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a v a.. n. 't · g a r d i s t i s k t
Son det vil 'RZ'G flittige læsere af et vist ~blad bekendt, af
holdtes den 1.- fG'bru.ar dette år en simultanf"orestilling i Poli
tikens Hus :msd dan ukrainske grossmeister Adrian Mich&lohisjin
zma hov.-ed.?,kt~. !Jan. er medlem at klubb<m "Avantga.rd0" i byen
L'Vov, 24 år og har a.llerc..ie ha.f't_flere fine rssulta.ter rundt
o:mla'ing, så ban m!tte·en.ses for at være &n vell:vali!icerot mod
stander for de 42 fr~te.
Ean v~ a.lt.eå. i byen· i ·anledning af afholdtf;l:· .1 af en eller
andm tu...""!lering og --~~sv~ede indledningsvis beredvilligt alle
velfoi-mule:red..e spørgsmål fra d~ måbende hob~ Bl;å·. fortalte han,
at han efter bQ!lel~te tumering ville tage på. skiferie9 og det
var jo vældig interessant!
Røsultatet af s1multanen, som i øvrigt var gratis og /!led blødt

br~ og kaffe, blev, at manden ,spillede en del remisser (9) og
undgik a.t .få klø. Dem stoci rum delvist :til mod rilig~ indtil jeg
begik en (lille) ka.pitalb~~ler· i a..~ stilling, hvor tem..?,et ·god
sprln.::,o-er .aed .eleh,dig løbei var begyndt. at. dUkke op. Den dårlige
løber blev ~d, og·i en sådan stilling bør der jo aldrig være
tvivl om udfaldet, spørg bare·vs-Jensen, der som bekendt ikke
er ud.en en vis ekspertise i de dele!
Men til alt· held for klubben.s udmærkede renomme havde vi også
Finn Madsen med, og jeg synes, at han repræsenterede farverne
på. forbilledlig vis,

Og idet russeren havde hvid på alle brædter, havde Finn i da
gEns anledning taget til takke med de sorte klodser, hvilket

_dog ikke ser ud til at have værst et handicap for ham •••



.Åbningen kend.er jeg ildrn; mon den er ,:;od. nok r l. •.;t!1 •:~5 2hSf3,
Sc6 3.d4,cxd4 4.Sxd.4,Db6 5.Sb3,d6 6.Sc3,Sf6 7.R-15,Sxd.5 8.cxd5,
Se5. Vi konstaterer, at hvid ikke har ha..ft succes med at gen
drive sorts 4. træk, og da han i fortsættelsen spiller lidt
blødt, lyk:lces det for Finn på utraditionel facon at fuldende
sin udvikling. Og trusler mod modstanderens konge skader jo
heller ikke. - 9.g3,Sg4 lo.e3,g6 ll.Le2,h5 12.0-0,Lg? 13.Ld.2,
Dd8. Hvids sidste træk var forbundet med en grim trussel. -
14.Lc3,Lxc3 15.bxc3,Dd7! Godt træk, og da specielt mod en si
multanspiller. 16.Dd.4,Sf6 l?.c4,Dh3 18.Tfdl,h4 19.Lfl,Dg4 2o.
Dxg4,Lxg4 21.Td4,hxg3 22.hxg3,0-0-0. Neget dristigt, men vel
begrundet. 23.Lg2,Th5 24.c5,Le2 25.Tcl,Kb8 26.c6,Tc8. Den sorte
stilling er nu meget passiv, og jeg, der sad ved siden af, var
faktisk lidt nervøs her; men det synes forholdsvis ubegrundet.
27.a4,b6 28.a5,b5 29.e4,a6 30.Tel,Lg4 31.Td2,Se8 32.f4,Kc7
33.e5,Kd.8. Meget koldblodigt spillet af Finn, og ydermere gik
det herfra temmelig stærkt, da mange allerede vc..r faldet fra i
svinget. 34.Sd.4,Tc? 35.Td3,T'n8 36.Tde39Sg7 37.exd6,exd6 38.Lf3,
Lxf3 39.Txf3,Te8 40.Txe8+,Kxe8 41.g4,Te7 42.Kf2,Kd8. Nu burde
hvid nok spille tårnet til h3, som ha.n selv påpegede efter par
tiet. Derefter ville han have haft små gevinstchancer omend ikke
noget direkte afgørende. 43.Te3(?),Txe3 44.Kxe3,3e8 45.Sc2,Ke7
46.Kd.4,f6 47.Sel,Sc? 48.Sf39Kf7 49.Sh4,r,.g7 5o.f5,g5. Spiller
hvid nu Sg6, følger Kf7, og hvid kommer ikke videre. Fra dette
tidspunkt spillede Firm alene, og det betød naturligvis, at der
ikke kunne spekuleres alt for længe over hvert træk. Imidler
tid kommer der ingen fejl!
51.Sf3,Kf7 52.Ke4,Ke7 53-~d4,Kd8 54.Se6+,Kc8 55,Kd4,Se8 56.SfB,

