finde en klub
mester besluttede spilleudvalget, at der- skulle afvik
les en match ove'r to partier"
Matchens før·ste parti blev som så ofte me;Llem Rosenlund
og ~neslev et vældigt tidnøddrama:~ .. "som sidstnæ'V!lte slap
bedst. f~a og kom i et vunde t slutspil" Altså 1-0 til
Torben, vel nok noget overraskende for de fleste7 og
man så med spænding frem til næste parti. Her blev det
hurtigt klart, at Thorbjørn ville få meget svært ved
at vinde den nødvendige sejr; han kom til at stå en
smule i under-ksnben , men meget tydede på remis. I des
peration løb elite spilleren ind i en fæl buk og opgav
omgående. - Sneslev vandt matchen 2-0 og dermed sit før
ste klubmeBterskab. Til lykke med det!

Mesterrækken 69l10
l 2 3 4 5 6 2 8 Pts.

1 • .Sneslev
2. Rosenlund
3" Voss
4" Juul
5. Holst
6. Sch.øller
7. Plachta
8. Mikkelsen
9. Rendlev

Q,
0
0
1
0
0
0
0

1 1 1
1 1

0 - ...1

0 1
2

0 0 1

f0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 02

0 l l 1 l 7
l 1 1 1 1 7
1 l 1 1 1 5T1 1 1 1 l 4.1.2 2 2

0 1 1 1 .q.
1 - T 1 1 3--z T1 1 - 1 2!2 T 2'
0 1 1 22 2 -
0 0 0 0 - 1

2

Til blivende resultat kræves 40 %') altså .31 p.



(Fortsat fra side 1)
Første række er trods alle anstrengelser end.nu ikke af
viklet.

.2 .række
Nr" l 2 2 4 2 6 7 8 ~ lo Pts
1. Frandsen , 1 1 1 1 1 1 1 1 7~- 2 T 2'
2. Wenneche 1 - 0 1 1 1 1 1 1 7a 2
3. Bang 0 1 ..... 'I 1 0 1 1 1 1 @-2

6~4. Gyldholm 0 0 1 1 1 1 1 1 l2 - 625- Hvalsø 1 1 0 0 - 1 1 .. 1 1 12 2
6 • Kalfner-- . .. .. 0 0 1 0 0 - 1 l 0 1 4
7. Holm 0 0 0 0 0 0 - 1 1 , 21..z'

218. Andersen 1 0 Q 0 0 0 0 - 1 1' " 2 29" P "Pedersen· 0 0 0 0 0 1 ,Q 0 - 1 2
lo.P.Larsen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2 - a
Oprykning~ 70 % = 6½ pts.
Blivende resultat: 40 % = 4 pts.

E'r.
,2 .·ra3kke

1 2 ~ 4 - 2--6 -z---8 Pt s ,
1" F.Madsen - 1 1 1 1 l 1 1 5..1.2 .22. Knudsen 0 - 1 0 l 1 l 1 53. S.B.Han.sen 0 0 - 1 1 0 1 1 4I '

4, P.Jensen 0 l 0 - 1 0 1 1 4
5. Kiilsholm 0 0 0 0 - 1 1 1 36. Bøjden . 0 0 1 1 0 - 0 l 37. C.Frederiksen 1 0 0 1 1 - 1

2 0 0 _, 22
8. Bentzen 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Oprykning.: 60 % = 4½ pta.
Nedrykning.: :

Opgaveløsningerg
Desværre var sætternissen der igen. I opgave 1 mangler
hvid et tårn på h4. Løsningen er herefter:

1 • Lxg7 , Kxg7
2. f6+1Kh8
3, Txh7+.Kxh?
4. Tg4, og nu er Th4++ ikke mere -til at forhindre,

da Ldl til dækning af matten bliver slået af kongen ..
(Fortsættes s.3)



(Fortsat) IID
1.-,Ta2xg2+!

Efter 2.LxTg2,Te.2! lader matten sig kun dække ved clron
ningetab _på e4 9 og på 2 .Kfl eller Khl følger henholds
vis Df2++ eller Dh2 (Dh3)++.

III.
l.Dxh7+,Kxh7. 2.TxTg8++ eller 1 .. -~TxTh7. 2.Th3++.

Einsteins overmand fundet.t • ' • •~ I ,.._. ..._ ....., _

;Jeg ser i referatet fra generalforsamlingen, at jeg un
der aflæggelse af regnskabet "- måtte igennem en ,del
forklaringer på1 at budgettet fra sidste år samlet stem
te:, mens posterne enkeltvis ikke gjorde det. Forkla.rin
gen skulle søges i et for højt ansat medlemstal i forb.
med et ret højt kontingent."
- Jamen'J det ,er jo simpelthen genialt. Så dygtig troede
jeg faktisk ikke, jeg var. Desværre har jeg glemt, hvor
dan jeg bar mig ad, men det kan vel rekonstrueres, even
tuelt med hjælp fra sb og hans EDB-anlæg .• Bagefter har
jeg tænkt mig at g.å i gang ·med cirklens kvadratur, hvis
jeg da ikke fra højeste sted bliver opfordret til at
løse problemet om underskuddet på betalingsbalancen. -
For det er da helt klart1 at jeg er født til noget stort.

B"Gyld.holm.

S~J:E~~l!§~en:
Til styrkelisteledere blev Torben Sneslev, N.G.Carlsen
og undertegnede valgt. S.U. kunne således d.8-6 træde
sammen for første gang og stille den nye styrkeliste op
samt vedtage det kommende halve års zonekonstanter og
sandsynlighedsberegning"
Beregnins;_en ~r den i FB( juni) under "Bemærkninger til
forslaget'' ad § 7 skitserede.
Zonekonstanterne: Elitezonen 4-

Mesterzonen 4-
I. kl.zonen 4
II.kl.zonen 5

III.kl.zonen 6
IV.kl.zonen 6

Indtil den nye styrkelistetavle· er lavet" vil man kunne
se sin øjeblikkelige placering på et maskinskrevet ark,
der hver klubaften vil ligge på det store bord. ..

b.f.



OFFICIELT!!!!!!!!!I ._....,....,

Birger Frandsen, Morten Laursen og Thorbj1ørn Rosenlund
tog i år den matematiske studentiereksemen på Efterslægts
selskabets skole.

Meteorologisk Institut lover fugtigt vejr.

§~~-!-~§U~~-E~§~~l8E,l
2 .-8. Junior DM og, Skaksommerlejr i Viborg.

6. Start af nnet åbne Brøndbymesterskab"
13. Juniormatch KSU-Skåne.

5 .-9 . KSU' s klubturnerings l .runde.
medio: Starter Vestvoldk.koord.turnering.

26.-30. KSU's klubturnerings 2.runde.

~!~!?:Eeg~_SQJE!Q:~EJ2f:26!:§:~l
1/7 -Lyriturnering (hold el. enkeltm.ands-mourad)

Styrkeliste
8/? Styrkeliste

15/?' Lynturnering (som d. 1/7)
Styrkeliste

22/7 Styrkeliste
29/? Lynturnering (som d. 1/7)

Styrkeliste
5/8 Styrkeliste

12/8 Lynturnering (som d, 1/7)
Styrkeliste

26/8, Styrkeliste
2/9 Styrkeliste

Eventuelle ændringer i dette program vil blive slået
op i klublokalet.

---------------·------------
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale~ Randbølvej 59, kld.
For-mand: Jesper Holm, Rebæk Søpark 5 ~ vær .2ol ,Rød.ovre.
Kasserer:" Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37i Vanløse.
Red.~ Søren Juul Sørensen, Nedertoften 17, Vanløse.

