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nr. 1

Juleafslutningen
Onsdag d. 19. decemb~r 1973 bød iflg. programmet
på juleafslutning med g'logg og æbleskiver ved formanden , Sidstnævnte må bestemt have været i julehumør;
thi dels havde han medbragt sin søster (Rendlev ,senere! "Hvad var det for en dame,, Gerner havde med?"),
dels er han under mistanke for at have byttet æbleskiverne __ med en flaske snaps og hældt et par a.råber af
den i gloggen.. Stemningen blev hurtigt sat i vejret,
og allerede ve9.- første glas mente Harry at have fundet

en mandel i glogg,en; men det var naturligvis bare
teskeen. Aftenens kluk kom, da formandendemonstrerede et parti, vistnok mellem Karl XII og Napoleon,
spillet under et slag hvor kuglerne skød den ene brik
væk efter den anden. Da det sidste skud skulle falde,
still ede Leif sit gLas fra sig for bedre at kunne slå
ud med ar-mene , og bang! - faldt skuddet. Nåh nej , .det
var blot a~monstrationsbrættet, der væltede og sendte
1

glas og glogg ud i lokalet.
i
Herefter kastede:: medlemmerne sig over diverse
brætspil såsom ba"bylyn, først-af-brætt,et, progressiv

skak og elefantskak, ja i et hjørne sad vist endda to
og spillede almindelig skak. Sådan gik tiden godt,.
kun afbrudt a.f øl, te og kaffe og Barkhuus' tale for
damerne (det var også formandens søster), hvis konklusion var, at den størst,e nydelse ved et parti skak - er
en kop kaffe.

Og

hen mod midnat skiltes man og øn-

skede glædelig jul.

Lynme_st~skabet 197_4.
Blev afviklet d" 23. januar. De 20 tilmeldt,e blev
inddelt i 4 grupper, som man havae forsøgt at gøre

I 3 af disse vandt favoritterne Thorbjørn
Rosenlund, Steen Mølgaard og Ralf Ploug Hansen, mens
Iige stærke.

ll!i!!!!!!!ii

2 ,~

den 4. sensationelt vandtes af Enghard J1en sen foran

bl.a. et par redaktører. En flot og overraskende
præstation! Alle 4 grup};)evindere vandt alle deres

partier.
Finalen spilledes dobbeltrundigt mellem de fire,
og resultatet blev e1:- favoritsejrtil Thorbjørn_på
5-l af 6. Mølgaard fik 4, Plough 2½ ,og Enghard O.
Finalegrupp,e II spilledes enkeltrundigt mellem alle
2 1 e rne og 3' erne fra de indledende grupper. Leif
Jensen vandt med 7 af 7 foran Torb en Sneslev, der
11

fik 5.

I finalegruppe III mellem 41erne og 51erne

fik Finn Madsen og Erik von Essen hver 6 af 7.

red.
Hold.turneringen

:Millillll
f

, ..

Holdopstillingerne,,rfor· de sidste tre runder i

holdturneri-ngerne: ,._
I holdet:

II holdet:

1.
2.

Steen Mølgaar,d
Gerner Carlsson
Harry Andrea:-ssen

1.
,2.

Ole Delfter
Søren Juul Sørensen
Jørgen Holst

Knud Wæde

4.
5.

H. Schøller Jacobsen

3.
4.
5.
6.

7.
8•

3.

Torben Sneslev
Erik· von .Essen

Niels Rendlev
Leif J ensen

:
,:_

Holdleder: .Leif J~~nsen

III holdet:
1~
2~

3.
4.

5.
6•

7.

··, Holdleder:
Lt

Ib Pedersen
Enghard Jensen
H. Stj,ernquist
Gunner Christiansen

.3.
4.
5~
6~

Henning Kalfner
.._

Leif Jensen

IV holdet:
1~
2;

F'inn Madsen
Kurt Havn

8•

Gibori Jacob
Arne Jacob sen

7;

. ~

._.,_:

6~

Poul Sørensen
Axel Barkhuus

7.

Ejlif Kiilsholm
Hvalsø Pedør-sen
Arne Nørregaard
Victor Christensen
Peter Carlsson
Jens Puggaard
Niels H ~ Hansen

8.

Kurt Andersen
8. Ernst Urwald
Holdleder: Kurt Andersen Holdleder: Ejlif Kiilsholm
NB!t! Husk at melde afbud i god tid til holdlederen,

hvis Du bliver forhindret i at komme, tak.

- 3 ....
Spillet i 3. runde af divisionsturneringen, 18.11.73
Hvid:

Nt Schn,egelsberg, Øb ro ,

Sort:

Ole Delfter

l~e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Lb4 4.d3 d5 5.exd5 Sxd5 6.
to.~ o-o 1=:L,e2 Sc6 g=_o-o Sxc! 9.bxc3 Lc5 !o.t'e3 La}
t1-:ToI f5 For at få initiativet. Endvidere havde
jeg den dag lyst til at spille lidt "vildt".
f4 13~Lcl Lxcl 14.Txcl e4·15.Lc4+ Kh8 16.Sd2

12.d4

f3 ~~

forsvar af Be4 ville ødelægg.e angre"bsmu!ighederne.
17~Sxe4 fxg~ 18,.Tel Dh4 19.Sg3 Df6

Lg4 21.De3

Ikke Df4 2o.De2

med fordel for hvid. 2o.Dd2 Se? 21.Se4
Dc6 22 .LdJ. St!l,6 23:
~4 24•.Te4 På tx1i7 spilies"
Dh6 og på-Sxh7 spil- esS"fiJ mat. 24 .- Df6 _25 .Tce~
Ikke Sxh7? pga~ Sh3+ 26.Kxg2, Df3+ 27.Kfl Dnl+ ~8.

8f5

Ke2 Txf2+ 29 .Ke3 Df3 mat; 25 .- Ld7 Sg5 kan endnu
ikke slås pga. Txf4 !
26 ~h4n6 27--:T'xf4- Dxf4 28.

D,!.f 4 Txf4 29. Te? hxf5

Jeg sylites, det S!bedre ud

ene! f.eks. Lc6 Jo.S 7+ Kg8 31.Lc4 Kf8 32.Txc7 T:xh4
33. d5; 3o .Txd7 ~h4 31 ~Kxg2 Taf8 3.2,~ Txc7 _ Txf2:... .J.l_.,Æ

Kh3 g5

jeg syntes,

aet s! lovende

ud~

men muligvis

havde det været bedre at spille f. eks; Tf? 34 .• Tx;f7
Txf7 35.Kxh4 Tf6. 34.Txb7 T8f4 T8f3+ e.a. :;i.;irligt, da
det ikke kan efterfølges af h3 pga. Th7+. Efterføi-·

ges T8f3+ 35.Kg4 af Tg3+ kommer hvids konge hurtigt.
til g6 med ubehagelige trusler. 35~d5 T2f3+ 36.Kg2
Tg3+ 37 .Kh2 Tf2+ 38 .Khl Te3 39. Tbl-~r'f't>4o. c4 Te5· '4·r.
Tb7 K~"8"! ? ~fter de sidste træk, udført i I'ebrITsktidnø~, oegyndte så det egentlige kapløb. Jeg måtte
erkende, at min bondefremmarch var voldsomt hæmmet
af truslen Th7+ hvilket tvang mig til at udføre nog
le dristige træk" 42~c5 g4 Et afgørende fremstød.
Bd~ kunne ikke slås pgå"". Lc4 ~ 4_3. c6 ~l+_ 44 .Kg2 JJ~,.±
45 .Kg3 Tgl+ 46 .Kh4 Den anden mulighed Kh2 taber:
4b. - l1g~+ -4T.l{li! T8f2 ! ! truer det uundgåelige 48 .Th2+ 49.Kgl Tfg2+ 5o~Kfi Thl mat. 46.- h2 47,Kg5
hlD 48 .Kxf6 Dh6+ 49 .Ke5. Tel+ 5o .Kd4 ])ej+ 51.Kc4-"Df4+
,2 .Kc5 TeS 53"°.Lc4 Te4 54.Lb3 De3+ 55 "Kb5 De2+ ;·6-:04·..
Te8 j ~ . db g3 58 • d7 g2 5 9 • d]i-e8_p+ Inte re s sarite. re"var
nok 5 · • c7 glD 60. d8D da sort 1.Kke har flere gode
skakker. 59.- Dxe8 6o~c5+ Kh8 Så klaredes også
d.enne tidnød, og resten -af-partiet var nu såre ,simpelt~ 6l~Txa7 gJD 62~!(b6 D~el 63 . ~c.4 Db4+ 64,Lp5
0

Df8 65.a4 DbxcS+ 60 .Ka;""Dc[+ b? .011givet.

Noter af Ole ~elfter.

Hurtigturnering i Vojens..z julen 1973

Vojens Skakklub har fået den gode ide at arrangere en hurtigturnering i weekenden mellem jul og.
nytår~ Ca~ 9o havde meldt sig - fra Vanløse deltog
Thorbjørn, Ralf Ploug Hansen og Steen Mølgaard - og
der var nok kommet flere, hvis der ikke havde været
kørselsforbud om søndagen~
Arrangørerne havde visse kvaler~ En del, som
havde lovet det, havde ikke medbragt ure, og vi måtte
stille vores private ure til råd.ighed" Sideløbende

med enkeltmandsturneringen var der arrangeret en
holdturnering; hvert hold bestod af 3 spillere. Dette
havde vanfø seholcl1~j;_-ikke fået noget at vide om, og
det krævede en yi~ -:Parlamenteren at få det anme'Ld't ,
En f,orstyrrende :f~~o.r var, at Ralf Ploug Hansen
havde tilmerdt sig- gennem Øbro .~
.

På papiret var Vanløses hold det klart bedste
danske hold. Der var dog en række tyske hold med,
hvis styrke vi ikke kendfie ,

Thorbjørn vandt de 6

førsi:e partier og førte således turneringen med 1-~
p" foran en klump på 9•-lo spillere hver med 4l :p.
heri.blandt Ralf Flough Hansen og mig. Thorbjørn

tabte så til den bedste tysker, men vandt de to sidste partier og vandt turneringen med 8 :p; af 9 mulige.
Det Lykkede.s Pl.o,Ag og mig at slippe fri af det øvrige
fe1t, og vi· besatte 2. og 3. pladsen, begge på 7 p~
Plo ug havde· den te:dste korrektion, idet han, i modsætning til mig·,· ..mød-te Thorbjørn~ Det var altså van-

løæefolk, som besatte 1., 2~ og 3~ pladsen, og holdet

vandt

en overlegen sejr i holdturneringen.

Der var, som der altid er i hurtigturn.eringer,

pæne præmier til de bedste juniorer, de bedste mesHer havde man endda skilt 2~ og 3~
klassespillerne fra i en særlig basisgruppe, så alle
havde præmiechance. Turen kan gøz-es billigt idet
man benytter sportsbilletter ( ½ eller ¼ pris~, og der
arrangeres ofte gratis overnatning på spillestedet.
De'tte være en opfordring til at deltage i den slags

terspillere o sv ,

turneringer.

Steen Mølgaard

- 5 Parti fra sidste runde i turneringen:
Hvid: Thorbjørn Rosenlund
Sort: Chr" M. Hansen
l.d4 Sf6 2,c4 c5 3;d5 e6 4.Sc3 exd 5.cxd d6 6.e4 g6
7;f4 Lg7 8.e5 Sd7 9~e6 fxe lo.dxe Sf6? 11.Lc4 De7
12.De2 o-o 13.Sf3 Sc6 14~o-o a6 15.f5 gxf 16.Lg5 Kh8
17 ~ Tael Dc7 18. e7 Sxe? 19.•Dxe? DxD 2o ~ TxD b5 21. Ld5
SxL 22.SxS Lxb2 23.Lh6 Tg8 24.Sg5 opgivet.
Ves.tvoldturneringen 1973

Denne turnering markerede et jubilæum,idet det
var den femte af slagsen: Vi, der deltog for femte
gang var delvis lovet en lille erkendtlighed, men
a.en udeblev dog.
Vanløse var som sædvanligt ret pænt represente
ret, men man kan dog undre si.g over, hvor vore unge

ambitiøse spillere tilbringer weekenderne: der var
kun to deltagere i 2: kl; qg ingen i 3 .: kl.
I eliteklassen deltog 3 landsholdsr 111iere, nemlig Michael Kjærbye, Th.· Rosenlund og Poul E. Han son ,
nævnt efter ratingtal~ Kjærbye lagde ud med to, f'Lne
gevinster mod Bent Samuelsen og Lars Petersen~ mens .

både Poul E. og jeg kludrede allerede i første rund0
mod henholdsvis Steen Mølgaard og Lennart Sperber med
remisser til følge; I anden runde vandt vi ganske
vist begge (jeg over :Mølgaard), men jeg anså alligevel Kjærbye for klar favorit~ I tredje runde fik
Kjærbye kun r-emi s mod overraskelsen Dick Sørensen,

mens Poul E. vandt over veteranen Normann Hansen.
Mølgaard vandt over Ole Wium, mens jeg tabte til Erik

Poulsen (se sidste nummer af FE, det var kun mig,
der spill,ede sort) ~
,,
Da førerfeltet spill,ede remisser i 4 ~ runde,

havde ingen mere end 3 af 4, så jeg var stadig ved
godt mod, særlig da parti,et i 4, runde var en fin
gevinst. I 5. runde vandt Poul E~ et flot parti mod
Kjærbye, og da denne i 6 ~ runde- satte en .officer i
slag i åbningen mod Erik Poulsen, var han helt ude.
I mellemtiden havde Dick Sørensen vundet over Sperber
og over mig og førte inden sidste runde med 5 p., et

- 6 -

halvt point foran 'Poul E~

Imidlertid tabte Dick i

sidste runde til Steen ~l!Ølgaard,1 der siden 2 ~ runde
Lkke havde tabt, Nu kunne Poul E ~- ved at

vinde over Erik Poulsen sikre sig 1~ pr; alene,
Det formåede han dog ikke og måtte lade sig nø je

med omkampen;
Dick Sørensen fik altså 5 p;,og med bedste
korrektion blev han landshold.ssJ)iller.,

p;

Nr" 2 blev

Poul E~ Hansen~

Nr" 3 blev med 4½

i sidste runde.