Kc7 57.sa.7,Kcs 58.Sf8,Kc7 59.sg6,Kd8 6o.Sf8,Kc7 61.Se6+ og
r e m i s ! Endelig.
Et a.f Finn med ganske overordentlig subtilitet ført parti! U-

middelbart ser det måske ikke ud a.f så meget; men netop heri
skjuler sig finesserne og også opskriften på, hvorledes man
presser en stormester til det yderste. Jeg er ikke fri for at
tro, at det er et parti af en karat, som vor ven Novrup ikke
ville betænke sig på et kalde determineret, hvis man da kan
tale om noget sådant i forbindelse med en simultan. - På et
vist tidspunkt hørte jeg, at han betegnede slutspillet som pud
sigt, og det er da også helt i orden •••
Alt i alt et glimrende arra...~gement, og nu hvor internationale

skakturneringer ser ud til at skulle blive hverdagskost i det
kjære Dannevang, er der grund til at formode, at et da 'capo
ilr.ke ligger for langt ude i fremtiden. M.ed andre ord: Læs
Politikens S-..ta.KSPALTE!

H.~'1s Nielsen
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'TIHTE:qTUPJTERING:
I den ordinære vinterturnering er der nu spillet
5 runder. Der har ikke været særlig mange:tJbud,
og det går pænt med afvikling af aflyste •partier.
Stillingen er som følger, idet tallet i ~entes
angiver antal spillede kampe, hvor dette.~ for-
skelligt fra fem. ••.

i~esterklasse:
1. Steen S. 3½ Her tabte Steen ow:rras-
2. Ole :D. 3 (3~ kende til Stefan~:-\ vandt
3. Hans H. 2 (3 overraskende over· s.
4. Niels R. 2 Der er stor spænding mel-
5. Leif J.

i½ m lem de 3 øverste.
6·. Stefan H •
7 li'• M• _inn ~'.

1. klasse:
1. Jørgen H. 4½
2. Axel B. 3 (!1-)
3. Ib P. 3
4. Hugo Sch.J. 3
5. Eigil P. 2
6. Kurt H. 1! (4)
7. Jens V. 1!
8. Erik Ti. ½

Jørgen Holst er forgyldt
i år. Bl.a. sagde htl,~ til
Hugo Sch"J. i•"i."ter deres
indbyrdes parti:"Du må und
skylde jeg vandt - det var
ikke min skyld.tt. Eriks re
sultat var skuffende. Det
er dog ifølge forlydender
mer~ resultatet end spil
let, der skuffer.

2. klasse:
1. Asbjørn S.
2. Henry S.
3. Ib B.
4. Ib V.
5. Børge G.
6. Sigvald BL
7. Jesper H.
8. Sejr H.

Asbjørn Sæthr~ lader til at
være en gevinst for klubben.
Sikkert spil og mange points.
Bemærk, at Jan Jørgensen
har trukket eig! Derned har
hver spiller 2 oversidder
runder.



Det ~ader til at være en
f0rmsa~ for Ki~ at vinde
den.ne klRsse 00:: rYkke 01)
han er 0~s-~ en. - at.or ~e
vinst for kJ_v.bben o~ en
co:"'.in:'{ man. Lei f' ~T';J"'wa.rd
har op;s:-'\. store chancer for
at rvkke o-o. z:i.assen er
iøvri~t uræget a.f rive ned-
1 ersmer o~ 11 ~ejre eller "")ø11 -

t.ak+Lk ,

.r ens Yint~er.