Sten Bauers , Forhåbningsholms alle 22 g 19o4 V.
Birger Frandsen,, Ågerupve j 33 • 1. , Brønshøj •

Telefonnumre: Fmd.: 758551, zci , K.ass.: 74257?.
Red.: 743521, 319699 og BE 3889.

Tryk: Jasa, Kbh.

OFF'ICIØST----~ ...---

Oktober • 1

August.
September



MEDLEM,SBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
•'I
~-.~

en•r1
27. årgang Nr. 8

Pr DE§l:san~~~grQ~ring_,!_V§.:.
Som det vil være opmærksomme iagttagere bekendt~ har
der de sidste uger været opslag i klubben om en hold
tur-nerLng i september 7 nærmere bestemt d. 9 .. , 16" og
231• Det er mend.ngen , at holdene skal bestå af 4 Vanløse
spillere plus 2 "uonganå ser-ede" spillere a Betænknå.nga
tiden vil være 45 min o til hver spiller pr" partd , så
der kan spilles to runder på en aften. Der bliver intet
indskud51 og klubben udsætter præmier i form af skak
litteratur til det vindende hold.
Alt dette lyder ·jo ud.:mærket7 men det forudsætter i høj
grad medlemmernes aktive medvirken. Jeg skal derfor _på
det kraftigste opfordre alle til dels at melde sig sna
rest, dels at skaffe ~9gæstespi1Leren. Det sidste skulle
da heller ikke være så svært" De fleste kender v·el en
eller flere skakspillere, der ikke spiller i en klub,
men eventuelt kunne tænke sig at prøve det - nu er det
altså bare om at få "talt med vedkommende i en fart2

for her er chancen"
Senest den 2o se_ptemher skulle der gerne være så mange
tilmeldinger9 at der med nogenlunde sikkerhed kan stil
les mindst 4 hold (d.v.s. 16 VS"'ere + 8 ugæster·:). Min
dre end 4 hold kan en turnering dårligt afvikles med,
så i modsat fald kan det blive nødvendigt at aflyse -
det ville mildest talt være flovt for Vanløse Skakklub.

Jesper Holm.

PS. På tilmeldingslisten bedes også anført, hvor mange
11gæstespillere0 hver enkelt kan skaffe<)



Junior DM Vibor;:; 1970._________ i _

I år deltog 3 vanløs,ere,, hvilket stadig er alt for få~
På den anden side var VanIø se blandt de 5 kLubber , som
repræsenteredes af mere end en spiller i mesterklassen.
Lokalerne i gymnastikhøjskolen var udm.ærkedej dog havde
man ikke taget særlige hensyn til den minoritet9 som ik
ke spillede i mesterklassen" De var anbragt i en gymna
stiksal med en akustik~ som gjorde det umuligt at tænke.
På grund af en protest .fra Eigil flyttedes de 2 I.klasser
til bed.re lokaler9 men II.klasserne blev~ hvor de var.

Lodtrækningen var så uheldig, at Mølgaard og jeg
skulle mødes i første runde. Det mest naturlige havde
vel været en remis, men dels er der langt til Viborg,
dels spiller den store Larsen heller aldrig på remis.
Derefter syntes Mølgaard, at det; var en strålende tur
neringi jeg at jeg hellere skulle være blevet hjemme.
Men anden runde skabte udligning1 da jeg vandt et sene
re skønhedspræmieudstyret parti, og stakkels Mølgaard
tabte. Turneringen førtes herefter af Jesper Bergmann
(vordende B-medlem i Vanløse) mens elitespillerne Sten
Fedder, Jens Kristiansen og jeg havde henholdsvis lf911 og 1 point. Men i de følgende 4 runder vandt jeg og
førte med 5 points sammen med Fedder foran Werner Hugj
Schweiz~ med 4f. Mølgaard var helt koblet af og havde .
kun 2 p ., Mit parti mod Fedder i 7 .r-unde blev spændende
og ganske velspillet indtil et vist tidspunkt, som det
vil fremgå nedenfor" Derefter ves: en remis i s,idste
runde tilstrækkeligt for Fedder og ligeledes for Hug,
som jeg mødte. Slutstillingen: 1" Sten Fedder 6~ p.
2" Werner Hug 6 p. 3" Th.Rosenlund 51 og 28 i korrek
tionD 4~-5- .Anders Wirgren og Jacob Øst Hansen hver 5t
p. og 27~ i korrektion. 6. Søren Larsen 51 og korr"26.
Efter sejr over Jesper Bergmann i sidste runde kom
Mølgaard op på 31 p., } over mesterkravet"

Eigil håbede på at blive mesterspiller og havde der
for allieret sig med et underli~t lille tøjdyr kaldet
en trold, som han medbragte alle vegne" Den må være et
·ondskabsfuldt gemyt i for han startede med o-o og opnå
ede i alt 3 p. lige netop tilstrækkeligt til at blive
i klassen.

Nær ved og næsten .....
Hvid: Thorbjørn Rosenlund" Sort; Sten Fedder"
Spillet i 7"runde d.7-8-70~ (Forts. næste side)



l,Sf3,Sf6.
2. g3jg6.
3oLg2,Lg7.
4.o-011d6.
5. c4, a6.

6 ·•
7"Tbl(!)

7. - ~ Sbd7"
8 o d3,

8. - 9 e5.
9. b4,Te8.

lo.Sel,Sf8"
11 ~ a411Se6"
12. a4~c6o

13 .Sa4, d5.
l4oSb6,Tb8.
15. b5!

15. - 1axb.
16"cxb~Sd4!
17 .. bxc ~ bxc "
18 .. Lg5:~La6(?)

19 "Sc211

Ret usædvanligt" Trækket antyder, at sort
gerne vil spille Panno varianten i konge
indisk 1 som ville opstå efter ?.d4.

Hvid venter endnu et træk med at vælge
mellem engelsk og kongeindisk.

Så må sort siges at være snydt.
Efter 8.-,e5s som eir hans eneste fornuf
tige træk:, op står en englænder, hvor sort
har svækket sig ved 5.-ia.6.

Muliggør Sf8 samt e4-? hvilket hvid må hin
dre. Det næste træk er derfor udmærket,
men kostede desværre over en halv- tiri1e.

En svækkelse, men samtidigt et godt eks
empel på det , som betinger Fedders over
legenhed. Man kunne kalde det skaklig mo
denhed. Med sort i denne stilling havde
jeg sikkert kastet mig ud i et udsigts
løst kongeangreb, mens Fedder nøgternt
vurderer, at han står passivt og derfor
blot .søger at konsolidere sin centrums
stilling"

Her gik det op for selv de af tilskuerne,
der tz oede , at min åbenbare nervøsitet
skyldtes Fedder, at jeg spillede på gevinsto

Bedre end cxb, som efterlader en svag b-bonde,

Mind.re godt. Baseret på 21" Lb5 .'J som om-
tales senere
Så havde jeg ca" 2o minutter til 21 træk
og var temmelig nervøsli men havde dog en
behagelig følelse af at stå bedst~



21.Sb4,11Lb7.

22 .. - ,Dd6.
23.a6???
23. - ,La8.
24,SxL,Txb4"
25.Tbl,
25 ., - j Txa8 •

Han troede at kunne Lb5 ~ men så følger
Sb4xd5" Jeg så nu. at 22oa6!La8 (22 .. -,
Dxb6. 23.Sxd5 osv) 23.Sxl.i?Dd6. 24.Da4,
Sd4~ 25oTfeljTxa8. 25oe3,Sb5. 27.Tecl~
TecB" 28.Sxd5icxd" 29.TxT+iTxT~ 3oaDxS~
og hvid vinder. Jeg fandt imidlertid.
noget andet.
Denne positionelle bondegevinst tiltalte
meget, hvordan kan sort dække bonden?
Sådan! Det havde jeg overset ,
Panik og sammenbrud.