4. og 5.-:præmien deltes af Erik

og bedste
korrektion jeg efter et teoretisk interessant parti

Poulsen og Steen Mølgaard, der hver fik 4½ p. og
samme korrektion.
Sammenfattende kan det siges, at jeg tabte en
lo-J.:5 ratingpoints, og at Mølgaard, som spillede
sin fø:rste eliteklasse siden Hjørring 71, hvor han
rykked ~ ud, spillede over i sær sine egne forventninger. Hans spil var·sikkert og uden de sædvanlige uoverskuelige åbningsproblemer. Det forekommer miÆ,,. at han bør kunne vinde en eliteklasse,
hvis han gider ajourføre sine åbninger.
I mesterklassen deltog Torben Sneslev, Harry
Andreassen og Niels Rendlev; Sneslev fik sit
pointmeessigt bedste resultat, .nemlig 4½ af 7, men
de to points fik han uden kamp, så r-e su'Ltatet 50%
lign,er til forveksling hans sædvanlige -præstatio
ner ,
Der skal ske noget ekstraordinært med.
Sneslevrs indstilling, hvis oprykningschancer skal
foreligge reelt. Harry skaber altid spændende
par""tier, men det sker desværre af og til med for
voLdelige midler med pointtab til følge. Af og til
griibier 'Harrys anden og væsentligste interesse vist
og så fo.rstyrrende ind. 4 · p ~ er hverken det ene
el.ler det andet; Rendlev fik 3 p;, deref et uden
katrrrp, og bliver alt så i me s,t erkl.aseen , Med den f Lofrte score 1 viri.tertitrneringen i tankerne kunne

man nok forvente lidt mere~
I 1; kl;, gr~ B fik Ole Delfter noget overraskende kun 4 p~ Det er ikke til at forstå, at Ole,
sorm i divisionsturneringen al.år mesterspillere" ikke
ka,n få 5½ i een turnering., Henning Kalfner fik i

- 7 gr. C ,også 4 p., hvad der sik)!rert ligger tæt på hans

forventede score. Gunnar Christiansen fik med 3 af 7
en tilfredsstillende debut.
I 2. kl. fik Kurt Andersen kun l½ p. af 5 plus
2 nuller uden kamp,

1. kl. spiller.

I) et

er ikke meget af en gammel

Jeg har en mistanke om, at Finn

Madsen rykk,er ned, bare for at F'B skal rose ham, når

han igen rykker op. I denne turnering var han 2. kl.
spiller og fik sine 5 p~ FB .~an godt lide at skrive
om unge tal0nter på vej op~ Med Finn Madsen i klubben
er redaktionens behov dækket mange år frem.
Hvid: Michael Kjærbye
Sort.: ThR~
7. runde

l~d4 Sf6 2~c4
,_._ - !L4

gL

6 3.Sc3 d5 4.cxd Sxd5 5~e4 Sxc3_6.bxc
• o-o

ex -

o • cxd

c

Le6 l4.Tcl!? Lxa2 Så lang
spllledes lyn. I stedet for bondeofret 14.Tcl kømmer
kvalitetsofret 14,d5!? på tale. Netop Kjærbye, Fedder
og jeg tilbragte engang nogle hyggelige timer me,d at
analysere det~ Bondeofret kendte jeg kun meget overfladisk. 15 ~ d5 ! '? Sort har s,t ore prob 1 emer med at få
sine officerer hje·m~ 15;- e61? 16.Tc5 exd 16;- b6?
17 ;Txa5 bxa 18 ~Da4 +-~ IT.Da4 L53 ·ttr.Db4 "'18 ~Dxa5? b6

19;Db4 bxc 2o~Dxb3 c4! -+.

Denne stilling kommer

Euwe frem til via en anden trækfølge og skriver at
hvid vinder! Boleslavskij p.å;3tår lige spil efter 18.Lc4 19~Lxc4 Sxc4 2o~Txd5 Dxd5! 21.exd Sxe3 22.Tcl
Sxd5;

Jeg kunne imidlertid ikke lid,e drønningofrene

og havde ved 16. træk set, hvad jeg betragtede som den
eneste redning. 18~- De?!! Truer direkte med b6, derfor 19 ~Dxa5 b6 2,o .Db? dxe4 Ikke bxc5 21.Lxc5 +-. 21.
Lxe4 bxc5, 2-2.Lxc5?? Efter 22~Dxb3 Tab8 er stillinge°il
lige. '"s"'o-r'l'1iar tårn og 2 bønd ez- mod 2 lette. 22. -D e5 !
Tab8 var o,gså brugbart~ 23 .Db4 ? Lxa8 er også håbløst.
23 ~ - Tab8 24 .Da3 Lc4 ! 25· ;Tel
" xf8?? Lxf8 26 .De3 Lc5.
_1ixe2 2~ .Txe2 Tbl+ 27 .L~hl D~e~ 2~.Jd3 D,dl+ 29 .op1

·.givet,.
z~.-

Thorbjorn Rosenlund

Program for de næste uger
20/2 Vinterturneringen 5. runde (6. for 3. klasse)
27/2 Hængepartier+ styrkeliste
3/3 VS I hjemme mod Lyngby-Virum I
6/3 VS II ude mod Lyngby-Virum III
"
VS III hjiemrne mod Frederiksberg Skakforening V
0

13/3

7/3
19/3
20/3
''

27/3

31/3

VS IV

tt

.

n

Tingbjerg S;ko 1 e 1 s Skakklub

Vinterturneringen 6. runde (7. fo,r 3. klasse)
VS I ude mod Glostrup Skakklub I
VS II ude mod Rødovre Skakklub III
VS III hjemme mod Tårnby Skakklub III
V.S IV
"
•1 Brøndby Skakklub III
'Vinterturnering 7. runde (8. for 3. klasse)
VS I ude mod Amager Skakforening I

1/4

V.S IV ude mod Herlev Skakklub III

2/4

VS III ude mod Rødovre.Skakklub V
VS II hjemme mod Måløv Skakklub I

3/4
10/4

Hængepartier+ styrkeliste

"Fribonden" udgives af Vanløse Skakklub.
Pris i abonnement kr. l,oo pr. nummer. Pris i løssalg kr. l,5o pr" nummer.
Vanløse Skakklub:
'S:pillelokaler:

Veras Alle 28, 272a Vanløse

Formand:

Leif Jensen" Edv. Griegsgade Lo st.

Kasserer.

Redaktion:

Vanløse Menighedshjem
2100 København ø
Eilif Kiilsholm Snegirjov
Jyllingevej 37, 2720 Vanløse
Giro 7 84 34
Eigil Feders,en, Tlf. 74 80 56
Spøttrupvej 4, 1 .. , 2700 Vanløse
Erik von Essen, 'Mosegårdsvej p5
2820 Gentofte
Poul-Erik p,etersen
Baltorpvej lo2, 2750 :Ballerup
Knud Wæde, Gartnerkrogen 22
3500 Værløse

•

r1
f] ~P.~l:e\t :f..or §!ml ipg

De.r in~~.2;.~s. til o~di.· nær gene.ral. forsamling
onsdag d.
. 5Ul'.l( 197 4 1 klublokalerne, med
følgende dagsorden:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Protokol.
Formandens ber-e tnfng ,
Kassereren fremlægger regnskab
og budget for 74/75.

Indkomne forslag.
Valg af

a.
b.
c.
d.

7.

e.
Eventuelt.

formand
kasserer
3 bestyrelsesmedlemmer
revisor
suppleanter.

a.d 5,:

Forslag skal for at blive behandlet være

ad 6.:

bestyrelsen i hænde senest d. #.
maj.
,.,rFormand, .kasserer og næstformand ønsker

ikke genvalg.

l de sidste par år er klubbens fremgang stagneret på mange områder. De kedelige lokaleforhold har
en stor del af skylden, men man kan måske også pege
på flere andre grunde,
Bestyrelsens initiativer til inspirerende klubaktiviteter har ikke været tilstrækkelige. Her
tænkes på aktiviteter, som er til glæde for alle
kategorier af spillere.

Fribondens redaktion har heller ikke kurmet
holde den nød;.vendige standard. Her har klubbens
medlemmer imidlertid en stor del af skylden, idet
kun ganske få føler trang til at meddele sig
igennem klubbladet.
Nu foreligger der meddelelse om, at de tre
hovedkræfter i bestyrelsen ikke ønsker genvalg.
nette kan føre klubben ud i en alvorlig krise.
Vi må derfor kraftigt anmode alle klubbens medlemmer om hver især at overve js , om man kunne
tænke sig

ert gør,e et stykke arbejde for klubben i

denne betrængte situation.
.. ....•·J -·r:. . ,-

I hvert fald:

C'

"'

SIMULER LIDT· INTERESSi:~OR KLUBBEN VED AT MØDE
FREM FÅ GENERAtFORSAMLINGEN - gerne med nogle
ideer og meninger i baglommen •

red.
Københavnsturneringen J.974
De deltagende VSers resultater:
Københavnsklassen: Thorbjørn Rosenlund
Mesterklasse B
: T.orben '8neslev

--

1. klasse A
E
2. klasse B
C

A

Harri~: Andreassen

:
· .-:..::: ·-:

:
:
:

H~nr.iing Kalfner
Gibori Jacob

J.S,ch. Christiansen
Kurt Andersen
Victor Christensen

Som man ser af resultaterne ingen overvældende
succes, kun een oprykker, hjertelig til lykke Victor,
men ingen nedrykkere. Man kan fristes til at tro,
ved at stud.ere resultaterne fra de sidste turnerin-

ger, at VSern,e er ved at finde den klasse, hvor de
hører hjemme, og vi kan således ikke forvente.oprykningsresult,ater foreløbig, men samtidig skulle
nekrologskri ve riet også være standse,t.
Spilleforholdene var tåle,lige ,, men ikke perfekte

(det bliver de vist aldrig), dog forstår jeg ikke,

- 3 hvorfor man altid skal sætte 2. og 3. klasse (af
og til også 1.) ved lange borde i en sal, tiden
må nu være inde til, at også disse klasser får

deres eget lokale.
LJ

Ve stv,old_holdturneringen 197 4

blev ligesom VVh-turn" 1973 afviklet som en
6 .... runders schweizersystem-turnering, hvor hver
mand havåe en halv time pr" parti. Der var tilmeldt i alt 24 hold fra Albe,rtslund (Al), Brøndbyerne (Bby), Glostrup ( Gl), Rødovre (Rød) og
Vanløse (VS),
og de blev for forhånd delt i to
;
-

grupper a 12 hold efter formodet styrke. I hver
gru.ppe udsattes et ur som præmie til nr. 1, et
sæt bræt og brikker til nr. 2. Hvert hold bestod
af 4 mand, og der spd.L'Lede a 3 runder hver af
dagene d. 21.2. og do 25.2. Det var de praktiske
oplysninger, nu til sagen!

I gruppe 1 var VS I (Thorbjørn ·Rosenlund, Steen
Mølgaard" Gerner Carlsson, Ralf Ploug Hansen~ storfavoritter. Desværre fik de ikke det bedst mulige
resultat, idet T horb j;ørn og Gerner i.mderve j s måtte
aflevere hver en remis. Men førstepræmien kom da
hjem efter sejre 4-0 over Gl II, 4-0 over Rød II,
3½-½ over Rød I, 4-0 over Bby I, 3½-½ over Gl I og
4-0 over Gl III. I alt 12 matchpoints og 23 af 24
mulige individuelle points! De spillede absolut
ikke fejlfrit hver gang; men når man nåede til tidnøden, snød den stærke den mindre stærke, og resultatet vidner om en god og koncentreret indsats af
alle fire, Nr. 2 blev Gl I med 8 IVIP og 16~ IP.
VS II og VS III spillede også i gruJ)pe 1" VS
II fik i kr-ono Log i sk orden 3-1 mod Rød IV,· ll-2t
mod Rød I, 2-2 mod Rød II, 3-1 mod VS III, l~-2I
mod Bby I og 0-4 mod Gl I. Det gav 5 MP, 11 IP og
en 8. plads. Holdet bestod af Ole Delfter (4 p.),
Torben Sne slev ( 2), Niels Rendlev (1) og Harry
Andreassen (4). Den bedste indsats her stod Ole
for, han mødte flere stærke folk. Rendlevs skuf1

fende præstation skyld,e s utvivlsomt,. at han ikke

var hølt rask nogen af dagene.

Harry vandt de

Iire første partier.

VS III spillede 2-2 mod Eby I, ~-3½ mod Rød
III, 3-1 mod Gl III~ 1-3 mod VS II, 2-2 mod Rød
IV og 4-0 mod Al I. Det rakte til 6 MP, 12½ IP
og en 6. plads. Holdet bestod af Jørgen Holst (3),
Leif Jensen ( 3) 1 Erik von Essen { 5) og Gunnar
Christiansen (1~). Ho Lat klarede sig godt; det .
skal nævne.s , at han i l. rd med de sorte brikker

fejede elitespilleren Claes Løfgreen ud af brættet,
nydeligt! Mit eget resultat ser på papiret pænt
ud, men sp-i11·et var:::.i.kke lige sikkert hver gang"
Fx havde j.eg" i 2. rd -efter en halv snes træk en
officer for lLdt og-kongen ude at svømme og måtte

nøjes med remis~;··
·
.
..
VS IV spillede· i .gruppe 2 og fik ~-2½ mod Al
III (ingen,3. mand på noget af holdene), 0-4 mod
Gl V, 2-2 mod Bby III, 2-2 mod Gl VI, 3-1 mod Al
IV og 2-2 mod Rød V. 5 MP, 9½ IP og en 9. plads.
Det ser måske ikke ud af så meget, men i virkeligheden scorede holdet over 60%1 I de tre første
runder havde vi kun folk på 1. og 2. bræt(+ en
,.

,..

lånt rødov~rer på .4,. .-. bræt, som dog tabte alle tre),
i de sidste· tre···"va~cte nhelen tre mand. På den
baggr'und e godt klaret! . Holdet var Enghard Jens-en
( 2), Henry Stjernquist ( 4½) og Finn Madsen ( 3 af
3)t i alt 9½ af 15 mulige. Skal vi sige endnu en

gang, at det ikke er pænt bare at lolive væk,
man har lovet at komme. Gruppe 2 vandtes af
med lo MP og 19 IP, nr. 2 blev Al V med 9 MP
IP (Al II" III og IV blev henholdsvis nr. 6,

når
Gl IV
og 16
8 og

12 ! ) •

Men naturligvis var det især 1.holdet, interessen saml.ede sig om.