Pæ~ .. ,_,..; sk SKAK ?•.=e~o;..~
Skak kan man spille på. mange måder, og nedenstående parti vi

ser een a.f dem. Alt for ma.nga partier ligner efte:r underteg'-
nedes ringe meni.ng hinanden til forveksling, så Leif og jeg
besluttede altså at lave noget originalt i vores vintertuxne
ringsparti, - et minde for eftertiden. Og så. er det jo også
så lærerigt! Nemlig for de eventuelle tilskuere, eoo jo nu må
være specialister i drageva.:riant~L i siciliansk, jævnfør Steens
udmærkede undervisning. Men her er således noget nyt:

hvid: mi sort: Leif Jensen (VS)
l.c,.Sf6 2.d4,b6 3-f3,d5 4.g3,h5. Altsammen g-ønske besynder
ligt; men logos ubestridelig, ik? 5.Lg5,5bd7 6.Lg2,Sh7 7.h4,
Sxg5 8.hxg5,e6 9.f4,g6 lo.Sd2,Lg7 ll.e4,Lb7 12.Db3,c6 13.Sgf3,
De7 14.exd5,c:x:d5(:). Man skal fr..ke altid give en skak! 15.e.4.,
0-0. Dette er hvad hvid har ventet på, og han påbegynder straks
det, han selv tro:e er en plan: 16.Dc2,Ta.c8 17.Di3,Tfd8 l8oKf2,
Lc6 19.Lh3,Dd.6 2o.Se5,Sxe5 21.fxe5,Dd7 22.g4,-• Den afgørende
beslutning, hvorefter spillet antager en mere forceret karak
ter. Sort laver senere et par fingerfejl, som læseren selv må
finde; uden dem forbliver stillingen temmelig lige. 22.-,h.xg4
23.1xg4,1xa4 24.Kg2(!),Db5! Dat eneste! 25.Dxb5,L:i:b5. Her men
te Leif, at det var på tide at tage på Aalborg; men jeg syntes
lige, at vi skulle sni.Ll.e 12 træk endnuu. 26.Txa? ,Ta8 27 .Thal,
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3. kLas se
7 -rr • (';' 5 t I
-~ • hl.IT) : • ..
2. :eif :. 4
3 ·po 7 -:1 ?:• u..... ·.• .,I

4. o:ie ~- 7i..,
5. Pans f!.I-T. 2 ( 4)
r::, -r:,• ~~ .., (å).- • :4 lTI.....YJ. ;_ • _I_

7. Søren ?... 0
~ l~8. JjieseJ.otte 0 ,4



L-c6 28.E2,Kf8 29.Ke3,Ke8 30.Le2,Txa7 31.Txa7,Td7 32.Ta6,Tb7
33.Ta8+,~e7 34.La6,Tc7 35.Tb8,b5 36.Sb3,Td7 37,Sa5!, sort op
giver. Ha.."'l er fuldstændigt pølset, som man vil kunne overbevi
se sig om. Muligvis ikke noget genialt parti, men på den anden
sideneller ikke et, man spiller hver dag, - eller?? Hvad si
ger den 11almindelige" klubbla.d.slæser, som er en del af det,
jeg vil tillade mig at opfatte som klubbens tavse flertal?
Altså: Hvorfor ser man aldrig i fribonden noget fra Jeres hå.nd?
~oget af en gåde; for så vidt jeg er orienteret, praktiserer
den udmærkede redaktion ikke nogen form for censur•••