Pjat! Men man vil jo nødigt opgiveo
Hvid opgav. Larsen ville have sagt~
"og dermed blev danmarksmesterskabet i
HiL'l.erød" •

Thorbjørn Rosenlund.

2:.EUE-2-~-~M_fOE_j:9-giQE~E_i_Yib~E~..:.
Før denne runde har begge parter 2 point, og der vil
derfor blive forholdsvis 'skar'p kamp , da begge har gan
ske hårdt brug for det sidste point. Ingen ønsker at
komme hjem med et nedrykningsresul+at ,

Hvid: Benny Petersen fra ag._41:: og undertegnede er
derfor sort 6

1 ~ d4 ~ Sf6 • 2: c4 j g6 .,, 3 i Sc3 'Lg7 " 4 ~ e4 9 o- 0 • 5 g f3 ' C 5 •
6 :· d5 9 d6. 7; Le3 11 Sa6. 8: Dd2 i Sc7. 9; gL~? a6. lo: h4 (? J n

Jeg tror, det er for tidligt. Det er sikkert bedre at
gennemføre g4-g5, hvorefter det hvide angreb, tror jeg?
vil have større muligheder for at slå igennem. I til
tro til mine egne teoriers rigtighed spillede jeg det
noget farlige lo:-llh5. ll:gxh59Sxh5. 12:Sh3,Se8. 13:
Lh6, Lxh3 • 14 ~ Lxh3 j Kh7 . 15 i Lxg7 ~ Sexg7 • 16 ~ Lg4, Th8? ,.
Det er rimeligvis en fejl, for det er g-linieni der
bliver åbnet ikke h-linien, altså må Tg8 være bedre.
17:f4l1Kg8. 18gf59De8. 19:o-o-o, - viser, at sorts fo
regående træk undervurderes. Jeg tror i at trækket
svækker den hvide stilling~ da sorts fremstød på
dronningeflø j,en kræver større opmærksomhed fra hvids
side efter rokaden" Det må siges til hvids forsvar, at
han var ved at indlede et enmands tidnøddrama (hvis
der skulle være nogle af de ærede medlemmer~ der ikke

(Forts" næste stde nederst)



~~l:9:~~g~!:i~f;eg_~t~_f2r_~øEe!!.:.
Nu nærmer efterårssæsonen sig hurtigt, og dermed star
ten på KSU" s holdturnering" .Sidste år klarede vi os ret
pænt, men i år skulle det gerne gå endnu bedre. Første
runde af turneringen spilles den første uge i oktober9
og der vil snarest blive fremlagt tilmeldingslister i
klubben, så holdene kan blive sat. Det er bestyrelsens
hensigt i år om muligt at stille med fire hold, så alle
kan være med. Det skulle da heller ikke være så svært
en klub af VS's størrelse burde mindst have fem hold.
Og lad os så for en gangs skyld se nogl,e navne på den
tilmeldingsliste. Det er nu træls at stå med tolv navn,e
på listen og skulle rundt til hver enkelt af de øvrigej
der skam gerne vil være med , men bare ikke har orket at
skrive sig på.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der vil i næste nummer af Fribond,en blive bragt et parti
fra omkampen om klubmesterskabet mellem Th" Rosenlund og
Torben Sneslev (2" matchparti) ..

(fortsat fra side 4)
ved, hvad det er~ kan de spørge Knud Wæde. Han vil sik
kert beredvilligt svare). Hvid havde i denne fase af
partiet ca. 5 min. tilbage til 17 træk" 19g-,b5. 2o~
Tdgl,Kh7. Det synes at se ud til,. at hvid kommer først
med sit angrebs men efter kongetrækket skal han møblere
sin springer o_p til f4" 2l~Se2,bxc4. 22~Sf4,Da4. 23:
Sxb5,Dxa2??? 24~Kdl??? .. Begge tror at se en evig skak
med Dal9,Kc2. Da4,Kcl. etc. Overseelsen best.år , som alle
læserne naturligvis :(orlængst har opdaget, i, at kongen
ikke er tvunget til at gå til cl på a4-skakken, men kan
gå til bl" Megiet pinligt" 24~--sDbl. 25:DcljDd3. 26:Dd2,
Dbl. 2?:Dcl9Dxclo 28:Kxcl1gxh5. 29:Le2,Tb8" 3o:Lxc4-,Tb4.
31: b3, a5.
Der blev spillet endnu en del ligegyldige træk. Sort
står klart til gevinst, men man prøver i en sådan
situation at hale en remis hjem.

BEP



Endnu en bonde _på sort f'e l.b , men trækket
skulle udføres før 3ller siden.

Her." tilbød jeg r-emf.s , men sort afviste
tilbudet ..

17:La3'1Tc6.18:Tcl,Ta6"19:b4,Se4 med over
legen stilling for sort
Sort forbereder sig på et løberslutspil
med sortfeltede løbere"

Sort er kommet bedst fra åbningeno Løbe
ren på f5 står bedr e end kollegaen på b2 9

og hans tårne kan htLt'tigt stilles op på
c-linien.

skal hindre tårnindtrængen på c2.

På Sxf3 følger Dxf5 og f "eks. 15iTcl,,TxclQ
16~DxcliTc8"l?~Dal,Tc2.18:Lf3,Sxe4ol9:Tcl~
Txe2!2o~Lxe2,Dxf'2+o2l:Khl~Dxe2 og sort

vindere
På 15:Dxcl følger Lh6.

Da sorts stærke side er det taktiske,
gjorde jeg alt for at holde stillingen
lukketa

14 .. - , Txcl.
15"Lxcl,
15 .. - :iLh3"
15 "Dd3, Tc8.
17"Lb2,

17. - , a6.

18.Tcl,Lxg2
19 .•Txc8, DxcB,
2o •.Kxg2:i1
2o. - ~e6.
21.Dc2.,, Dxcz .
22.Sxc2iiSe4.
23 .Sel.,Kxf8"
24- .. Sd3,Ke8.
25. e39

12 oScL~,TacB.
13 .Se3,
13. - , d5
14"Tcli

7. - ,Sc6.
8.Lb2,Lf5"
9oSbd2icxd.
lo .Sxd4 ,Sxd4.
11" cxd ~ Dd7.

Hvid: Sten Mølgaard. Sort: Thorbjørn Rosenlund.
Spillet ! .runde 2-8-'?o. Junior DM, Viborg_

1. d4,Sf6"
2"Sf.3,g6
3 o g3,Lg?,
4"Lg2,o-o.
5"o-o,d6.
6" b3,c5.
7" c3 i



250 - gKd7.
26.Kf3,Ke6.
27.Ke2,h5

28.f3,Sd6.
29.a4i

b5.
3 o " e4 I , bxa •

3loexd+iexd.
32.bxa,a5 •

33.Se5+,Lxe5.
.34 .dxe i' Sc4.
35.Ld4-,Kd7.

36"f49Ke6"
37 .Kd3 ,Kf5 ..
38 .Lc3 jKg4"
39.Kd4,Kh3.
4o"Kxd59Sb6+ ..
4111Kd6,Kh2 ~

Kxg3.
4-7.f5,Se4.
4-8 "LdlJ-j h4"
1+9 "e6:iKg2"

Ret dårligt. Hvid kan evt~ få en fjern
fribonde med f3 og g4"

Tager feltet b5 fra sprInger en ,

På 3 o i - ,. dxe følger ikke 31: d5+, da Sd3 er
truet, men 31:fxe,. og hvid står overlegent"
31;-jKxd.5??? 32:Sb4++.
32~-,Sc4- nok bedre, men sort var ved at
komme i tidnød.
På 33;-,Kb6 følger 34~Kd3 efterfulgt af La3~

Sort havde ikke tid til at regne på, om
bondeslutspillet 35:-,Sb6._36gLxSb6 holder.