Vi skal se dets overlegenhed

demonstreret i et parti fra kampen mod Gl I, som jo
endda blev nr~ 2.
..
Hvid:

Gerner Carlsen.

Sort:

Henry Nielsen. 5. rd.

l.d4 d5 2,c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.Lg5 Le? 6.e3
o-o 7.Tcl Sbd7 8.Ld3 h6 9.Lh4 b6 lo"o-o Lb7 ll.cxd5

- 5 cxd5 12.Sb5 Se4 13.Lxe? Dxe7 14.Tc7 La6 15.Se5 $ef6
16.Sc6 De8 17.Sd6 Lxd3 18.Dxd3 opgivet.
eve

-

Divisionsturner1ngen:
VS ATTER NR. 2

-

LEIF VANDT ALLE

7

VS I - Lyngby-Virum I
1.
2.

Gerner Carlsson

4.

Harry Andreassen
Torben Sneslev
Erik von Essen

5.

Niels Rendlev

6.

Leif ,Jensen

7.

Ole Delfter
Jørgen Holst

3.

B.

6" runde

Sv. E. Christensen

2.
3.

Henry Nielsen
Gotfred Jakobsen

4.

Eigil Meedom

5.

Søren Eriksen
H. Laurberg
Bent Samuelsen
Arne Jørgens,en

6.

8.

7_. runde

1.

Hugo Grumme
- Peter Lautrup-Larsen
- Henrik Borg
- Jens Kurt Eriksen

Kim Olsen

0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1

Steen Mølgaard
- Gerner Carlsson

-

Harry Andreassen
Torben Sneslev
Erik von Essen
Niels Rendlev
Leif Jensen
Ole Delfter

Amager I - VS I

Teddy Pedersen

2.

Marius Banne rup

3.
5"
6.

Georg Albæk Jensen
Peter L"\..Ulding
Ole Poulsen
Svend Jensen

7.

Niels Svendsen

8.

Mogens Bak

4.

- Peter Lindhardt

l.

'Glostrup I - VS I

1.

7.

?.....,,
... ...

.l.

- Finn Vester
Stig Frandsen

3~

- Steen Mølgaard

...
-

Gerner Carlsson
Harry Andreassen
Torben Sneslev
Erik von Essen
Niels Rendlev'
Leif Jensen
- Ole Delfter

4½
0-1
0-1
0-1
1-0
1

1

2-~

1-0

0-1
1-0
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. Kampen mod Lyngby-Viru.m gav sæsonens eneste
nederlag. Mølgaard blev syg og Jørgen Holst
tilkaldt i sidste øj eblik før kampen.
1

Snesl,ev

gjorde sig først færdig og med et godt resultat.
Leif vandt på ganske samme måde som i runderne
.2 - 4, og Delfter vandt ef'ter stædigt og opfind~omt spil i en stilling, der (efter ca. 4o træk)
var helt død remis. Gerners parti var hele tiden
på vippen mellem gevinst _og remis~ det blev ikke
til mere end remis, og så havde han ikke 100%
·
mere. Resten var noget værre noget.
6. rd var t,o:po:pgøret mod Glostrup,,

f)g

det gav

en sejr, der .d og skulle have været noget større"
Harry havde gevinststilling en overgang, og de,t.

havde D.el.fte.r ·v ist også"

Til gengæld var jeg.:.ri

stormvejr i en skarp variant som Søren . . Eriksen ~
men ikke jeg - kendte. Han spillede derfor.den
første snes træk a tempo. Pachman skriver "o sv'".
efter 16 træk, og Søren fandt da også gevinsten ·

bagefter. Den største præstation i denne runde
stod Mølgaard f'or, da han tævede Glostrups landsholdsspiller. Leif vandt som sædvanlig, denne
gang endda over e.n elitespiller. Rendlev havde
et marathonparti, som efter en del nervepirrende
situationer gav gevinst. Gerner og Sneslevs
partier var- meget lige.

.Herefter va.r v.i 1½ p.

efter Glostrup.
Noget af det mest spændende i sidste runde
var, om formand og holdleder Leif kunne vinde
sit 7. parti i træk og ,dermed vinde dels ære og

berømmelse, dels et ur (som unionen jo udsætter
som præmie til den/de,som scorer 7 af 7 i div"
turn.). Det så ikke ganske lovende ud i begyndelsen, men efterhånden gled det, og sejren kom
i hus.

Det er en virkelig stor præstation, Leif'

har udført i denne sæson, og han er naturligvis
hermed topscorer for samtlig,e VS' s hold. :Bravo
og til lykke! Herudover ydede voz-e tre i toppen
hver en god og overbevisende indsats mod Amager.
Men resten var ikke spo r godt, og da Glostrup

vandt

4½ - 3½

over Gladsaxe, blev det ikke ti1

oprykning,

)
)

ukunu

en 2.plads ligesom sidste år.

Slutstillingen: 1. Glost~up 321, 2. VS 31,
3" Gladsaxe 29½, 4. Lyngby-Virum 2b, 5" Øbro
II 27, 6. Amager 26~, 7. Hillerød 25, 8. Helsingør 24~.
For VS I har Mølgaard lavet 3 points af 6
mulige, Gerner 6 af 7, Harry 4 af 7, Wæde ½ af 3"
Sneslev 3½ af 7, von Essen og Rendlev begge 2~
af 7, Leif 7 af 7, Delfter 2 af 4 og Holst O af 1.
Før vi forlader div.turn.,skal vi mås~e lige
nævne, at bestyrelsesmedlemmet Th. Rosenlund blev
topscorer for danmarksmestrene Frederiksberg I med
6½ af 7; remisen var il. rd.
Og skal vi lige se, hvor respektløst Leif behandlede elitespilleren Bent Samuelsen i 6" rd~
Hvid:

Leif Jensen,

Sort:

Bent Samuels.an, Glostrup

• d4 Sf6 2.Sf3 g6- 3.Lf4 Lg7 4.e3 d6 5.Sbd2 o-o 6.c3
f5 7.h3 Sbd7 8.g4 Le4 9.SxL SxS lo.Ld3 e5_11.Lh2
Sg5 12.h4 SxS 13.DxS exd 14.cxd Te8 15.o-o-o c5 16 .
h5 cxd 17.hxg fxg 18.Dd5+ Kh8 19.Lxg6 Sf6 2o.Db3
hxg6 21-Lf4+ Sh7 22.Txh7+ Kxh? 23.Thl+ Lh6 24.Df7+
opgivet"

eve

KSU' s~ J.1o_ld turnering

J

Efter 3 måneders pause og med forventning om
et godt resultat opnåede 2.holdet følgende formidable score:

)

~yns.,by-V. Rødovre Måløv
Søren Juul Sørensen
H. Schøller Jacobsen
Poul Sørensen

1

0

0

½

0

0

Axel Earkhuus

0

Gibori Jacob
Arne Jacobsen

½
0

0

0

....

1
1
0
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LYE,EE~-V.
Finn Madsen
Kurt Andersen
Jørgen Holst
Kjeld Jørgensen
Sch. Christiansen
B" Gyldholm

Rød~3re Måløv

0
0

0

1
1

s
0

Dette gav følgende slutstillin~ i 2" række, •
gr.upye_ 1.: 1. Lyngby-Virum III 322, 2. Herlev
I 282+h, 3. Rødovre III 27, 4. Hvidovre II 23,
5. VS II 22½, 6. ( 7.) Brønshøj SF III i6+h,

7 . ( 6.) Måløv I 16½•,
.. _,
-

..,,

-

8. Zahle I udgået,.

Alt i alt en s~ffende afslutning, og lad os
straks berette,.. at:-to.:pscorer blev Jørgen Holst
med 4 af 5 efterfulgt af Barkhuus med 4 af 6 og
Poul Sørensen med 4 af 7.
;
3.holdet, der blev det hold, der samlede
flest points af samtlige hold, afsluttede med
disse resultater:

Frederiksberg Tårn12,l Rødovre
-b Pedersen

0
1

½

0

0
0

1

Henry St j e rnqui st

I

Henning Kalfner

l
1

1

0

1

1

Enghard Jensen
Kurt Havn

2

Kjield Jørgensen

1

Sch. Christiansen
Erik Madsen
Gunnar Christianeen

1
l

Birger Frandsen

1

1

½
1

1

Finn Madsen

1
2

NN

0

Dette resulterede i denne slutstilling i 3.
række, gruppe 4: 1. Tåstrup I 4o, 2. Gentofte
_I 4o, 3. VS III 32, 4. Jernbanen II 27, 5.
Tårnby III 24, 6. R0dovre V 23, 7. Frederiksberg

V 2o½f

8. Glostrup IV 17½ .

~
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Topscorer blev Kurt Havn med 6 af 7 ! ! ( de 3
lavet på 4. holdet) o·g Gunnar Christiansen med 42

af 5. Placeringen efter TSF og Ges, som burde
have spillet i en højere række, er god og lover
godt for næste sæson.
4.holdet sluttede således:
Tingb.jerg Brøndby Herlev
E •· Kiilsholm

Hvalsø Fetersen
Arne Nørregaard
Victor Christensen
Feter Carlsson

2

1

0

0

0

1
1
0

Jens Puggård

Niels H. Hansen.
E. Urwald
Eigil Pedersen
B. Gyldholm

0

0
0

J.:.

1

2

½

1

2

r I

1

NN

0

Topscorer: Niels H. Hansen med 4~ af 7. Slutstilling i 4. række, fruppe 2: 1. Posten II 41½,
2. Brønshøj Skk II 38'2", 3" Herlev IV 3o, 4. VS
IV 29½, 5. Brøndby III 29½, 6. Tingbjerg I 22,
7. Amager VI 18~, 8. AS 19o4 VI 14~.
Sluttelig skal nævnes, at reserverne altid kom,
selvom de blev tilkaldt i sidste sekund. Reserverne
scorede også godt, bl.a. fik både Erik Madsen og
Sch. Christiansen 2½ af 3.

LJ

Niels Rendlev på vej_ mod stjernerne,?

Da Niels Rendlev ved juleafslutningen svingede
sin knyttede næve og truende råbte ud over den animerede forsamling, at han ville bemæg t i.ge sig klubmesterskabet, blev det blot opfattet som en dårlig
spøg og mødt med overbærende smil af hans konkurrenter. - Nille som klubmester? Næ, det lød dog lidt
for usandsynligt; så kunne man lige så godt tro på

- 10 flyvende tallerkner og and,et tøjeri. Mien si,den er
der hændt mangt og meget, der har fået smilene til
at stivne og har fremkaldt forbløffelse og beundring - ve,l også en del -misundelse. Imod al forventning er Nille gået fra sejr til sejr og nærmer
sig nu stærkt sit mål: klubmesterskabet. Han, der
ellers er ret svingende i sine skaklige præstationer,
har i denne sæsons vinterturnering vist en enestående
fin form. Hvordan kan det dog være gået til'? Skyldes det mon, at Nille - som salig Aljechin - hat
forsaget de stærke drikke og gennemgået en mælkeku.r7
Hvis det er forklaringen på 'hans succ e a, må det give
anledning til dyb eftertanke hos visse and.re af vore
klubmedlemmer.
Også jeg hørte ·til de skeptit ake',' der ikke ·mente,
at Ni,els Rendlev var noget alvorligt emne til klubmesterskabet, og jeg har .... sagt i al ubeskedenhed -hidtil henregnet ham under kategorien: "f'Li.nke modstandere", men som nedenstående parti viser, er jeg
blevet belært om noget and,et.
Hvid:

Harry Andreassen.

Sort:

Ni,~ls Rendlev.

l.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5-Sc3 e5 Dette
t""rælf· ·anvendte Em" t"ask,er i sin mafcri mod Schlechter i
1910. Det virker umiddelbart noget usundt, da a6 svækkes, og hvid får forpostf'eltet d5. ,6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6
~~.. Lxf6 ~xf6
. 9.Sa.3 b5 l0~Sd2._. f'5 ll.M3 Le6. Ing~n
ar! os vidste, at d.enne stilling er forekommet 1. sovJetmesterskabet 1973 (S:passky-Zweschnikov), så indtil nu
har vi åbenbart spillet i stormesterstil, men denne udmærkede stil forlader hvid allerede i næste træk. 12.c3
Spassky spillede J..2"o-o og fik efter 12.- Lg7 13.DM fil>
14. c3 o-o 15. Sc2 fxe4 16 .Lx,e4 f'5 17 "S,f4 ! ! afgørende
angreb. 12. - Lg7 13 .Df3 ....,b 4 ! 14. Se 4. Eller 14. Sxb4 SxS
1

15.cxS d5! 16.exf e4 17.Lxe4 dxe4 18.Dxe4 Dd5. 14.bxc3 15"exf5 15.bxc? Lxd5 16.exd e4 17.Lxe4 fxe4 i8.

TI:x:e4+ lie719. Sxd6+ Kf8 20 .Dxn+ SxD~ 15. - Sd4 16. Sc7+
Efter at have gjort dette træk rejste jeg mig oplivet
og hentede en ny pilsner; men ak! det var falsk optimisme, for det viser sig, at sorts langt fremskudte fribor..d.e er mere end tilstrækkelig erstatning for kvaliteten"
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16.- Dxc7 17"DxaB+ Ke7 18.Dxa6 cxb2 19.Tdl Eller
!'9. rsi , Lxc 4 20 .DJµl DxD 21.LxD Tc8 22 .Lb3 ,I Tcl+ 23"
Kd2 Lh6+ 24 .Kd3 Sxb3 25. axb e4+ ~ 26 .Kxe 4 Txhl ( 27.
Txhl Lcl). 19.- Lxc4 20.Lxc4 Tc8 På dette tidspunkt havde der forsamlet ""sig- en ret anselig til-

skuerskare, der hvåskende udvekslede kommentarer
og sendte hinanden skæve sideblik.kel - ikke så sært,
da stillingen er meget spændende. Det tilsynela-

dende smarte 2o.- Ta8 21.Dxa8 Dxc4 var næppe tilstrækkeligt p.g.a. 22"Db7+ Kf6 23,Txd4! 21"Ld3 Dc3+
22 "Kfl Tc6 23 .Db7+ Kf6 24 .Le2

ner trudede

24. -

Dxd3+ og·24.Lbl Dc4+ 25°:Kgf Se2+ fører til den

bekendte kvalte mat" 24.- Del 25.g4 Sxe2 26.Kxe2·
Tc2+ 27 .Kel Lh6 28 .Dd5 T°'d2 .O-l.

··

Mens j:eg sad og betragt ede min ruinerede
1

stilling,. mærkede jeg skamrødmen s.tige op i hove-·

,det.

Jeg tøvede en stund med at opgive partiet,
idet jeg grublede over, hvor helt anderledes det
kunne være gået, hvis blot jeg havde gjort nogle ·

bedre træk. Nu derimod kunne Nille føje et nyt
led til sin perlekæde af strålende sejre,og jeg
undlod da heller ikke at rose ham for hans 11glim.rende præstation".

Det er vel nok for tidligt

også at lykønske ham med klubmesterskabet, da han,
mens dette skrives, endnu mangler at t1ordne" et
par spillere af et vist format, men det ville da
kun være glæd eligt, om klubmesterskabet for en
gangs skyld blev vundet af en outsider og i sær1

deleshed af et så beskedent og elskværdigt ungt

menneske som Niels Rendlev"

Harry Andreassen
:fu,rt i SEillelokalet.
A" Jeg undgår så vidt muligt teorivarianter for :på den
måde at tvinge min modspiller til at tænke selvstændigt.
B. Jamen så skal du jo også selv tænke.
A. Tja, det er jo det forbandede ved det.

Re·daktionen har ikke modtaget noget
program for april og maj. Man bedes sørge

for, at manglende vinterturneringspa.rtier
er afviklet i god tid inden
.,2..2. . ........... '

G~neralforsamlingen den 5. j~

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
$pillelokaler:

Formand:

Veras Alle 28, 2720 Van l.ø se
Vanløse Menighedshjem.

Leif Jensen, Edvard Griegs Gade 10

210Ø København
Kass.erer:

ø.

Eilif Kiilsholm., Jyllingevej 37

2720 Vanløse, Tlf. 74 25 77
CGiro 7 84 33)
Redaktion: E. von Basen, Mo.segårdsvej 65

2820 Gentofte, Tlf. GE 54 92
P "E. Petersen, Ea.ltorpvej 1023

2750 Ballerup
K. Wæde, Gartnerkrog,en 2 2

3500 Værløse, Tlf. 48 49 :25
Turneringsleder:

Eigil Pedersen

Spøttrupvej 4, 1.
2720 Vanløse
Tlf. '74 80 56
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GENERAIJrORSAMLmG 22 • maj 1~.Jj

Generalforsamlingen 1974 havde to dramatiske højdepunkter. Det første indtraf allerede før, man var
begyndt (i øvrigt en time forsinket som følge af et
ubegrundet håb om, at de 16 fremmødte ville formere
sig i v.ent·etiden}. Det viste sig nemlig~ at Arne
Jacobsen afslog at være dirigent, et hverv, som han
har bestridt med stor autoritAt lige så længe tilbage, som redaktionen kan huske. Efter en del parlamenteren samlede der sig et så tyngende pr'es på
Barkhuus, at han bukkede under og påtog sig hvervet.
Barkhuus indledte med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, og Leifs klare røst gik herefter
i gang med at tyde hieroglyfferne, som sekretæren
havde prentet i protokollen under sidste års generalforsamling. Det fremgik heraf, at fremmødet til
generalforsamlingen i år var af samme rystende dimenai.oner- som sidste år. Bravo!
Formand Leifs beretning var holdt i l,et p,e ssimi sti ske vendinger. Det var faktisk, som om den kritik
bl.a. Fribondens red. har fremført af bestyrelsens
a.rbe jrde havde haft en forkert virkning. Det fremgik
af beretningen, at medlemstallet var steget med to
til 54 siden den halvårlige beretning. I bet~agtning

af den generelle nedga.n.g, der har været i DSUs medlem·stal i den sidste tid, var det da udmærket. Gennemgangen af årets skakmæssige resultater viste, at
klubben for tiden har en styrke, som den ikke har
haft i mange år. I holdturneringen formåede l. holdet at p.Lacer-e sig som nr. to i 3. division - meget
tæt ved en oprylming, som forhåbentlig kommer næste
år. Andet, tredie og fjerde-holdet placerede sig som
nr. 5, 3 og 5 i henholdsvis 2. 3. og 4. række. Den
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årlige Vestvoldholdturnering (hurtig) domineredes
af Vanløses hold, og der var opnået udmærkede resultater i en række enkeltmandsturneringer (ikke
blot af Thorbjørn).
På trods af alle gode intentioner var det ikk e lykkedes at bringe Vinterturneringen ·til en afslutning"
1

Da turneringsleder og bestyrelsesmedlem Eigel endnu
ikke var fremmødt, kunne. det ikke la,de sig gøre at
få en situationsberetning udover en oplysning om, at
Mølgård og Rendlev ligger i skarp konkUrrence om
mesterskabet. Leif ments, at vinterturneringen var
et dystert kapitel, -o,g som sådan symptomatisk for
til standene i: kltibl::rer.r-( dvs. ringe fremmøde på klubaftene rne ,
~klike;d~nnelse mellem de få fremmødte o sv) ,

Han mente de-rflor ikk'S"';. at der var nogen mening i at
lave yderlige.re arrangementer, men at man først og

fremmest måtte satse på at forbedre kommunikationen
medlemmerne imellem. På grund af for uregelmæssig
udgivel.se havde medlemsbladet til en vis grad ikke
kunnet leve op til d.et niveau for information, so.m
var nødvendigt.
Sluttelig omtalte Leif nogle ting., som skal op på
DSU'ei dalegeret.!Iløde. Det drej,ede sig b l va , om en
DSU-kontingentfor1iøJefl-Se som delvis skyldes et plan-

lagt arrangement i_.:f;.o-rbindelse med 75 års jubilæet
i 1978, og om en evt , ~dret opdeling af 3. division
for at udjævne styrkeforskelle mellem de nuværende
3. divisioner" Endel.ig er der sket en stramning af
kvalifikationskravene i de koordinerede turneringer.
Diskussionen af formandens beretning drejede sig
først og fremmest om de miljømæssige prob,lemer. Man
efterlyste en genoptagelse af Styrkelisteturneringen,
hvor der kun er spillet et i;:arti i løbet af det sidste

år (undør megen moro blev det oplyst, at det stadig
hænger)~ Leif mente, at det ikke alene måtte være en
privat sag, om man ønskede at spille styrkelistepartier, det måtte også bero på et selvstændigt initiativ. Mange påpegede imidlertid den tilslutning Styrkelisteturneringen havde, dengang Birger og Sneslev
organiserede sammensætningen hver spilleaften.

- 3 Arne Jacobsen mente at have konstateret et behov
for mere hyggeskak, og at Fribonden helst skulle
ukko.mme hver måned ge rns med kun 4 sider.

mente også, at FB havde svigtet"

Andre

PEP og KW forsva-

rede eig ved at påpege de dårlige arbejdsforhold,

som først og fremmest består i vanskeligheder med
at få· d,e nødvendd.ge informationer fra bestyrelsen
på en rimelig tid og i en rimelig form 'Samt i en

næsten komplet mangel på medlemsindlæg.

Gyldholm

mente, at d,et måtte være bestyrelsens opgave at

trænge ned i problemerne, og han efterlyste en
propaganda for klubben igennem Vanløse Folkeblad.
Eigil (som i mellemtiden havde indfundet sig) oplyste, at han havde været ud~ for, at redaktøren
havde indføjet meningsforstyrrende ændringer i
manuskripterne, og at samarbejdet derfor var ophørt. Man ville imidlertid ge re et nyt forsøg"
Formandens beretning blev godkendt, og man gik over
til kassererens beretning. Som sædvanlig var der
grund til at hæfte sig ved kontingenrestancerne"
som er meget store. Kiilsholm oplyste, at de fordelte sig på ganske få medlemmer, men at der var
begrundet håb om, at man snart vil få disse kontingenter hjem i kassen, hvor der er god brug for dem,
Regnskabet godkendtes, og man behandlede dernæst
næste års budget. Til sin og forsamling,ens store
glæde, Lykkøde e det skarpe Gyldholm at finde en
fejl, som på ud.giftssid.en nedskærer rådighedsbeløbet med kr. 44.
Af indkomne forslag optråd t,e kun bestyrelsens om

en

kontingentforhøjelse på 2 kr. for aktive seniorer
og 1 kr. for juniorer (nu henholdsvis 18 og 9 kr.).
Dette skyldes kontingentforhøjelser til DSU og KSU.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Det oplystes, at man vil gå over til kontingentopkrævning på samlergiro (porto betalt). Medlemmerne
opfordres kraftigt til at anvende denne betalingsform, da det letter kassererens arbejde betydeligt.
På dette - allerede temmelig fremskredne tidspunkt -
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kom aftenens andet clou. Som bekendt ønskede hverken formand, næstformand eller kasserer genvalg.
Næste punkt på dagsordenen, formandsvalget, formede
sig derfor indle,dningsvis som et navneopråb af medlemmer, som enten mente, at de havde aftjent ,deres

værnepligt, eller også at de ikke havde tid.

Efter

at tr,edie omgang navneopråb var endt resultatløst,

blev man enige om at afbryde mødet. Vanløses Kissinger, vor egen Niels, behøvede nu kun 10 minutter
til at præsentere en samlet problemløsning"
Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer
var nu overstået '.På .. 2·'•minutter. Eigil blev formand,
Kiil sholm (det rEi.:r-:e-:.-: m,enne·ske) lovede at tage endnu en
sæson som "lcaf:?serer-'~rq;g·~.1:ien~lev; Arne Nørregård og

Enghard Jensen blev-·ti3styrelsesmedlemmer" Kurt Havn
og Sneslev blev henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Jesper Holm"genvalgtes som revisor med Erik Madsen
som suppleant.
Und,er eventuelt behandledes flere vidt f'orskellige
punkter.
Enghard Jensen lovede at overtage jobbet som.materialeforvalt-el" under forudsætning af god hjælp"
Barkhuus I ø:n.ske .:·o.m ·::e'ft.~diskussion af konkrete punkter,

som ville .kunne :f.o~edre forholdene i klubben førte
igen frem ffl en, ·d'i1nru.ssion af FB.

Poul Erik oplyste,

at han som aftaJ:t ved siaste generalforsamling, ville
udtræde af' redaktionen. KW ville overveje den ny
situation samt den rejste kritik ved generalforsamlingen og diskutere sagen med den siclste (fraværende)
redaktør ( von Es sen) • Ingen and en havde til syne ladende lyst til at gå ind i dette arbejde~

Sluttelig takkede Gyldholm den afgåede bestyrelse, og
Barkhuus kunne hæve mødet.

5
Den n_y bestyrelse
har den 27.5. holdt sit første møde.
erede man sig så'l.ed e s r
Formand:

Eigil Federsen

Næstformand:
Kasserer:

Niels Rendlev
Eilif Kiilsholm

Sekretær:

Arne Nørregaard

Her konstitu-

Menigt" medlem: Enghara. Jensen
Der var flere poster, der skulle besættes. Man udpegede følgende:
Material,eforvalter: Enghard Jensen
Turneringsleder:
Niels Rendlev
Spilleudvalg: Turneringslederen, Erik von Essen1
Eigil Pedersen, J?oul-Erik Pe t e r een .
I øvrigt skal følgende vigtige ting nævnes:
Ikke uventet har vi pga" oliekrise, inflation etc.
fået !2¾;e}9..,rhøje~se ~ For fremtiden betales_ 3?o?- kr
om måne en moa lidiigere 260,- kr~, og en divisionsturneringssønd.ag koster nu 95,- kr. i lokaleleje mod
tidligere 85,- kr.
Det blev vedtaget at hold.e sommerferie l "_7_. -1.~ og
d~rfor også at all~ paftl.er i vinl3~t§Ernerin~en 1973
-74 skal væz-e færd1.gsp1.llet d. jO.b" og re su tatet
meddelt turneringslederen Eigil. Skulle der 1.7.
endnu være partier, der ikke er færdigspillet1 vil
Eigil personligt .uddele de nødvendige O'er.
0

Kommende aktiviteter: En sommerturnerin,.g inden ferien
Fan "':LKK°e
men umiddelbart erfer fe"r1en vil der

rias,

blive startet en lille turnering, som skal løbe indtil
vinterturneringen kommer i gang. Mød derfor op i klubben d. 7. 8. ! Turn,eringsformen blev ikke end,eligt
fastlagt på mødet.
.§.1~rkelisteturneringen skal genoplives. Da det de
s sie [r nar vist s'Ig at være urealistisk med et r-a....
tingsystem, der kræver EDB, vil man bruge et af de
gode, gamle, let.overskuelige systemer. Vi håber
kunne bringe mere herom i næ s'te nummer.

at

- 6 -

Undertegnede var indbudt til mødet, for at vi kunne
få "ordnede f,orhold1' omkring Fribonden. Vi enedes
om, at FE udkommer den første onsdag i hver måned·
(W1dtagen i sommerferien), og at d.ead-line bliver
d. 15. i den foregående måned.
Det er mit personlige indtryk, at vi har fået en god
og energisk bestyrelse. Man vil gøre meget for at
få et blomstrende klubliv, trods de ikke alt for inspirerende lokaler (og bestyrelsen leder da også med
lys og lygte efter noget bedre, men let er det ikke,
så hvis du skulle kende nogle ••• ) • A.l t klubbens
materiale vil i den nærmeste fremtid b],ve talt op
og undersøgt og evt" repareret; opslagetavlen skal
atter i funktion for alvor og allervigtigst: man har
planer om forskellige arrangementer ud over de sædvanlige turneringer.
Derfor: Kig ned i kl.ubben og se hvad der foregår!
For uden med.lemmernes interesse og deltagelse er det
trods alt svært at få noget sat i gang.
Vedrørende Fribonden
Det var ikke nogen overraskelse for undertegnede" at
medlemmerne ikke har været helt tilfredse med FE's
udgivelseshastighed i det forløbne år.