Sort gjorde her hemmeligt træk" De fleste
tilskuere mente~ at hvid her vandt nemt,
men det viste sig9 at stillingen indeholdt
flere interessante problemer.

Naturligvis ikke 46:Kxh5 p "g .. a" 46:-,Se4.
47:e6,a2.48:e7salD.49.e8DjSf6+o

For at komme ud af løberskakken på e5\l på
49:-,Kg4 følger 5o:e7,Sd6.51:Le5,a2.52;
Lxd69alD.53~e8D med sandsynlig gevinst
for hvid.

50"e?1Sd6"
51.f6jh3"
52.f7,h2.
53.fSD~hlD"
54.DaB+~opgivet, da der følger 54gKh2. 55~Ld6+ø

Steen Mølgaarc1.



THI KENDES FOR RET~---------------'l!!ll!!lt '.,_. ,
Desværre er I række i VT 1969/70 trod.s ihærdige opfor
dringer endnu ikke afviklet. Derfor har spilleudvalget
(SU) besluttet at gribe til mildere _pressionsrnidler~
Der gives de i:rqplicerede i nedenstående partie.r frist
til senest onsdag 23.september at få afviklet partierne
og afleveret resultaterne til Birger Frandsen. Såfremt
dette ikke gøres. vil SU se sig ri.øasaget tfI at give
begge :parter O pointsj medmindre se?.rlige omstændigheder
gør sig gældende"
Runde:-

'+.
6.
6"
7.
7,..
9"
9"9.

Sch .Christiansen
Sch.Christiansen
S.Bauers
Høj,mark
V.Ol.sen
Højmark
R.Hansen
V"Olsen

UHA!

Højmark
V.Olsen

- Højmark
- E"Pedersen

S.Bauers
I.Pedersen

- SchoGhristiansen
Barkhuus

Afbudsender:
Sch"Cbrist.
Sch.Christ.
Bauers
E.Pedersen
Bauers
Højmark
R.Hansen
Eark.huus

HvidL§.ort~

-~-~---~.-.---------.---lllll!llil-llllllllljo~~i!!!!!!!i~~----W!'l!II-----------,---.-..-----------

2/9
9/9

16/9
23/9
3o/9

4-lo/lo

PROGRAM SEPTEMBER:
Styrkeliste.
Propagandaturn.
Pr-opagandabur-n ,
Propagandatrur-n •
Styrkeliste.
l.runde i KSU"s holdturnering"

+ Styrkeliste ..
+ Styrkeliste.
+ St:yrkeliste.

_ _ , .,. _ o9iilii oliiillllli-iliiiii,o .iiiliio ..... -._, .,__ ~--------.p.-----------
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale~ Randbølvej 59, kld.
Formand: Jesper Holm, Rebæk Sø_park 5~ vær .2ol,Rødovre fi

Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, Vanløse.
Red .. ; Birger Frandsen i Ågerupve j 33,, 1. , Br-h ,

Sten Bauers, Forhåbningsholms alle 225 19o4 V"
Søren Juul, Rebæk Søpark 5:.i vær .221,, Rødovre.

Telefonnumre: Fmd .. : 7585515201" Kass.: ?4257?.
red. ~ EE 3889, 319699 og 758551, 221.

Tryk: Jasa, Kbh.
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.MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLLIB

27. årgang oktober 1970 Nr. 9

INDBYDELSE TIL VV-EMT.

Vestvoldklubbernes å~lige enkeltmandsturnering afholdes
å følgende weekender:

7.-8./11., 21.-22./11. og 12.-13./12. på
Glostrup Bibliotek, Kildevængets alle 5,

Det ligger 3 minutters gang fra Glostrup statipn.
Der spilles i alle klasser undtagen landsholdsklassen
- under forbehold af fornøden tilslutning. Tilmelding
skal foregl hos bestyrelsen senest mandag d. 12./10.,
dvs. se ne.s te klubaften bliver onsdag d. 7./10.
Turneringen er en slkaldt koordine~et turnering, der
giver op- og nedrykningsret pi linie med de af unionen
afholdte arrangementer. Dette indebærer bl.a., at den
er helt åben.
Det ses gerne, at Vanløse som en af de arrangerende
klubber støtter turneringen ved at møde talstærkt op.

s • b.

RETURMATCH MOD DALARNE !

Som bekendt blev Vestvoldklubberne indbudt til en
revance-kamp, da vi i pinsen spillede mod Dalarnes
Schackf6rbund. Uden nogen forpligtelse vil vi derfor
gerne vide> hvor mange~ der er interesseret i en tur
til Dalarna i maj måned (som en week-end tur). Prisen
Ll søges holdt pÅ 2-300 kr. pr. mand. Alle, der har

lyst, bedes snarest skrive sig på listen på opslags
tavlen. Dette er naturligvis på ingen måde bindende,
det er blot for at vide~ om deri~det hele taget er
tilstrækkelig tilslutning til at.Ludfor>dr•e Dalarna
Schackforbund"



-2-

Steen Mølgaavd elitespiller.

Da Mølgaard sidste efterår langt om længe rykkede op i mes
terklassen i turneringen om Københavnsmesterskabet for
juniorer, kulede han titlen ned iennem næsten et år, fordi
han i hvert faldeengang ville deltage i højeste klasse
ved et junior-DM, Her bevarede han titlen, med kniberi gan
ske vist, men det gav alligevel selvtillid nok til også at
forsøge sia i KM, Nogen større fare for nedrykning syntes
der heller ikke at have været, eftersom mestertitlen var
sikret allerede efter 4. runde, og da havde han vel at mær
ke mødt Lars Petersen, Jacob Øst Hansen og mig. Nu blev
det pludseligt relevant at tale om oprykning. Han manglede
Svend Hartling, Ib Skovgaard og Leif Rasmussen, alle Gen
tofte og skulle bruge 21 p. De to kom i 5. og 6. runde,
hvorefter Leif Rasmussen viste sig tilpas fredsstemt og
indvilligede i remis. Jeg synes atdet af hensyn til en sund
udvikling af lidt klubstolthed bør fremhæves, at VANLØSE
SKAKKLUB nu som eneste klub i landet råder over 2 elite
spillere under 20 år. Og den tredie er allerede på vej.
Finn Madsen forlod formentlig for altid 2. kl. og bør
(dette være sagt med al respekt for Petrosians og andres
antipati mod titeljageriet) i de kommende turneringer al
vorligt arbejde for en mestertitel. I øvrigt skal Jesper
Bergmann nok blive elitespiller før eller siden, han har
jo tiden for sig. Københavnsmester 1970 blev Jacob Øst
Hansen med 6 p. af 7 mulige, en i betragtning af remisen
i sidste runde mod nr. sidst, Svend Hartling, meget over
legen præstation. Mølgaard blev nr. 2 med sine 5 p. 1

hvad jeg også nåede, men hans korrektion var bedst, efter
som jeg tabte til Øst Hansen og han spillede remis. Hvad
tabspartiet angår, er det sikkert overflødigt at forklare
hvor smukt og energisk jeg angreb, da •jeg pludselig distra
heredes af en gruppe mænd, som var i færd med at rejse en
statue af vinderen: mig. Hører denne forfølgelse ikke op,
må jeg bede højere instanser om indgriben eller også trække
mig tilbage. Jesper Bergmann blev nr. ~ med 3! p., men
sandhedens fakkel lyse for vor ungdom, to af pointene fik
han uden kamp mod nogle stakke~ individer, som var bukket

I,

under for prisset og nu førtes bort til behandling med
antabus. Birger Frandsen og Eigil petersen deltog i 1.



kl., vel begge i det håb at rykke op Eigil havde chancen
til og med 6. runde, hvor han tabte for første gang. Des
værre gentog han succeen i sidste runde, hvorved præmien
også gik tabt. Men det skal siges til hans ros at han stod
klart bedst i begge partier, og at modstanderne begge blev
mesterspillere. Og Birger. De første partier spillede han
remis, og svor en dyr ed pA at nu skulle det være forbi,
nu skulle der spilles aggressivt. Der kom rigtig nok hel
ler ikke flere remiser, men det første ettal indfandt sig
først i tuvneringstabellen under points. Jeg tror, atde•
var i 6. runde, da Birgers konge netop havde forladt si
kedelige miliø, (Birger er i færd med udfærdigelsen af
et lille skrift under arbejdstitlen 11Mit system11 hvis
ide er en almengørelse af Nimzowitsh's tanker om fribøn
der til også at omfatte konger) at en af de modigste i
kredsen af Majestætsfornærmede tilskuere foreslog ham a
gA over til billedlotteriet. Claus Frederiksen fik i 2.
klasse 1~ p. Det er heller ikke overvældende, på den an
den side var det mit indtryk at flere af tabene skyld-
es fejl som nemt kan rettes. Finn Madsen fik 5 p. og en

2. præmie (Præmien var måske blevet større hvis ikke 2
remisseri de sidste runder havde været nok~) I næsten~
af fiibonden, vil vi bringe partier af vore to oprukkere

Thorbjørn Rosenlund.

EfterårsturneriE,_gen:

Sæsonens første turnering blev afviklet efter cirkel
systemet over 6 runder. Betænkningstiden var· kun tre
kvarter pr. spiller til partiet, så der blev rigelig
underholdning med tidnøddramaer og kvlk afvikling. Cir
kelsystemet giver ofte overraskenderesultater, men måsK,
var det dog ikke helt overraskende, at Eigil Pedersen løb
af med førstepræmien foran flere~~ mesterrækkespillerne,
han stillede op i god form efter deltagelse i både junior
DM og -KM. Wennecke fik lige så mange points på anden
pladsen, men havde lidt dårligere korrektion. Præmietagere=

1. B. E. Pedersen 5 points.
2. L. Wennecke 5
3. E. D. Voss

SJ,



ENDELIG !1?
Efter diverse opfordringer er det lykkedes at formå de fleste
der havde hænge- og udsatte partier i VT 69/70 til at
spille dem. Den enestet der ikke havde vist noget livs-
tegn, måtte SU desværre se sig nødsaget til at give nul-
ler, idet reglementet foreskriver at en VT ikke kan på
begyndes før den forrige er afsluttet, nå men resultatet
blev følgende:
1. række

Nr.

1. R. Hansen
2. G. Jacob
3. $. Bauers
4. Sch. Christiansen
5. A Barkhuus
6. B. E. Pedersen
7. I. Pedersen
s. A. Dyrholm
9. J. Høirnark

10. V. Olsen

12345678910

-½11111110
½-,1110111
Ql-11110112 2
100-1½1~11
00~0-11111
oooio-11;1
010000-1½1
001;000-10
Oooooiio-122
001000000-

Pts.

7½
7
6
6
5½
4
3½
2 ,-2
2
1

Oprykning: 75%= 7 points. Blivende resultat 40%= 4 p.

DE ij HOLDOPSTILLINGER:

8. Sten Bauers

II. 1. Søren Juul
2o Gibori Jacob
3. Axel Barkhuus
4. Henning Kalfner
5. B. E. Pedersen
6. B. Frandsen
7. N. G. Carlsen(holdl.)

Arne Jacobsen
Knud Wæde
E. D. Voss
Harry Andreassen
Leif Jensen

Thorbjørn Rosenlund
Steen Mølgård
Torben Sne slev ( holdl.)

I : 1 .
2 .
3 .
4 •
5 •
6 •
7 •
8 •

III: 1. Vilh. Olsen IV. l. Jesper Holm (holdl.)
2. Niels Rendlev (holdl.) 2. Kurt Andersen
3. Finn Madsen 3. Per Bøjden
4._i-{. Stjernquist 4. Kristian Jensen
5. Leif Wennecke 5. Frans Bendix
6. Hvalsøe Petersen 6. Hans Kjærby
7. Enghard Jensen 7. 0. Braband
8. Morten Laursen 8. C. Frederiksen

bf.



Ballerup-tu~neringen 1970:

Oprindelig var denne turnering tænkt som kvalifikations
turnering til mesterklassen og nedefter, men på Gert
Werners initiativ skrabede man 9 mand sammen til en
mesterklasse. Vagtsomme overfor det Hybris sådan no-
get nu engang er, lod skæbnegudinderne ham blive nr.
sidst uden en eneste gevinst: Vinder blev Lars Peter
sen med 6 p. af 8, hvilket berettiger til oprykning
til eliteklassen. Han startede ellers katastrofalt
med tab til Jesper Bergmann i første runde. Jeg blev
nr. 2 ligeledes med 6 p., men medo,75 p.dårlig~re Son-

- -
nenborn-Berger korrektion. Jeg tabte ingen partier,
men var egentlig ret heldig med det, og som sædvan-
lig er jeg temmelig utilfreds med min indsats. En
trøst er det dog, at det var mit fjerde eliteresultat
i træk, Tredipræmien vandtes af en Ballerupmand, Bent
Christensen med 5 p. Sneslev, som jo i klubmesterskabet
reducerede mig til en begynder, spiller irriterende
nok oftest væsentligt ringere mod fremmede spillere

·og reddede kun lige sin titel med 3 p. Stakkels lille
Jesper Bergmann fik kun 2½p, Med sine 14 år er han fak
tisk forbløffende stærk, men virker alllgevel næsten
barnllg naiv~ nårhan spiller. Man kan snyde ham, man kan
narre ham, og hvad modstanderen ikke gør, sørger hans
ukontrollable nervøsitet, fremsnublende optimisme eller
simpelthen falden i søvn for, Hans naivitet koster ham
i øvrigt af og til hans lommepenge, når han har indgået
væddemål på sine egne præstationer, væddem~l som enhver
kan se er urentable. Jeg er ikke utilbøjelig til at
tro, at interesserede fra klubben kan tjene sig en klat
skilling på denne måde~ hvis de kan få sig til at være
så gemene. Leif Jensen synes helt ude af form for tiden
og scorede kun 3½ p. il.kl., det må være langt under
dagligt vande. Endvidre fik Henning Kalfner kun 2 p. i
den anden I.kl. Det kan han heller ikke være tilfreds

"I ·:

med, ligesom for Eigil er problemet vist nok at spille
de fordelagtige åbningsstillinger til gevinst. I anden
kl. deltog Niels Rendlev og Kurt Andersen. De fik begge
4 p,, hvilket giver et berettiget håb om, at de nødven
dige 5 points ikke er altfor mulige at opnå. Det føl
gende parti blev spillet i turneringens sidste runde.

Thorbjørn Rosenlund.



Hvid: Kjeld Pedersen, Øbro. Sort: Lars Fetersen S ijl

1. c4,e5.
2. Sc3,Sc6.
3,. Sf3;f5.
4. d3

4.-,SfG,.
5. e4

5.-,fxe,
6. dxe,Lc5

7. Lg5,d6.
8. Sd 5

9. Kxf2,Sxe4.
10. Ke
10.-llSxgS
11. SxgS,DxgS
12. Sxc7+,Ke7.
13. Sxa8

Udmærket spilleligt~ men d4 er den nor
male reaktion mod et tidligt f5.

Virker nervøst. Hvid svækker d4 og Ahner
f-linien. 5. g3 må være bedre.