Redaktionens

bernærlminger hertil er fremsat andet steds i bladet
(Generalforsamlingsreferatet) .. Ilet var he.ller ingen
,overraskelse, at hverken redaktion eller Harry Andreas-

sen, som trykker af bladet, blev udsat for stående ovationer på generalforsamlingen; det var imidlertid en ·
overraskelse at ar-f'ar-e , at den nye bestyrelse har indgået

en aftale med von Essen om FE uden at have fundet det nød-1
vendi,gt at besvare undertegnedes telefoniske forespørgsler
vedr. f'or-ske Lå.Lge lettelser i redaktionens arbejde.
Jeg håber, at medlemmerne fremover vil tage sig lidt sammen og lette von Essens arbejde mest muligt"
I&
Lidt K-skak snak
Det er anden gang, jeg f'or-søge r at skrive en lille artikel

om K-skak (korrespondanceskak, red.), den første blev censureret, i,d.et redaktionen ikke kunne klare den skakmæssige
side af partierne, dette har r,esul teret i, at jeg forsøger

at sætte noter til, hvilket skulle gøre forvirringen total,
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Det hele begyndte en trist novemberdag 1969, hvor jeg
gik p.a posthuset og inq.betalte de 2o,- kr., det kostede at deltage i en fjerde klasse i den løbende Kskakturnering, jeg ville finde ud af, hvad det var for
noget og gjorde samtidig de forsætter at spille bestemte åbninger fo,r at lære noget t,eori.
Det blev hurtigt klart, at kampen om førstepladsen og
de fem points, som skal til f.or at rykke op, blev et
opgør mellem Ricard Ross (som slog Niels Rendlev i

vores divisionskamp mod Hillerød), som havde de hvide
brikker og lille mig, som kunne nøjes med remis. Part i et blev spillet i tidsrummet 27.1.?o til 24.11.70,
men til sagen:
l.d45f6 2.c4 g6 J.Sc3 d5 Så er vi ude og svømme i en
Grunfelder.-4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6 .bxc3 c'5 7 "Lc4 L 7
8. Se 2 ,o-o 9 .'o-o Se
o. e
c
erme er vi i mys ov-

variant en, der giver hvia. angreb" men 11.Tcl Td8 ll . Ld7 er ulogisk. ~12.f4 Det mest aggressive, Spassky _har
forsøgt h4, andre muligheder er Dd2, LdJ" Da4 eller De~.
12.- Lli.4, Mere forsvar:;prægede muligheder er Sa5 og e6.
13 .f5 fxf5 14. Lxf7j- !xf1 Nødvendigt da Kh8 15. e~f5 cxd4

16.cxcf Lxe2 !? . lJxe2 f:xd4 18,Lxd4 Txd4 19"Dh5 De5 2o"Lg6!
giver hvid fordel~ 15.Ilb3+ e6 16.Sf4 Dd7 17.exf5 Sa5 Lxf5
dur selvfølgelig ikke. iH7fx""et:+ ! ? Dxe6 Dxe6 19 .-sx'""eb cxd4

2o"Sxd8 Txd8 21"cxd4 Scb med lige stilling. 18,- Lxe6 19.
Dxe6 Sxe6 Kg8. 19.- Dxe6 2o.Sxe6+ Kxe6 Nu forlader vi
teOrien, sort står bedst. 21.Tcel7ra'b'?-Kd5 vinder. 22 .Tf?,
Tg8 23.Lf4+ ~Q6 24._Tc? Kb6 25.Te6+ Sc6 Nødvendigt.- 2b.d._5
Tac8 27,Txc8 Txc8 28'.dxc6 Txc6 29.Te Lxc3 3o.Txh7 La4+
Res en er e-

Kfl Tf6

or viv e

orsøg ;ra

vi

p

at vine. 31.

2.Th6 Kc6 33.Ke2 Txh6 34,Lxh6 b5 3). 4 Kd5 313":"g5

*4~,c i. _~ dicb-r
,a5
• . . remis.
.h

' .Ld

b

_ ~·

-~~~~··r__Æ__~Kd·L }\g7

2 ..

Stor succes som medførte at jeg t·ilmeldte mig 3. klasse,
hvor jeg igen fik le,jlighed til at spille Grunfeld:

Hvid: Einer Krist,ensen, Kalundborg. Sort: Leif Jep,s,en.
Spill,et 1. 3 ~ 71 til 13" 5. 71 i 3. klasse, gruppe 7'2'4"~ 1. d4
Sf6 2"c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Lf4 o-o 6,e3 c6 7.Db3
Da5 8 .Ld3 dxc4 9 .Dxc4 b5 lo "De 5 Sa6 ( d.langt anerkendt

teori~ 11.Dxe? Sd5 12"Dh4 Sxc3 13.bxn3 Dxc3+ 14.Ke2 Sb~
15.Tadl La6 16"Lh6 Sxd3 17.Txd3 b4 18.Thdl Dc2+ og hvid
opgav.

- 8 Siden har jeg spillet i pokalturneringer og landskampe
og i internationale turneringer, hvor man dog skal have
tålmodigheden i orden, da det danske postvæsen viser
sig at være de andre landes langt overlegen.
For at vise at hvid også kan vinde en Grunfelder, vil
jeg vise mit parti mod Joachim Lommatzsch, hvis man kan
udtale navnet, altså.
Hvid: Leif Jensen. Sort: Georg Lommatzcch, Zittau, DDR.
(Red. påtager sig intet ansvar f,or den tilsyneladende
forvirring ang. Herrn Lommatzsch' fornavn. Forklaringen
er måske blot den enkle, at manden hedder såvel Joachim
som Georg, og for ikke at blive beslcy'ldt for at anvende
politistatsmetoder vover re9-. ikke at rette yderligere
forespørgsler til artiklens forfatter om dens indhold
red.)
Sa5
.
l.. ·d4 Sf6 2c4 g6 J... Sc.3
A.cxd5." Sxd5 5.• e4 Sxc3 611bxc3
Lg7 7 .Lc4 o-o 8 .h4? ! Sc6 9 .Sge2/lo .Ld ', ~5 ll "d5 Lg4 12 f3 Ld? 13.Le3 De? 14.h5 bo 15 .• Dd2 e616.Lh6 'c4 ·17"Lc2 Tad8
18.Lxg? Kxg7 19.hxg6 hxg6 2o.d6 Dc5 21.Dh6+ Rf6 22.f4 €'5
23 .. Dg5 og sort opgav.

a,

Jeg kan varmt anbefale alle at sp1ille K-skak, men det

kræver tid og det er ret dyrt (60 øre pr. træk). I øvrigt
hvis der er 4 mand, der vil deltage i den nye holdturnering, betaler klubben indskuddet.
Leif Jensen
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub
Spillelokaler:

Formand:

Vanløse ·M enighedsh,jem, Veras Alle 28
2720 Vanløse
E'igil Federsen" Spøttrupvej 4, 1 . , 2720 Vanløse

Tlf. 74 So 56

Kasserer: Eilif Kiils.holm, Jyllingevej 37, 2720 Vanløse
Tlf" 74 25 77. GIRO 7 84 33
Turneringsleder: "Niels Rend.lev,, Midgaard·sga,de 15, 5 . ,
2200 København. N

Redaa.ktion:

Erik von Essen, Mosegårdsvej 65
2820 Gentofte

J

Tlf.
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Triumf f,or Thorbjørn og Harry
,.

E-kl.:
M-kl.:

l .kl.~
2. kl. :

Thorbjørn Rosenlund
Ralf Ploug Hansen
Steen Mø lgaard
Harry Andreassen
Erik von Essen

Torben Sneslev
Victor Christensen
Henning Kalfner
Kurt Andersen
Kurt Havn

Arne Nørregaard

1111111
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li,
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I

i'

I

h.
p.

I eliteklassen spillede både Thorbjørn, Ralf og
Mølgaard godt i de første runderf bl.a. vandt Mølle over
Kai Ejerring. Og mens det gik to af dem såre ilde til
.
sidst, fortsatte Th. i meget sikker stil, og for f~rste . ·, ·
gang i danmarkshistorien blev en eliteklasse vundet med ._'..
maksimumspointst Dette bragte samtidig Th. tilbage i
.:.·
landsholdsklassen; til et kandidatresultat krævedes (for
ham) ellers "kun" 6~ p. Bravo og til lykke!
I mesterklass,en gik Harry fra sejr til sejr og endte
med at blive elitespiller. Det kan man læse mere om andetsteds i fb, Harry er nemlig ikke så bange som de fleste
andre for selv at skrive noget. Diet er den slags mennesker
en red.• sætter :pris på, Held o~ lykke i eliteklassenl
Victor er gået fra 3. kl. til toppen af 1. kl. på rekordtid, det Lyde r over-o rderrt Li.g't lovende. Og Arne manglede
kun lige et enkelt halvt point i at rykke op, så mon ikke .
det skulle lykkes næste gang? For resten af os gik det op
1

og ned hver anden gang, og det var vel egentlig også kun,
hvad man l{unne forvente.
eve

:
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Henry Stjero@ist ~L2
Den Jo. juni lige som . vi begyndte sommerferien i
yanløse Skakklub fyldte vort ·ældste aktive medlem
Stjernquist 75 år. Han har i mange, mange år hørt til
vor faste stab af gode spillere·; lige med undtagelse
af de år, hvor Stjernquist var Københavns første
Borger, og han var travlt optaget af sit arbejde for

s

byen, har vi haft den glæde at se ham hver onsdag ved
brætt,et, og han spiller stadig et livfuldt og kombinationsrigt parti. Vi ønsker ham mange lykkelige år
endnu som god kammerat og skakspiller.
AB

Fra Øbro 1 s ,F,orå::rsturnering
Efter i flere turneringer at være landet blødt i
midterfeltet (3½-4 p,oints) var det ;i;kke med større forventninger, jeg meldte mig til Øbro's forårsturnering.
Men for en gangs skyl,d fik jeg en god start, og efter-

hånden som turneringen skred frem, steg håbet om at nå
de forjættende 5½ points.
Når man ikke er suveræn, skal der noget held til for
at rykk•e op, og det må siges, at jeg i denne turnering
havde ikke så lidt medvind, idet jeg i de 4 første runder
var så heldig at møde nogen af gruppens Lave sn ratede
spillere og helt sla:p for at møde de højest ratede, fordi
disse sidste blev distanceret af outsidere. Efter 5 runder
havde jeg 4½ points og skulle således "kun" score 50% i de
sidste to partier, hvilket lykkedes, idet jeg remiserede
med min medoprykker, Jens Haagen Hansen, og med den unge
Rødovre-spiller Johnny Thyl.in. Fartiet mod sidstnævnte
havde dog ikke noget remis-præg ( se ned,enfor), men da han
tilbød en fredelig afslutning, akcepterede jeg, idet de 5~

points så var hjemme (en fugl i hånden osv).

I et enkelt

af gevinstpartierne kunne jeg ikke tæmme min tilbøjelighed
til hasarderet_spil-, idet jee; ikk~ ~rlig gennemtænkt ofrede en løber 1 den tro, at Jeg fik et konge8llgreb. Bagefter opdagede jeg skrækslagen, at min modspiller - ved
ikke :straks at modtage offeret, men indskyde et mellemtræk
- forholdsvis nemt kunne afværge det såkaldte angreb og
derpå ville stå med. officer mere for to bønder" Imidlertid
begik han en grov fejl, sålede,s at den materielle l.igevægt
blev genoprettet i en for ham håbløs position, og jeg kunne
indkassere et heldigt point. En anden "heldig'' gevinst fik

■

J

~

.

- 3 jeg i 4. runde. Partie-t forløb i al dets korthed således:
Hvid: H.A, Sort: Erik Eliasen, l.ew5 2.Sf3te6 3.d4~cxd4
4 ,J3xd4ta.§. 5. S.E.3;_Dc7 6_.Le21 ~6 7. o-o, -S-8 .te\t=7, 9. f4 t .i:e1'1?
lo. saix 5 Lax,E.? I • S.!]:i;i I op_gi__yet. sort kunne · ave forsøgt

11 . -,!5'68 12~b+ ,Ifxå6 ( 12. -,KctB" 13 "Lb6+) 13 .Dxd6, Sd5 14 .Dxf8
1

+,Txf8 15"exd5,exd5t men hvid vinder naturligvis-let slutspillet.

Derimod kom jeg i 5. runde på hårdt arbejde. Jeg havde allerecle i midt spillet fået en overlegen stilling med trusler
på mod-partens konge, men "klodsede'' i det, således at han
fik vredet sig ud af vanskelighe,derne, og det hele fusede ud

i et tårn.slutspil, der senere blev til et dronningsslutspil,

hvor jeg ganske vist havde bondeovervægt, men med usikker
kongestilling og dermed fare for evig,e skakker. Med møje og
besvær lykkedes d..et a.og at hale gevinsten i land. Det blev
et marathon-parti på 80 træk.
,
Også i det 4. gevinst·p arti fik jeg afgørende fordel i midt....

spillet, e,fter at min modstander havde spildt tid på at vinde en bonde. Det var vel for mig det mest "normal~" af par
tierne, idet det afgjordes ved kongeangreb:
Hvid: H.~., Sort: Kurt Thorse,n. l.e"4~e6_2.,d4~d.5 3,..:Sc3tJ.i?4
4.e5 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Sf3 cTS' . .Le Ld7 9.a4 c4
lo .o-o _ a
1. d2 Lxa4 l_ .La3 S
13. li Dd l .• -5 Sh4 l~Sxh
, x
1 • •. • . 5.
ødv,en ig, , vis sor vil evare merbon en,
men løberen.
nu en sørgelig statis-tr. olle, 17. f4'5f 5 ( 17. -, g6

dr

18.f5!) 18.exf.e
f8+ ,Dxf8 2

Dxf6 19.f5 exf 2o.Le5 De7 21.Txf' _Tf8 22.Tx

-1:, ~ e74- ,4 I

Le?~~ 26.Lg3! l~.Lc7 er

·J?fst
opgivet.
.
128 s1,
~ e runde mødte Jeg

0

d

2 • Tel-!1-0-0-0
7

or'E11!igt)

• .:.,K

f'

6.-JDf6 ... 27.Te6,Df7

~ .

.
.
_
Han havd
i de foregående runder scoret 4~ points og skulle altså vinde
for at rykke op. Der kunne således ventes ):l.ård kamp til den
b,itre ende. Imidlertid tilbød han remis i en stilling, hvor
han ganske vist stod næstbedst, men som vel var værd at spille
videre på i betragtning af hans pointsstilling (jeg kunne jo
lave en "fingerfejl"). Som anført modtog jeg hans remistilbud,
da oprykning jo så var sikker, Bagefter opdagede jeg en fiks
gevinstmulighed og ærgrede mig li,d t over ikke at have set den
ved brættet, for så kUnne der i stedet for et ufærdigt parti
være kommet noget kønt ud af det" Partiet fik følgende forløo:
som nævnt Johnny Tn,ylin.

Hvid: Johnny Thylin. Sort: H"A. }.Sf32f5 2oc41Sf6 J.g),JZ.6 4.
Lg2 I Lg7 5 .o-o. 0-0 6. Sc3 I d6 7 .d3. sc6 8 .TI;!l ,a5 9 .at e ~ lo. e_3, §!"!

5 ll.Sd5 Se7 i2.d41c6 13.S:xe7,Dxe7 14 ...dxe54dxe5 15.E,A,axl:?_4
2

I

4 ,,, ...... ~ ,,,.., n,....? rr-t·r1R 1R ~n?

QLI

10

f'':l.

exf3 2o.Txf3~,Sf6

Ta2)-tTa2! 27.Ddl,Sxcl 28.Dxcl,T8xd2 29.Txd2,Dxe3+ 3o.Khl'
.

,Txd2 med officersgevinst.
B.A.
Redaktionelt
Siden generalforsamlingen er Poul-Erik Pe t er sen og Knud

Wæde udtrådt af redaktionen. Da Steen Mølgaard (også
kendt som Mølkugle, Mølle, Mølberg, ja endda Mølstrup)
hørte dette, tilbød han at indtræde i red. hvis der var
brug for ham. Derved viste han, at han er et rart og nok
også lidt nat.vt menne.ake , og jeg skyndte mig naturligvis
at sige ja tak" S.å i- _fremtiden får han også navn og adr.
på bagsiden af fb) • _ -· __
fb' s aand syn).. ige forsinkelse skyldes vor tåbeligt
optimistiske (og forgæves) venten på bl.a. program. Vi

håber~ at bestyrelsen snart opdager11 at høsten nærmer
sig, så vi måske k~n bringe efterårsprogrammet allerede
i julenummeret af fb.
Fribonden-udgives af Vanløse Skakklub
Spillelokaler:

Vanløse _Mein ighedshjem, Veras Alle 28,
27:20
Vanløse
. .-

Eigil Pedersen, Spøttrupvej 4, 1.,
272•0 V~lø ae, Tlf. 7 4 Bo 56
Kasserer: Eilif Kiilsholm, ~y11;ngevej 37, 2720 Vanløse'
Tlf. 74 25 77. Giro 7 84 33
Turneringsleder: Niels Rendlev, Midgaardsgade 15, 5.,
2200 København N
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Vinterturneringen 1973-74
Mesterklassen:
l 2 3 4 5 6 7 8

1. Niels Rendlev
2. St. Mølgaard
3 • E • v • Essen
4. Knud Wæde

5. Leif Jensen

6. T. Sne slev

7. H. Andreassen
8. Søren Juul
Som det ses af ovenstående tabel blev NIELS RENDLEV
klubmester i år, hvilket vist nok ,overraskede

ae

fleste. Men Rendlev havde vinden i ryggen, og efter
en blød start '(2 remis) vandt han resten. Styrkemæssigt var gruppen som en DSU-mesterklasse, så 6 af 7
må betragtes som særdeles fint. Jeg selv fik 5~ p.
Dette plejer at være nok til at vinde en 8-mands
gruppe,, men var det altså ikke her.

Harrys indsats

var meget ringe, men det pl.e jer hans vinterturneringsre sultater jo også at være. Det er underligt, at han
~kke kan klare klubbens bløde mesterspillere. I de
koordinerede turneringer slår han normalt den slags
folk ned. med hård hånd. De øvrige har ~ppe grund
til at være utilfreds med deres score. Søren Juul var
den eneste under mesterstyrke, så 1~ point kan ikke
siges at være for lidt.
SM

- 2 -

1" klasse
Deltagerantallet i denne klasse var i år indskrænket
il otte, som, believe it or not, alle fuldførte turneringen - oven i købet indenfor den fastlagte frist,. VS
er ved at blive disciplineret - til næste år møder deltagerne såmænd nok op i habit og slips! Den største overraskels~ i denne gruppe var nok, at kun to spillere
forlod klassen på den ene eller anden måde - resultatet

blev:
1 2 3 4 5 6 7 8
Jacob Gibori
Gtmnar Christiansen
3. Poul-Erik -Peiter.sen..
4. Jørgen Hd°ll3t .-. ~~ : . ·
5. H. Schøller Jacobsen
·6 . · A. Bar-khuus: . 1. Ib Pede r-sen;'
8. E. Hvalsø Petersen
1.
2.

X

1

o

X

l
~-

.
.

"f1

0

1

½

1 1 1

½

.1. 1 Å l l

X

o o 2 l l

1

X

2

~

½

o

2"

o

0 1 ~ X O 1
½ ,o 1 X o

½

1

o l

½

pts.

51
4a
4
4

l

3~
3

0 O O 1 0 1 X 1
0 0 0 0
0 0 .X

31

½

½

Kravene for henholdsvis op- og :nedrykning

"2"

var 5½ og

3 pts.
Jacob fremturede igen i år med sin uortodoxe, ret
vanvittige ··og fuld:'S"ttændig uforståelige spille stil, og i
modsætning tfl sidste år lykkedes det at få noget fornu:ftigt ud af·· den. Sanc;synligvis, og forhåbentlig, vil
det lykkes ·Ja9ob .:rmste=- _å~ at forårsage ravage i mester--

klassen.
Gunnar Christiansen" der for første gang spillede med
i en VT i VS, virker i sit s.pil ret stabil, hvilket også

ses af skemaet.

Det kun at tabe et enkelt parti i denne

temmelig jævnbyrdig,e gruppe tyder på en vis sikkerhed,

og med den fremgang, der spores i koordinerede turneringer er det tegn på, at GO i løbet af et år eller to
sp,iiler sig op i mesterklassen (måske både her og der).
Den tredie præmietager påstår i denne turnering at hav-e
spill.et skarpere end sæd.vanligt, men at denne spillestil .
fakti..sk kun lykkede,s i to partier (mod Barkhuus og Jacob).
Hans eneste trøst oven p,~ resultaterne er, at han i alle
de tre år, han har deltaget, har fået turneringsindskuddet tilbage med renter, der overstiger endog inflationen.

3 ....
Den ene ste ned rvkker-, Hvalsø Petersen, der nu igen spiller efter nogle år med meget lid.t seriøst skak, fik et -· ·· · ··
meget beskedent udbytt.e af anstrengelserne - remisen kom i
sidste runde. Alligevel spiller Hvalsø ikke dårligere end
de andre deltagere i gruppen, kun langsommere, hvad der vel
skyldes den manglende kamptræning, som bevis fremlægges, at
partierne fra midten af turneringen og mod slutningen bl~v"
af stadig længere varighed. Når Hvalsø kommer i l{;amptrr·k:_
nång , rykker han uden tvivl op igen - ·spillestyrken berettiger i hvert fald til det.
,
Me·d de mange gengangere i klassen og den tilsyneladen~e ·
jævnbyrdighed, der existerer mellem disse, er det fuldstændig umuligt at give blot en antydning af næste turnerings

resultat - vi tales ved om et år.
Lidt mere K-skak

pep.

N_å;·-;-i nu er kommet ind på K-skak (korrespondanceskak red),
får jeg lyst til at vise et lille morsomt (for mig) parti~
spillet fra 1/1-24/5 74 mellem
Hvid: Enghard Jensen
Sort: Arthur Hansen, Horsens.

l.e4,c5 2.sf3,d6 3.d4,cxd4 4.sxd4,sf6 5.sc3,a6 6.Le2,b5 7.Lf
3, det var et lille træk, jeg fandt hos gode gamle Dr. Euwe"
desværre stod der ikke nogen fortsættelse, bortset fra at
der trues med e5. D,erfor fulgte 7.e5 8.sf5,g6 9.se3,Lb7 lo.
sed5,sxd5 ll.sxs,sd7 12.Le3,Tc8 13.c3,Lg7 14.o-o,o-o 15.a4,
Lc6 16.sb4! forløberen for en afgørende tårnlinie 16.-,sc5
17.sxL,TxL 18.axb5,axb5 19.Dd5,De7 2o.Le2,Td8 2lfLxb5,Tb5 22.
c4,Tb8 23.b4,sb7 24.Ta7,Lf8 25"Lc6,Td7 26.LxT,DxL 27.c5,opg.
Enghard
Bestyrelsen har bedt om at få følgende optaget:
1.

Der befinder sig nu på opslagstavlen en liste over

medlemmernes navne, adresser og telefonnuptre. Alle
bedes snarest forvisse sig om, at disse oplysninger
er fuldstændige og korrekte.
2.

Klubbens ure er blevet forsynet med numre, således
at det er muligt at identificere de defekte ek semplarer.

Disse afleveres til bestyrelsen.

- 4 -

!i,oldturneringen 74-75
Der bliver i år kun tilmeldt tre hold til holdturneringen. Dette er formentlig en klog beslutning, idet
vi sidste år, hvor vi havde tilmeldt 4 hold, tit havde
svært ved at samle nok spillere.

Vinterturneringen
Turneringen vil i år blive spillet ligesom sid.s,te år,

dog med den ændring at vi tager med hårdere hånd på de
spillere, so,m udebliver uden afbud. Spillerne vil
blive delt op i ottemand,sgrupper, og for hver gruppe
vælges en underturneringsleder, som er ansvarlig for
partiernes afvikling i grup,pen" Op og nedrykningsbetingels-erne bliver følgende: "Til oprykning kræves 75%
eco re , og for at undgå nedrykning skal der sco r-es 40%.
Vinderen af en gruppe vil dog rykke op uanset scoren.
Sidste tilmeldingsfrist onsdag d. 11/9.
J?.'S. Styrkelisten erI igen gået i funktion.
Program: On sdag d. 4/9: Simultan mod styrkelistespille~
-

d.. lJ/9: Styrkeliste
Niels Rendlev, turneringsl,eder

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub
Spillelokaler:

Varilø,se Menighedshjem" Veras All' 28

272.o Vanløse

Eigil Pedersen, Spøttrupvej 4, 1.
2720 Van.Lø ee ,
Tlf. 74 80 56
Kasserer: Eilif Kiilsholm, Jyllingevej 37, 2720 Vanløse
Tlf. 74 25 77. Giro 7 84 33
Turneringsleder: Niels Rendlev, Midgaardsga,d e 15, 5.
2200 København N
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Den sidste aften vi havde Thorbjørn herhjemme '(a'ile ved
vel efterhånden, at han nu er flyttet til .Århus), spillede han ursimultan mod 1. holdet, dog var Gernar Carl
son erstattet af Enghard Jensen" Til hvert parti havde
Thorbjørn 1~ time, mens vi 8 hver havde 3 kvarter. Dette
lyder måske, som om Thorbjørn havde ret favorable vilkår,
men man må huske på, at alle partierne jo spilledes på
en gang , så Thorbjørn kunne risikere, at alle hans ure
gik samtidig .• Thorbjørns resultat: 6½ af 8 må derfor
siges at være meget fint. (Han havde
på forhånd ud-

talt, at han ville være tilfreds med 50%). Harry fik
remis i et parti, hvor stillingen hele tiden var ret
lige, mens vi 7 andre blev mere eller mindre nedspillet.
Let lykkedes dog mig at snyde Thorbjørn for en officer i
slutspillet, så jeg reddede klubben fra den helt store
nedsabling.

Jeg synes, at arrangementet var en succes, og jeg håber, at det kan gentages, hvis Thorbjørn.kommer på visit
i K1•benhavn. Hvis vores andethold skulle få lyst til at
prøve noget tils-varende, er jeg parat til at vove pelsen, men jeg vil nok forlange at spille med mindst to
timers betænkningstid.
SM

KSU,s holdturnering
Både 2 .- og 3 ~ holdet spiller 1. runde crrsdag d. 9. oktober. 2. holdet spille.r hjemme kl.. 19. 3o mod LyngbyVirum, mens 3" holdet spiller ude mod Glostrup. Leragergård, Vældegårdsvej 3o, Hvissinge •.

2 -

Et parti fra den ,t;enstartede styrkelisteturnering

Sort: E. Jensen. Spillet 14.8.
1: f4, d5 2: Sf3, §c6 3: e3 a6 en efter min mening
forkert vurdering. flen nviåfeltede løber skal alligevel ikke længere end til e2. 4: b3, Lg4 5: le2 e6 6:
Lb21 ~6 7: d3, Le? den står n,ok mere aktivt p& d6, men:
smag ogbehag. 8: Sbd2 Dd6 9: o-o Td8 lo: ses LXa2
Hvid:

Eigil Pedersen

11: Dxe2

_Sa7 ('?.

et tvivlsomt træk, d,er i for høJ grad

Bedre er o-o efterfulgt af Sd7.
12:. c 4 Måske lidt vel optimistisk spillet. Et direkte
Kongeangreb må-være bedre, fx 12: g4!? 12: -, c5 13:
Tacl, b5. Nu ha.r eo:rt.fået, hvad han gerne ville :fiave,
på. nær at springeren skulie have stået på c6 og ikke på
giver

vi

1n1 ietivet.

a7. · 14: Tfdl, o-o ;!.5: ···b4 ! ? Et meget spændende, men
muligvis ikke særligt go7ft træk, der forøger mulighederne i centrum til det næst~n uovers~~lige. 15:-=.
Db6. Sort søger at udnytte, den svage diagonal ned.-t1.l

Kongen.
anbreb.