Med Lb4 kunne sort skaffe hvid en isole
ret dobbeltbonde på halsen. Hvid ville
dog med løberparret få nogen kompensation
og teksttrækket er derfor at foretrække.

Et provokerende træk. Hvid regner vel med
at sort p.g.a. turneringssituationen ikke
tør komplicere stillingen mere end højs
nødvendigt, men sort har gode nerver.

Kgl?,SxL. SxS,DxS med mat på e3~ hvis
SdS trækker.

Herved har sort skudt et helt tårn i fo
retagenet og kan kun erobre Sa8 på be
kostning af dronningeafbytning.

14. Kd2,Df4+
15. Kel? Først i dette træk skal årsagen til tabet

søges~ Hvid tror at sort kun har træk
gentagelsen (Dh4+) og undervurderer det gratis træk
(Dg5-f4) sort har fAet. Efter 15. Kc3 kan jeg ikke s,,
hvordan sorts angreb skal slå igennem. Dette anser jeg
imidlertid ikke for nogen væsentlig skønhedsplet, dels
kræver Kc3 jo en del mod og dels indeholder de fleste
af Tals partier stillinger, som modstanderne bagefter
har fundet ud af burde tabe for Tal,
15.-;TfS!
16. Dd2
15,-,Dh4+
17. Kdl,Lg4+.
18. Kcl,Tf2.
19. De3;Sb4! Nu har hvid s 1 n sidste chance for at

Sort vil naturligvis vinde.
Taber forceret, 16. Df3 er sikkert bedre.



opgive inden matjagten gør det usportsligt.
20. Dd2 20. Ld3,Sxd3. 21.Dxd3,Dg5+. 22.Kbl,LfS er

ikke bedre.
20.-,TxD

21, KxT,Df2+
22. Le2
22.-,Dxe2+
23. Kc3,Dc2+
2~. KxS,Dxb2+

Sort bemægtiger sig dronningen med sadisten
fryd.

Trækker matten et træk ud.
11Den slår jeg fanfiie også.u
Spillet a tempo.
NUkan hvid vælge om han vil mattes på
a5 eller~65.

Her pegede sort hånligt på hvids officerer,
som besætter 3 af 4 mulige hjørnefelter
inden han spillede:

Ld7+mat, hvorved elitespillertitlen var hjemme.
noter af Thorbjørn Rosenlund.

25. Ka5,Da3+
26. Kb5

Vinterturneringen 70/71:

Me ste_rrækk en
1. Steen Mølgaard
2. Knud Wæde
3. Leif Jensen
4. Torben Sneslev
5. Gibori Jacob
6. E. D. Voss
7. Jesper Bergmann
8. Jørgen Holst
9o Verner Pedersen

10. Søren Juul
11. Harry Andreassen
12. Thorbjørn Rosenlund

II" række
11. Jesper Holm
2. Poul Jensen
3. Jørgen Nielsen
4. Kurt Andersen
s. H. Stjernquis
6,. Kr. Jensen
7~ Hvalsø Petersen
8. Enghard Jensen

(~e ogsl bagsiden)
I række
1. Birger Frandsen
2. Børge Gyldholm
3. Niels Rendlev
4. Henning Kalfner
5. Sten Bauers
6. Eigil Pedersen
7. A. Barkhuus
8. Sch. Christiansen
9. Ib Pe de rs en

lo. Finn Madsen
11. Leif Wennecke

III. række
1. R. Nielsen
2. Ho Kjærby
3. Ro Kristiansen
4-. P. Sko
Se F. Bendix
6. E. Hiil8holm
7. S~ B. Hansen
8. Jan Mikkelsen
9. Ole Braband

~o. Per Bøjden b.f.
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F R I B ONDE N s k i f t er t ryk k e s t e 4 !,
'Desværre har vores trykker (JASA) p.g.a. sygdom set sig
nødsaget til at stoppe sit trykkeri, men KSU har købt sin
egen dublikeringsmaskine og sender snart et tilbud ud til
klubberne, således at vi fra næste nr. regner med at få
FB trykt de r , bf.

Klubprogram oktober-december:
14/10 VT 1. runde, oversidder (I. række): Birger Frandsen
22/10 Styrkelistethængepartier VT.
28/10 VS I ude mod Bi.S. I, Hovedgaden 34, Birkerød

VS II hjemme mod Amager SK.f. I
VS III hjemme mod Rødovre IV.
VS IV hjemme mod Skovlunde S. III.

4/11 VT 2. runde, oversidder(~. række): A. Barkhuus.
7/11 l. runde Vestvoldturn., Glostrup Bibliotek,

Kildevængets alle 5, Glostrup.
8/11 2.+3. runde VV. turn.

11/11 Styrkeliste+ hængepartier VT.
16/11 VS II ude mod ASV. I. t F.K. Restauranten, Lyr

skovsgade 10, Vesterbro.
17/11 VS III ude mod J.S.II. ,Otto Bussesvej 3, SV.
18/11 VS I hjemme mod Capa-klubben II.

VS IV ude mod Gl.S.V., "Le r a ge rgå r-d.!", VæLd e g å r-d s v , 30
21/11 VV.turn. 4. runde.
22/11 VV.turn. 5. runde.
25/11 VT 3. runde, (I række) oversidder: B. Gyldholm.
2/12 Styrkeliste+ hængepartier VT.
9/12 VS I hjemme mod Alb.S. I.

VS II hjemme mod Gl.S. II.
VS III hjemme mod Bi. S, II.

12/12 VV.turn. 6. runde.
13/12 VV.turn. 7. runde.
16/12 VT 4. runde, oversidder (I række): Sch. Christiansen.

b. f.

fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale: Randbølvej 59, kld.
Formand: Jesper Holmt Rebæk Søpark 5, vær. 2ol, Rødovre.
Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, Vanløse.
Red.: Birger Frandsen, Agerupvaj 33,1., Brh.

Steen Bauers, Forhåbningsholms alle 22, 1901 V.
Søren Juul, Rebæk Søpark St vær. 221, Rødovre.



noven:bcr 1970

Superviatig meddelelse ! !

Klub aft e:no:r.. onsd~g. d, 2. de c e!~.b er tg_fl:yt t et ti J. to rsda,;: d.. 3.
december.

H 1 ~ .1.
0 1 -.•, k d t " I ' H k d t " I , 'us :e Cd:; L ,sa . hus . e .. ~a . ; us _ . e sa . . ;

Undskyld den manglende tillid til medler.r1Jnernes c,pmærksomh@d
eller hukommelse, men det skyldes udelukkende erfaring fra.
tidligere tilfælde. Nu får vi se hvem, der l~seJ· der e s
medlemsb1ad; Birger har- nemlig lovet at møde op den af'Lys te
aften for at grine af dem, der alligevel kommer og rusker i
den aflåsede dør.

Og læs så lige de understregede linjer ·oen gang til

-Vint~rturneringen-

Da oktobernummeret af Fribonden, der indeholdt ~Jrogra.rru:iet
for oktober-december, herunder meddelelsen om V:_ntertui~ne
rintens start d. 14. oktober, på grund af trykn~.ngsvanske
ligheder først udkom derine dato 1 har første run..e ikke kunn e t
afvikles plarunzssigt, idet adskillige deltagere ikke kunne
underrettes. Udeblivelse fra første run.de ( også uden af'bu d )
medfører derfar ikke, at partiet er tE:JJt; men mi-..n · akal, dog
henstille1 at de manglende partier afvikles sna~cst ~uligt.

Turne:ringsle1Ieren.

Trykningen af Fribonden.
I oktobernUII:IIJeret sagde vi farvel til Eigil. Jaccbsen/JASA1

s om h2r leveret trykning af bladet i de seneste år på sæ1-
deles tilfredsstillende betirrgelser; hru1 måtte Jesværre
standse i'orretningen p.g.a, sygdom. I raellemtid"n har KSU
nu fået sin nye 1 moderne duplerinc;smaskine og h rr e.fgivet
tilbud til klubberne, så næste nummer af bladet blir det første
med det nye tryk.

Red.



1. hold
·, 'I'h. Ro u enlund.

- , Steen Mølgård
Tol"ben Srie a Lev

"•-;; A. J":tr..:ob,3en
Knud Wædo

t' E~D.VossI

I") Harry Andreassen
Leif ,Tens en

\"'\ Jørs~n Holst ( r)./ ,j

~ Verner PGdGrsen (r)J •

S.I<".III

1
1
1
l
Y:
1
0

1

Bi.S.I
1
l
h
1

0
h
l
-1

5+2h

1_. holc.1e-t L der sidste· år lige akkur-at gik glip af oprykningen,
..:':i' i år· :forlllcntlig af styrke til .3. d.ivd.s.i on (?); de-.lagde da
0~,så ud med at ::::J å Kampklubbons_ III$ ho l.d 6;{-lJ;'.. Kam_pklubben
1~~ lclopst.illing var iøvrigt miffkelig: de to stærkeste var på
11- uho Ld svi s 4. og 7" br-æt . Arne baskede Helge Hj art ret over
l:i-·visende, mens .A..nc:Jreas.son havde en mere tvivlsom fornøjelse.
.. Uorl. Birkerød at år det 5-1. Leif Jensen vin.der formentlig og
r~r.:cslov bør kunne holde re-mis. Omkri.ng 6;(-1¼ regner holdet med

,J ,, hold

l. Søren Juul
2. Jacob 9ibori
j. A. Barkhuus
4. H. Kal fncr
~· B.E.Pedersen
6. Birger Frandsen
7~ Niels Carlsen
Ge Sten Bauers
9. Verner PedGrsen (r)

St.S.IV

½l½
0
1
0
0
0

1

.Am.S,I

0

½
½_
0
1
0
1
0

3

2.hold" Flere spillere virker spilletrætte og går til sagen for
ukonc ent r-o r-o+. Kun Eigil lader til at have f'unde t kanonformen.
tiiod Studenterne fik vi et nederlag på 3-5. Det blev ikke bedre
mo d .åmagcr , idet -~,.. ~ fik en ny bet på 3-5 og et stk. ~rotest
mod ~arkhuus for -: ~ke at overholde noteringspligten l Ba:-'r-
huu s mods t ander blev først ovar t a'l t t.il at pro s t er-e , da
4o træk var Pået, og de manglende træk var rekonstrw~:.:ret, så
d~ taber fornåbentl:i.g protest.en). . ._,.

't~~-r~~.



KSl7' s åbne EMT 1971, der er kco idf.r eret med nsu" s E1JT
S:pill9s på ?:iels Steenscns Gynmaf3ium, skt.Kjeld::ica.ao 7~ Kbh.:3',
på f'ølgende J week-ends: 16.-17.ja.n, 3o.-Jl.jan. oe; på
6.-?.fe·oruar. Runderne starter :på l11rda.go kl. 15,oo og :på
søndage :-:1 ~ 9, oo. Der spilles en runde hve r dag med und't agc l se
af sønc.age den 17 •.januar, hvor dør f'o r 1 ... 1 2.-~ 3.- og bc
gynderk:.assens vadkomuende afvikles 2 runder.
"Københevnek'l aee en" bestående af lo deli..a.gere ( ap.i.Ll orne
her Yil ~live skriftligt inviteret efter nsu' s styrk-::ilisto)
og Eii te:tlasse skal S7'.iilJ e ekstra runder tirsdag den 19/1,
mandag r.en 25/1 og torradag den 28/1. .
11es:;erk::..assen s:piller ekstra rur1do tirsdag den 19/1. Ekstrs
r1.L"1derne spilles som aftenkampe fra kl .18, 3o til kl. 23, Jo.

P-..9ngepartier spilles på søndag foril'iddage og af't.cnc r .
T·.:rneringsindskud~et~ E- og M-kl. ~ 35,oo. 1 l.kl ... ~25,oo kr.
2.::C~. og J.kl. ~ 20,00 lt2"., samt, begy11derkl.: 15,oo kr.

S::..c.sto fTi s t for til,q_elding er den 9. deccmbcn:·, og turnC?
ri11gai11-dskuddet betales til Kiilshol.m. ved tilmeldingen.

Iel tagorna vil fø-r· tu1·nerin~e11.s start få tilsendt pro
gr~..mmet indeholdonde klasseinq_dcli.ng; rundefordeling og ·
tidstabel.

Afslutning med pY'æmieudcloli~g og lynturnering finder sted
torsdag den l8.feb1·uar kl. 19130.

Det sku l.Lø næppe være nødvendf.gt at anbefale deltagelse i
denne store turnering. der er tradition for, at vi stiller
med et bredt t:dsLit af klubbens medlelllfilcr, og dot hænder også.1
at vi får resultater 1ned h~em, so:m. vi kan vrore bekendt.
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Pro.r.:r~2m..et for'·"fle kmillue:nda spi_lleaftenc1--.
4/11 VT 2. r'unde ,

7/11 1. runde Vestvoldturn., Glostrup Dibliotek
Kildevængetc Alle 5, Glostrup.

8/71 2+3• runde VV.turn.

lo, Vøsterbro.

11/11 Styrkeliste + hængepartier VT.

16/11 VSII ude mod ASV I 1 F.,K, Re s t auran t en ; Lyrskovsgade
\

- hængepartier VT.

VS III ude mod JS II, Otto Bussesvej 3, SV.
VS I hjemm.e mod Capa II.
VS IV ude mod GlS, Vældegårdsvej 3o, Glostrup.

VV.turn. 4. runde.
VV. turn.. 5. runde.

VT. runde,

21/11
22/11

25/11

17/11
18/11

VT. J. runde.
, ·

. /

=3L12~~~B~en=torsdag.=NB: Styrkeliste

9/12 VS I hje:rn:rne mod AlS I"
VS II hjemme mod GlS II.
VS III hjemme mod ·B:i.S II.
VV'. t urrreri.ngen, 6. 'rtmde ,
VV. turn. 7. runde ..

1-2/12
13/12
16/12

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Spillelokale: Randbølvej 59t Kld.

Formand: Jesper Holm, Rebæk Søpark 5., vær. 2ol, Hvidovre, 758551
Ka.sserer~· eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, Vanløsei 742577
Turneringsleder: Miels G.Carlscn, Drosselvej 67

7
F., 345007

Fribondens redaktion! :
Sten Bauers, Forhåbningsholms Alle 22,V. ,.319699

0

Birger Frandsen, Ageru_pvej 33, Brønshøj, BE 3889
Søren Juul, Rebæk Søpark 5, vær. 221, Hvidovre, 758551
Tryk~ Nejda
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NYT FRA INCAf-SOBUREAUET

Som en ga.ns'..:e SJ~ec:Lel service for vore højtærede dab i, tor er
½.F• .C vi oprettet en Giro kan to. Der: står Lkkø alene til rådig
hed for de m.c-re :passive medlemmer, men også for dem, der ikk
har tid tiJ at stå i den ( voLkcnd.t e) alenlanec kø , som danner
ig ved kasso:reren.s bord den første onsdag i måneden.