16: Sb3! En stærk parade og samtidig et godt
Ili: -,-Sxc4 en ~de at løse problemerne på,

selvom dan ikife er særlig gunstig for sort, men hvilke

andre muligheder har han? Hvad med fx 16: -, Sd7 17:
bxc5 og eå er der 2 ln'Uligheder:
a) 17: -, Sxc5 18: Ld.4, bxc4 19: dxc4 Sc6 ! (19: -, dxc4
2o: Txc4, Td5 (2o: -• .,c8 21: Sd7!) 21; e4 og sort taber mindst en kvalitet.) 2o: cxd5, Sxe5 21: fxe5, Te8
22: d6 og sort t~ber.
b) 17: -1 Lxc5 18: d4, Le7 19: c5 Dc7 2o: Le) og hvid
har e!l dejligt aktiv stilling. 1:z: dxc41 Dxb4 Ikke 17:
-, cxb4 p.g,a" 18: Ld4, Dc7 19: tia71 Dxa7 2o: Sc6 med
kvalit,ts. tab. 18+ cxd5i Sxd5 19: D;xa6kv-Sxe3??' Den afgørende fejl. 2o: xaB, xd8 et inkonse. ent træk, hvis
sort tror på si-E' angreb. 21:DxaT, De4 22:Sf3. det havde
sort overset, så her kunne han godt have opgivet,men han
valgte at fortsætte lidt endnu. 22:-,Ld6 23:Da..5~Te.8 24_:

Dc3 f6 25:Sxc Lxf4?? 26:Sxe4. Det er vist en a den
s- ags u e, som man
aver en gang i sit liv1 forhåbentlig. Sort gad heller ikke se mere på elendigheden,
men opgave straks. hvilke·t man ikke k~ fortænke ham i.

Det var ellers en skam, at et så underholdende parti
skulle skæmmes af en så grov buk.
Eigil

Om at ærgre sig

Af

Henry Stjernqvist

Når jeg er kommet hjem fra en aften i Vanløse Skakklub, har jeg altid ærgret mig. Søvnen ville ikke være
mig nådig, for havde jeg tabt, ærgrede jeg mig over det,
og hvis jeg havde vundet, ærgrede jeg mig over de fejl,
jeg havde begået, og som kumle været 1:levet skæbnesvangre,
såfremt modstanderen havde opdaget d.em ,
Jeg har altid hørt til den bløde mellemvare - skakmæssigt set - og fc,lgende parti i styrkelisteturneringen med.
min gamle ven og kampfælle fra de 4o år, S. Houmann, er
en illustration heraf. Jeg spillede sort1 og partiet
forløb således.
l,e4,e5 2.Sf3,Sf6. Jeg vælger ofte dette forsvar, det
rus

si ske,

ikke fordi

d,en forlængst "afdøde danske skakpro-

fessor Dr. Krause skrev, at det var det eneste logiske,
og at det pegede mod en remis, ejheller fordi Euwe, som
det synes i modsætning hertil, skriver, at det kan føre
til et meget livligt spil, men at Sort for tidligt forfølger en aggressiv taktik, metl fordi det sjældent spil~
les, og mine modstandere, der ao herer til samme kategori
som j-eg, bliver derfor i starten usikre" Efter Euwe er
hovedvarianten nu, at Hvid slår bonden på e5, men Houmann
valgte Euwes tredie forgrening 3.Sc3,d6. Efter Eµwe kan
mit træk efter Hvids 4. træk d4 føre til Philidors forsvar, men Houmann valgte et andet træk, og fra nu af havde
vi altså ikke andet at støtte os til end vor sans for at
flytte brikkerne bedst muligt.
.Lc4 Le7 5.o-o o-o 6.d31Sc6 7.h3 a6 8.Sh2 Le6. Min
begrun e se or at t1.Iby-e • era :y ning var at opnå en
åben tårnlinje, men e6-bonden ville jo nok være blevet et
...vagt punkt. Houmann valgte imidlertid at gå tilbage med
loberen. 9.Lb3 Sd4 lo.Le3 SxLbJ. Jeg spillede nu på at
bevare mit lø erpar. 11.axS - d7. Mine tanker var at
forhindre Sg4 og samti ig a
a mi a-tårn i spil, 12.
f4zd5. Jeg havde ~t:irre~ mig blind på,__ at Hou.m':3-nn_ville
spille f5, og så vi.lle min gaffel d5 bringe udligning, og
jeg ville få en åben tårnlinje" Ierimod så jeg først
bagefter, at hvis min bonde på e5 blev slået, ville jeg
komme en bonde bagefter - og det ærgrede mig. Men Houmann
gjo.rde noget tredie, der lettede mine bekymringer. 13.
eJnd5 1 Sxd5 14.SxSd 5,DxSd5 15.c41Dd6 16.De2 2 Tad8 17.Tadl:f6
1

- 4

li..

18.Sf32Lf5 19.Sel1e4. Det var en kold fidus. Der
s!'ås selvfølgelig ikke på e4, hvorved et tårn ville
gå tabt for bonde og løber. Nu bliver e4 derimod
svag"

2o.d~,Db4. 2~:~c2,Tfe8 ?2.Dc3tDxJ?c3 23.bx:Hc3

Dehne dronn1.ngea°fby=En1ng kom mid god

ti!pas:, da

trykket på min ·e-bonde nu lettedes - 23.Ldl" 24.f5,
~6 25 .fxg6~xg6 26. sc.2 J:5 27 .,25'6Lf6 28 -©,Tf8 29 •

. 4, Lli4 3o.

2.!.Lf6.

Frem ogtil_ age er rige langt.

31"Tdcl K 7 32.Se2 Le5+ 33.Lf4 LxLf4+ 34.SxLf4 5
_ •. e2 A. Nu syntes J',egp a jeg var ovenpa. ·~n
som altid har jeg meget svært ved at få det b~d.ste
ud af en go_ d stilling. 36. Sd¼f Tde8_ 37 .Tcdl ,l{,6 38.
Kgl 4 39. Se6 LxSe6 4,0 •. dxLeo .. fix 4 K 5 42. · · Kxg4
4 "fxf·. · x· · 4 .TxT 1KxT • . eg gar a s
il
slu~spiiiet med en,.~J.,ribonde i __ overvægt. 45 .Kf2, e3+
46.K~2.U4- 47.Thl Te7 48.Th4+ Kf5 49.Td4.
De var 1 e sa godt"
vi e ave i]tvidere
en
I

stærke fribonde på e, og selv om jeg ville have fået
hans c-bonde, tvivler jeg om mine gevinstchancer.
49. -Te4 5o .c 5. Jeg kan ikke se, d,er · er noget bedre.
5o. -TxTd4 51.CxTd4 Ke 4. .Rest en gik ~·f· sig selv.
En engelsk g_e,i:i--tieman blev spurgt om, hvordan han
havde båret sig .a:d''· med at blive 9o år"

Svaret var,

at han havde ha"ft så forbandet mang.e ærgrelser.

Den

samme fo rk;laring må jeg give på, a,{~:~ eg har holdt
ud i over:_.:-,40 år med at spd.L'Le i Vanlth9e Skakklub.
Men så. f-or:µiiJ.der det jo, at man på sin 75-års fød-

selsp..a,g ·blev så pænt omtalt i Fribonden, og at klubben <P~ aeLve dagen betænkte mig med nogle våde varer
- åpentiart med kendskab til .min hang til d.et spiri
tµ,ell,e .

·,, ·. ,··H,jertelig tak - også for de man~-- ~rs gode kammer.at skab i vor klub.
·
>- <::
Nogle partier fra sommer;,w w;er.ilief
"'· .
Det var mere alminde:l.tg-sl~v.'hed end frygt, der på
trods af et løfte til r~d~ør·eii afholdt mig fr.a at
I

-

(1'•

'

'

1,

._

kommentere nogle af Itci..ne ,.øt>ro~gevinster. Men efter
at have læst Fribond~~s septembernr~ blev min dårlige
samvittighed for stær-le.

-- 5
Man må indstille s:ig på7 at overskriften rettelig
burde have været:

Negl~~ af mine g~yinstpartier fra
sommer~ns t~ering~r. . Je.~. fre.~V7\~~.r. nemlig kun t~bs-

og rem.1spa:st1er, hvis d~:r.~,.~yt1ie~'s.ig en ekstraordinær
undslcy:~d~ipg til blama$en{· . , .-;_, . .//'' ,
.
. ~~l'1~erne er hent.~-t. fr:a,;·: }./•,·Øbr_Q.~ ·t} . forå:sturner1ng,
Ve i~-b:v.-R:i sekovs koordine.rede sq~e~turnering, Solvogriatu:rheringen i Vig og Hi.,irtigtur#er.
irigen i Ve jl:e"
~
1

.

~-

---~

_,

.

øo:fo

1

2 •. ;i:-unde, 'd. 1. 5. 74

s forårsturneri~g·.

Hvid,: ThR.
.
1 .., ~4!?

Sort·:

Ib· And'ersen

Jeg spiller meget sjældent l.e4,x
"gµmmj.--stillinger passer mig normalt
bedz-e , men mit mål var at spille stilrent og •enkelt, og dertil er l.e4 godt.

c5
Sc6
d6

a6'?

Tempotab i bed~te fald.

bxc

Lg4(?)

Lh5
d5

Bedre end B~-, dxe5 9.g4! med klar fordel, men nu er den solide dobbeltbonde
pludseli_g svag. Nu er det nemlig den
forreste af bønderne, der ikke kan dækkes af en anden bonde. Ulem!Jen ved. det
solide bondekompleks c6, e 5, d 6 er derfor dets immobilitet" d-bonden kan jo
åbenbart ikke flytte, uden at c5 bliver
svag.
Chancerigt er bondeofret 9.e6~?. Hvid
indes;nører sorts kongefløj ved hjælp af
en blokade på feltet e5.
1

e6

lo. Tel
11.

S,e?

g4

Det tematiske ll.b3 besvares stærkt med
11, -, Lxf3 12 .Dxf3 ,, Sf5 13 •. La3, Sdti 14"
Ddl, Sb5,.

Lg6
12. De2

Sc,8

- 6 -

Afbytter en forsvarer af c5 og halverer
løberparret.

Le?

14. Lxe?
15. Sa4

Dxe7

h5

6. b3

T'b8

17. De3

hxg

18. hxg

Sorts eneste chance for modspil består
i at åbne h-linien, men det er ufarligt,
så længe hverken a-tårnet eller dronningen kan deltage i et angreb,

Tb4(?) Sidste chanc~ bestod i 18.-,c4(x!), fx
19.dxc??,Le4 2o,Sc3, Thl!! 21"Kxhl, Dh4.
Men 19. bxc ! giver fordel,· fx Tb4 2o. Sc5,
dxc 21.Tabl!

19. c4

d4

2o. Dg5 ! !

Afgørende. Den sorte dronning bliver
tvunget til et felt, hvor den står dårligt. 20.-, DxD strander på 21.SxDj

Lxd3 22.Sxc5.
21. Tadl

Df8
Kd7

Da7 er ikke bedre.
21. - , Sb6 bliver be sva.re t med 22 ,. a3 ! ! med

åbning af b-linien til følge.

Sort for-

søger derfor at imødegå en skak på bB.
22. Dd 2 !
23. a3 !

De?

Erobrer f,el tet a5 til damen og b--linien
til et tårn.

24.-, Txa3 eller 24.-, Txd3 25.Sxc5.

25. Sxc5

Txb3
Ke8
Tb2

26. Tb1

Tb5

Desperation. 26.-, Txbl 27.Txbl og sort
kan ikke, forhindre indtrængen på 7.

24. Da5

eller 8. række.
27. cxb
28. Dc7

Dxc5

opgivet.

Sort må jo ikke engang rokere.

4. runde, d. 15. 5. 7 4. Hvid: Steen Mølgaard Sort: ThR
1: b3 !?
Jeg havde i det meste af en uge forberedt mig på l.c4.
e5!
Det principielle træk, som jeg ellers
altid er veget tilbage for.
I

'

Der skal spilles 3"e3! for at kunne be-

3. c4(?)

svare 3.-, d5 med 4.Lb5.
"På 4.g3 vil sort spille den fra dragevavarianten i siciliansk kendte hvide opstilling med lang rokade og bondes~orm
rnod kongen. Hvids chancer vil i så fald
være mindre end sorts i ovennævnte variant, idet b3-bonden spærrer for dronningudfaldet til a4 og Lb2 peger den
forkerte vej.

4. Sf3!

5,Sg5 er inter,essant, fx 5.-, d5 6.cxd5,
Dxd5 7 .h4 ! og s,ort må p .g. a. truslen

5. Sd4?

Sc3 af med en. bonde, men han får et vist
spil.

Sxd4
6. Lxd4

d5,

1. cxd5

Dxd5

9. e3

Sc6

8, Lb2

Lf5

Sort står klart bedst,
En grov fejlberegning.
11. d4??
exd ep.
Hvid troede at klare sagerne med dette~
12. e4
træk, men havde overset svaret:
0-0-0! Hvis nu 1).exf5 så d2+ og mat i næste
træk.

lo. Sc3

Dd7

13. Lxd3, Dxd3 14.DxD, 'TxD 15.exf5, Lb4

♦

Hvid er færdig.

16. Ke21 Txc3 l7.Lxc3, LxcJ 18.Tcl, Lf6 19.g4, S~4+ 2o.
Kd3, Tdo 21.Ke4, T,e8+ 22 .Kd3, Sf3 23 .h3, c6.

er totalt lammede.

vet.

Hv1ds tårne

24.Tcdl, Kc7 25.Kc4(?), Te2 26. opgiNEMESIS.

Til en turnering omkring årh\lrldredeskiftet, hvori deltog en række af datidens store mestre, bl.a. den navnkundige d.r. Tarrasch, havde turneringsled,elsen - p.g,a" et afbud - indbudt en ret ukendt mester.

Dr. Tarrasch protesterede k:raftigt, idet han hævdede, at vedkommende
spiller lå et par klasser under de øvrige. Heri var turneringsled.aren
dog ikke, enig. Det viste sig imidlertid, at Tarrasch fik ret, idet pågældende mester kun vandt et eneste p.arti, men pudsigt nok fra Tarrasch,
hvilket næppe gjorde dell iltre doktor mildere s t,emt.
Mprale; lJnden•rder aldrig din mo,d spiller.
H.A.

Fra Bestyrels~a har vi modtaget:
Ve stvoldturnerinfen:

F'orud.en en masse spillere

sicål.. ·vån!ø se ska fe 2 mand hver spilledag til

opstilling og oprydning. Man melder sig til formanden. Turneringen finder sted i november.
(Se Skakbladets septembernummer; red.).
Vinterturneringen: Indskud er for mesterklassen
4o kr., for øvrige klasser 2o kr., juniorer halv
pris. Første runde spilles 23" oktober.
Datoer: 7,-11. okt. KSU-holdturnering 1, runde.
1Jeltagerne får nærmere besked.