Enkølte af cl0r-1, o.er modto.s Fribonden via posten sidste gang,
fandt et nydeli0t indbetalingskort indlagt. Det -va!' ment som
en venlig hilsen til modtageren a am+ 8Vt. som en på:u.d!lrlelsc.
DesvæTre gil:- i11troduktionsskrivelse11- forkert i byen til nov cm
bernu~mcrct, men for at ingen skal være i tvivl: Et vedlagt
girokort betyd0r~ at raoatageren er en snulc bagefter i kontin
gent~ m011 at man udmærket 'kan ordne denne ba,ri;atelsag ved :per
sonlig-t f1~e:m:11.øde eller på and en nå de . Konto en er nent son en
nen o0 enkel måde at kl.:1.re ærterne på..

i øvrigt vil do til lejl.igheden frems t i.Ll cdo indbetalings-
kort være fremlagt i klubben til a.l nindelig afbenyttelse.
Der vil hlive sot genneL.1 fingre mød f'o Lk , der fo r-syner sig ned
m-ere end et enkelt, dog ikke til papirsløjd, kakkelovnoptiEn
ding eller lignEnulc sagen uvedkommende gøremål,

Kontoen har nUIE1eret-: 78. 433

a.Ltså Vanløse Skakklub
v/kasserer Eilif' ICiilsholm.
Giro 78 433
Jyllingevej 377 2.tv.
Vanløse

~
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Byttero.e:istcrct

HA~TES: Gaslighter.
ØNSKES: Ejermand til eamno,

En gaslight0r er onsdag d. 25/11 ko!llII!.et bort fra sin fader.
Don er dybt ulykkelig, trods al mulig kærlig pleje hos Bir
ger Fra.ndssn, ag don ønsker brændende(!) at se sin rigtige
:far igon - snar es t .

Udlevering hos plejefaderen nod1'fo:rnødcn11 beskrivelse.

Vinterturneringe11( efter J. runde).
Mest errækken no.ngler ov ex halvdelen af di; partier, der alle

rede burde være afviklet. Voss har dog grundet syedom sendt
midlertidigt afbud til alle sine kampe. Søren Juul fører ned
2)( p • f'o r 3 karapc f'er-an Torben Sneslev med l;( p. for 2 kanpe ,

1. række har været me r e flittig,
tier. Stillingen i toppon er:

1. Henning Kalfner
2-3. B.E. Pe~crsen
2-3. Fi:nn Madsen

4 • ..Axel Barkhuus

2.række:~

idet her kun ~angler 3 par-

1. Jørecn Nielsen
2. Enghard Jensen
3. Henry Stjernquist

1. Stig B. Hansen
2-4. Reidar Nielsen
2-4. Pe.1· Bøj den
2-4. Eilif Kiilsholm

HOLDTITRl\TERIN GEH

1. holdet i nu Lakker det mod mesterrækken! Denne gang mød't e
vi Capab.Lanc a-Jcl.ubb ans 2.hold, · der fo1~:c:i.entlig er det 3. bedste
hold i rækken. eft€r 3 kvarters tid havde Wæd0 snydt sin TIOd
standcr (for gud alene vide hvorraeget): 1-o til os, og so:ci
aftenen gik blev dette tal langso~t ~Gn sikkert øget til S~o,
d.v.s. 3 hængepartier. Sneslev røgn0r Tied at vinde sit,
Thorb,l,ørn spiller på gevinst., men kan vist kun klare remis og



Harry .Andre§ssen, Vanløscs mod aaraf'und e b , kunne have fe.et,
en kve.Li, tot, I1Elrl spillede snart og har i hængestillingen :ru.r..
et halvt point ~1::i.erbond9 men uligefarvede løbarc); omkring
6;-f-1 po i.nt.e dezns gang. .

Slutrcsult'atet mod Bi. S. ~ 6;{-1;,f'., idet Sne sLev holdt :ro!:J.r::
og lcif vandt. Næste rio d s t andor Alb.S.I. på hj omnebane 9/12.

VS I .- Capa II ASV I - VS II
1" Th. Ros enLand h 1. Søren Juul ~ .. 1-o
2. Steen Møl-rård 1~0 2. Gibori Jacob 1-o:>
3. Torben Sn1slcv h J. A.Barkhuus o-1
4. An10 J'aco aacn 1-o 4. IL Kal.fricr 1-o
5" Knud Wædc 1-o 5. B.E.Pederscn 1-o-
6" H.Andreasscr.. h 6. B. Frandsen ¼-X
7. Leif Je:nsen 1-o 7. M.Carlscn 1-o
8. Jørgen Holst 1-o 8. S.Bauers 1-o

~
2.holdot.~ Tja ----1 Hva ska a si ?

Vi fik 7-7½ p (afhængig af prosten) nod de .3 stærkeste hold
i rækkE;n. Vi har nu 4 kampe at finde os sclv i, det skul.Le
kunne lade sig e;ø'.re. Næ s t e kamp Bod Gl"S II 9/12 hjor:~10.

).holdet går støt og roligt f:renad~ dennogang blev det
6-2 over JS II. Med denne sejr· befinder de sig i t o opon
(16 p. cv o.r 3 kanpc ) se.rn.:,icn-mec. Bi.S. II1 ,som de skal E.øq..e
på hj emmobano 9/12. Holdet har go dø oprykni:ngschru'lcor.

JS II - VS III Gl.S. V - VS :tv
1. Niels Rendlev o-1 1. Jesper Halm 1-o
2. Finn Madsen 1-o 2.. - - - -
J. H.Stjern~uist o-1 J. P.Bøj~en o-1
4. Hvalsø Petersen o-1 4. F. Bendix. o-1
5. Enghard Jensen¼-¼ 5. O.Braband 1-o
6. IViort en Laurs en ¼-½ 6. E~ Kiilsholn. ..o-1
7.Ib Balle o-1
8. Il.Jørgensen o-1

4. holdet kunne at ter en gang kun nøns tre 5 mand på udc
b an.o , Dis so vandt 3-2 d. v. s. et nederlag på ial t 3-5.
Chanc en for opryk:ning er lille. 1 noget ned 24-o i de sidste
3 kampe.

b.f.
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DEN HALVÅRLIGE BERETNING

finder som vist i prograr'..:met sted onsdag d. 6/1. Det er ved
dønne lejlighed, at man kan komme med sin bedønmelse af klub
ben og diskutere den under uforpligtende former. Selv om or
det er frit, henstilles det dog, at naraton-debattørcrnc prø
ver at holde sig i skindet - det skulle gerne være sådan, at.
alle får et udbytte af aftenen. Det Gr ingen generalforsam
ling - nan risikerer altså ikke at blive valgt til noget gr
grundet fremnøde!

Pror,re..m for de kommende spilleaftener::

16/12
23/12

6/1
13/J
16/1

l?/1
2o/l
27/1
Jo/1
31/1
3/2
6/2
7/2

lo/2
17/2
24/2

vr. 4. runde,
Juleafslutning (husk at lade bilen 8ller motor
cyklen blive hj enmc ! ! ) Nærraer e herom på klubbens
opslagstavle.
Halvårlig beretning - se ovenfor.
VT. 5.runde,
KSUs EM:T Niels Steensons Gymna.siun, Set" Kjelds-
gade 7, Kbh. Ø. 1. r-un.dc kl. 15,oo.,
KSUs EMT 2. runde kl. 9,oo - 3. runde kl" 1500.
0),A.rligt klub:c:wsterskab i LYJ.\f.
Hæn~epartier - Styrketurnc::ring n. v.
KSUs EMT 4. ruI"J.do

'KSU~~ ETIIT 5. runde
VT. G. rrmd.c
KSUs El11T 6 .. runde

}'

KSUs EMT 7. runde
Hængepartier - styrketurnori31g r.1.v.
VT. 7, runde (sidste for 2. ræk__l{:s).
VT" 8. r-un.de ..

FB.IBONDEl'T udgiv0s nf Vanløse Skakklub
S:pillolokale~ Randbøl,rej 59, Kld.
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Turnerin3"sl€-der& Niels CaTlsen, Drosselvej 67, F.,345007
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