23. okt. Vinterturnering 1. runde.
Deltagerne får nærmere besked.
28. okt. - 1. nov. KSU-holdturnering 2.
runde. Deltagerne får nærmere
besked"

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub
Spillelokaler~ Vanløse Menighedshjem, Veras .Alle 28,
2720 Vanløse
Formand: Eigil Pedersen, Spøttrupve,j 4, 1.,
2720 Vanløse.

Kasserer:

7 4 80 56

Eilif Kiilsholm; Jyllingevej 37,
2720 Vanløse"

Giro

Tlf.

74 25 77.

7 84 33

Niels Renrdlev, Midgaardsgade 15, 5.1
2200 København N
Erik von Essen, Mosegårdsvej 65,
2820 Gentofte. Tlf. GE 54 92
Steen Mølgaard, General Bahnsons Vej 11,
st"mf.,, 2000 København F. Tlf. 3o o7 56
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31. årgang

November 1974

Holdturneringen

nr.~

7

-

1. runde

Vanløse~Gladsa.xe

I første runde i divisionsturneringen i år mødte vi
Gladsaxe råder i år atter over Jens Kristiansen, og de betragtes nok af mange som favoritter i
Gladsaxe.

gruppen i år, Da vi samtidig stillede med. tre re se rve r ,
og Gladsaxe stillede i bedste opstilling, var jeg ihvert-fald noget bekymret, d.a matchen startede. Enkeltresul
taterne blev, som følger:
Vanløse
Gladsaxe
o-1
Gerner Carlsson
Jens Kristiansen

Steen lVIølgaard

Ole Buch

Harry Andreas·sen

Leif ,Jensen

Erik Foulsen
Claus Olsen
Bent J,rgensen

]b Pedersen
Finn Madsen

Kjærsgaard Andersen
Mads R~inert

Torben Sneslev

1-o

1-~_J..
2

2

o-1
1

1

2-Z

o-1

o-1

o-1
Enghardt Jensen
Egon Hansen
således at Glai.saxe vandt 6-2. Gerner havde ingen chance
mod J,ens, men jeg havde et udmærket parti mod r Le Buc n ,
hvor jeg i overgangen mellem mii..tspillet og slutspillet

klippede to af hans b0nder" Har:wy havde et godt kamppa,...ti mod Erik Poulsen, og efte:, en hård kamp fik hver et
halvt point. Sneslev ofrede, lidt ba:.nligt synes jeg, en
bonde, og under han ihærdige anstrengelser :ror at vLnde
boncen tilbage, tabte han en offieer. Det er skuffende

j

at Leif allerede nu har mistet chancen for at vinde
et ur.

Han var vistnok lidt f'o'r tilfreds med remis.

Vore tre reserver havde ikke mange chancer. Ib
kæmpede Længe, men forgæves, mens de to øvrige tabte
hurtigt. Alt taget i betragtning var det ikke så
dårligt enddat og bliver vi skånet for alt for mange
afbud i resten af holdkampene, er der næppe grund
til at frygte, at vi rykker ned i mesterrækken. Men
vi kan vist allerede nu konstatere, at i modsætning
til sidste år bliver det ikke en topplacering i år.
SM'

KSU's holdturnering
2. rk., gr. 3:
1.

2.

3.
4.

1. runde

VS II - Lyngby-Virum III 1-6 + h.

Søren Juul
Jørgen Holst
Poul Sørensen
Schøller Jacobsen

3. rk., gr. 2:

h
0
0
l

5•

Axel Barkhuu s

0

6.

Christiansen
Birger Frandsen
Eigil Pedersen

0

7.
8.

O
0

Glostrup III - VS III 4.... 4.
5.

Arne Nørregård

1

6.

Ernst Urwald
Per Rosenstand
Sejr Houmann

0

1.

Henning Kalfner

1

2.

Henry Stjernquist

0

3"

Kurt Havn

0

7.

1

8.

4.

sen,

Eilif Kiilsholm

1
C

Andetholdet var tæt på at få et æg - uha, uha!
Men Schøllar Jacobsens modstander troede, man spillede med 36 træk i 2 timer og overskred derfor - i
klart fordelagtig stilling - efter 37 træk. Søren
Juuls hængeparti ser ikke umiddelbart rart ud" Det
kan da ikke være rigtigt,at holdet er på vej ned i 3.
ræ kk e 99
..

Derimod klarede trediehold.et sig hæderligt. At
spille lige op mod. Glostrup III kan vi godt være
bekendt,

eve

Sidst~;
Amager I

2. runde af a.ivisionsturneringen
-

VS I

4 - 4

1.

Ernst Liljedahl

2.

Georg Albæk Jensen
Teddy Pedersen

3.
4.

5.

Pe t e-r Lunding
Marius Bannerup

6.

Ole Poulsen

7.

8.

Sv,end Jensen
??'

-

Gerner Carlsson
Steen Mølgaard
- Harry Andreasen
- Torben Sneslev
- Leif Jensen
- Hiels Rendlev
- Erik von Essen
- Ole Delfter

Det er et resultat, vi ikke kan være tilfredse med.
Få 1. bræt skete der noget uhyggeligt: Gerner havde
vundet en officer, og modstanderen var i tid.nød.
Gerner glemte så at holde øje med sit eget ur og tabte
på tid. Mølhøj gav sin modstander nogle svage bønder,
vandt en af dem og dernæst slutspillet silrkert. Også
Harry vandt materiale, fik afværget et kongeangreb og
vandt til sidst (efter at vi andre var taget hjem).
Sneslev spillede en roiig remis uden meget spræl. Leif
blev udsat for et kongeangreb og trak på et kritisk
tidspunkt kongen til det gale felt, hvilket kostede
damen. Rendlev modtog et.kendt dobbelt boneoffer~
fransk - teorien siger, man kun må tage den første bondel
- og for at af'værge det følgende angreb måtte han aflevere den ene bonde efter den anden. Facit: slutspil
med to bønder for lidt. Jeg selv spillede uopfinds6mt
en af de sædvanlige dødsyge remiser. Delfter spillede
godt taktisk og fangede mod.standerens (jeg har glemt,
hvad han hedder) konge
VS indtager efter 2. runde en delt 7.-8. plads med
6 points.

eve

- 4 Vandrepræmie til ~lubmesteren !?
Sådan en har vi tidligere haft; men desværre vandt
Thorbjørn Rosenlund den si,dste til ejendom i 1973,
og den nuværende klubmester, Niels Rendlev, har kun
fået en lang næse. Nu er der imidlertid startet en
indsamling til køb af en ny vandrepræmie. Let e
Barkhuus, der står for d.en , og han modtager alle bi-

drag - små som store - med tak. Man kan også sende
sit bidrag til kassereren, hvis man synes, det er
lettere" Red. har fået oplyst, at der allerede er
kommet ca. 200 kr. ind, og vi opfordrer alle medlemmer til at støtte den gode sag.
1

red.•

Nogle E,artier fra sommerens turneringer (fortsat)

Vejlby-Risskovs sommerturnering:

Turneringen

vandtes af Bo Jacobsen, som jeg to..bte et interessant

par~il til, med 6 p. (et kandidatresultat).

Få anden-

pladsen med kun 4½ var jeg ejendommeligt nok alene.

Steen Mølgaard fik 3~ p.
2. runde, d. 23. 7. 7 4
Hvid: Bjarke Kristensen
1"

2.

d4
c4

3.

d5

4.

Sf3

Sf6
c5

b5

ThR

Den kære Volga--gambi t. ..
Efter udgivelsen af Benko's bog er
mange spillerede holdt op med at
modtage bonden.

bxc

5.
6.

7.
8.
9.

Sc3

g3

:Lg2

o-o
Sd2

d6
g6
Lg7
Sb,d7
Sb6

Sxc4

lo.
11.
12.

Sxc4
Da4+
Dxc4

13.

Ld.2

Tb8

14.

b3

Tb4

$d7!

o-o

Sort har en yderst bekvem stilling.

,

- 5 -

15.

Dd3

16.

Dc2?

c4!?

Jeg havde tabt il. runde og var opsat på at skærpe spill,et mest mul"igt.
16.De4! giver et uklart spil, hvor
Sort med 16.- Sc5 17.Dh4 Lf6 i hvert
fald har remis" Men hvordan spille på
gevinst? Jeg ved det faktisk ikke.

cxb3
17.

axb

Dc7

Db8'.

18.
19.

Da2

2o.

Sa4

Sc5
Sxb3

21.

Lxb4

Sxcl

22.

Txcl

Dxb4

Tfcl

Med klar fordel.

Sort vandt en bonde og fik et dejligt
løberpar"

23.

24.

Tbl

Tia5

Dc4??

Springeren var i vanskeligheder og
kunne kun reddes ved 24"Db3

Ld7

25.

Tb4

26.

Db3

Tc8

Stiller en sidste fælde: 26.- Tcl+
27.Lfl Lh3 er jo afgørende, ikke

sandt?

Men så følger 28"Tb8+ Lf8 29.

TxL+ Kxf8 3o,Db8+ Tc8(!) 31.Db2! med

chancer. Men Sort er vågen og spiller:
Dxb! ! Det er jo et dronningoffer.

27.

Dxb4

Tcl+

28.

Lfl

Lh3

29.

opgivet

4 •. runde, d" 25.7 .74
Sort: ThR
Hvid: Per helst.
1. S;f3
c5
Både hvid og srot vil gerne spille. en
2. <l4
Sf6
Maroczy-opstilling, og ingen af dem
3
v-~l spille imod den. Hvis hvid nu

spiller 3.d4

følger

cxd. 4.Sxd4 e6!

(ikke g6 5"Sc3 Lg7 6.e4) og denne va-

riant v'il hvid undgå.

Hvis sort nu spiller 3.- Sc6 følger
4.d4! og sort er næsten tvunget til
opstillingen med g6 og Lg7, som han
jo ikke vil spille.

Sc3

4.cxd5 Sxd5 5.g3 Sc6 6.Lg2 e5 og det

d5!

er sort, der har fået Maroczyen.
d4

Sxd4??

cxd4

5.Sxd5 er remis.

e5!
6.

Sf3
7. Sbl(?)

8"

Lg5

d4,!

Den kritiske variant_går s~m fø. lger:
7 .Sxe5 dxc3 8 .DxD KxD 9.Sxf7+ Ke8,

Sc6
h6 !
Dxf6
Lf 5

9.

Lxf6

lo.

Sb,d 2

11.

opgivet.

lo.Sxh8 Lb4 11.b3 Sc6 12"a3 Sci4 13.
Ta2 La5 14.b4 Lf5~ med sort fordel.
Sort står til gevinst!

Noget tidligt, men hans stilling er
trøstesløs, e4 kan jo ikke forhindres"

7. runde, d. 28.7.74
Hvid:
1.
2.

3.
4.

ThR.
Sf3

b3

Lb2

g3
Lg2

o-o

Sort:
d5
Sf6
e6

Steen Mølgaard

Typisk gummiskak.

b6

Lb7
Le7

d3

o-o

c4
·e 3

Sc6

c5

I divi sionsturne,ringen spillede Ralf
Ploug det dårligere 9.- Sbd7 mod mig

og tabte.
lo.
ll.
12.

13.

De2

S-c3

Tacl
Tfdl

Dc7

Tac8
Tfd8
Db8

Det er vanskeligt at se, hvordan nogen
af parterne kan gøre hinanden noget.
Hvid får imidlertid den ide at spille

.... 7 på kongeangreb" nu da den sorte drønning er på vej til a8.
Altså dels et ventetræk dels en antydning af et senere Db2.

Lal?!
Da8

cxd5

Sxd5

Se4

Mølgaard kan ikke lide hængebønder og
15.-exd5 16"d4! ville give en ubei;ydelig svaghed på d5 og c5. I øvrigt
kunne hvid i så tilfælde glæde sig .
over den meningsløse diagonalopmarch~
Nu er kun hl frit på den lange diago-:- ·
na.l.,

Hvid truer ikke med noget og

sort burde spille Db8 for at bringe

.

'.';
1

dronningen i spil Lgen ,

h6?
Se5

Sxe5

Lxe5

•

En meningsløs svækkelse. Sort var nervøs for det ufarlige Sfg5.
· ·

1

Nu truer hvid så småt med Dg4 eller
Dh5 •

f5(~)

Sd2

.

Lf6??

En ny svækkelse.
19.- Sf4? 2o.gxf4! Lxg2 21.f3! Lh3
koster løberen. Sort undervurderer
svækkelsen af sin egen kongestilling
og overser samtidig, at hvid let forsvar-e r- den lange diagonal.

2o.

Lxd5! Txd5

21 •

Lxf 6

22.

e41

gxf6

Dette simple træk havde sort overset.
Han taber nu mindst en bonde efter

22,- fxe4 23.Dxe4.
Td7

23 ~

24.
25.
26.

27.
28.

exf5
Dh5
Dxh6

Se4

dxe4
Dxf6

e5

23.- exf5 24.De6+.

T~
Lhl
Lxe4

Dxe4
opgivet.

'

- 8 -

Program
13"11.

17.11.
19.11.
2o.ll.

27"11.
4.12.
8.12.
lo.12.
11"12.

Vinterturnering 2" runde.
1.-holdet ude mod Øbro.
3.-holdet ude mod Jernbanen.
2.--holdet hjemme mod Vesterbro"
Hængepartier og styrkeliste"
Vinterturnering 3. runde.
1.-holdet hjemme mod KS"
2 . -holdet ude mod Blindes Skakklub.
Hængepartier og styrkeliste.

12.12.
18.12"

3 .. -hold,et ude mod Frederiksholm.

J"ulefest.
Afbud til vinterturneringen meldes til Niels Rendlev"
Afbud "til 1 .. -holdet meldes til Leif Jensen,
tlf.
29 59 o3 "
Afbud til 2 ...... og 3. -holdet meldes til Niels Rendlev"

- - - ... - - - - --~--.;- -.- - - - _.!!!!m!!IM - ~- --- ............

--.-------9! ! 1'~~... ,. _

!1!!111111!- _ _ ,
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