I overensstemmelse med tidens krav om at undgå ensidighed vi
ses herefter et parti fra 4. runde af holdturneringen, hvor
det nærmest må anses for en pligt at spille solidt, sikkert
(og prosaisk). - Lad dog bare modstanderen gøre fejlen, og
nægter han/hun det, findes der jo mere svinske(!) metoder,
der imidlertid ikke skal omtales her.
Før kampen mod ØBRO.havde jeg sat mig for at vinde, trods

udebane og toxisk røgkoncentration. Næste gang husker vi nok
gasmaskerne, og så bliver det endnu lettere:
hvid: HN sort: Jes Winther
åbning: Philidor/Kongeindisk
l.e4,e5 2.Sf3,d6 3.d4,exd4 4.Sxd4,g6 5.c4,Lg7 6.Sc3,-• (&'ter
6.Le3,c5 7.Sb5,Lxb2 8.Slc3,Lxa.l 9.Dxal,f6 lo,Sd5,Sa.6 ll.Lf4,
Da5+ 12.Ld.2,Dd.8 13.Lf4 får hvid kun remis, og let var jo ikke
meningen.) 6.-,Sc6 7.Le3,Sge7 8.Le2,0-0 9.o-o,r5 (Aktivt, men
samtidigt kompromiterende). lo.exf5,Sxf5 11.Sxf5,Lxf5 12.Dd2,
Dh4 13.sa.5(!),Tae8 14.Tadl,Le5?? (Truer mat, men det er også
sorts sidste fornøjelse i dette parti; nu står hvid nemlig til
gevinst.) 15.f4, Lg7 16. Sxc7 ,De7 17. Sd.5! ,De4(?) 18. Lf3! ,-(c4 er
tabu.) 18.-,Dc2 19.Dxc2,Lxc2 2o.Td2,Le4 21.b3,Lxf3 22.Txf3,Te4
23.g3,Se5 24.Tfl,Sc6 25.Lf2,Tfe8 26.Tfdl,Te2 27.Kfl,T2e4 28.
Sc7,Tf8 29.Te2,Txe2 ~o.Kxe2,g5 (Sort spræller godt trods al
vorlig tidnød). 31.fxg5,Le5 32.Sb5,Te8 33.Kfl,Sb4 34.Sxd6,Td8
35.c5,Sxa2 36.Td5,Lg7 37.Tf5,Sb4 (På b6 kommer naturligvis
cxb6; men det havde nok været sorts bedste praktiske chance).
38.Sxb?,Tb8 39.Sa.5,Tb5 4o.Sc4,Sd3 41.Sd.2 (hm. træk).

Sort opgav hængepartiet uden kamp, hvilket var pænt af ham.
Den hvide hest udførte et kæmpearbe.jde, og den vendte til
sidst oven i købet pænt tilbage til folden. Det går nok ikke
så let hver g;:,..ng, og lidt dristigere end hvid var her, kan
man godt tilla.de sig at være.

Og til sidst: Kom nu ud af busken, lad es få nogle flere ind
læg i bladet, - tynd the er aldrig spændende, og det er tynde
frihønder heller ikke!

:Poo•••••O•o•en



Finn Hansen.
Lars P.
l.ur. 7o kr
2.pr. 5o kr
3.pr. 3o kr

Kim f"-rsnæs
Søren R.
Lieselotte C.
Ole E•.
Leif N.

GRUPPE C:
Brian B.
Lars S.

l.pr. loo kr
2.;Jr. fio kr

Efter diverse frafald og ekstra ti1meldinger har
hurtigturneringen forhåbentJ.i~ nu fundet sin en
delige form med 25 deltagere. De sidste ændringer
har medført, at bestyrelsen er blevet enige om
følgende ~ræmieP,ruuper:
GRUPPE A: GRUPPE B:
Steen S. Bigil P.
Erik v.E. Jens V.
Leif ,T. Hue;o Sch. -.J.
Stefan H. Brik L.
Finn F. Kurt H.

Axel B.
Jesper H.
Henry S.
Sigvald :B. -L.
l.ur. ?o kr
2. pr. 5o kr
3.pr. 3o kr

Det ska1 siges, at -præmie i mesterf.runne kræver
en tilsvarende placerinfs i den samlede turnering.

StillinP.en er efter 6 rQnder:.l. ..5c p.: Steen S.
4~ t>.: Leif ,J., ~rik T,.
4 p.: Hup;o Sch. -J., -Tens V. Erik v. e., Stefan H.

Herrry S., -Sigil :P.
3~ -o • "'inn P•"· ... • • •' · .L ;. ••

3 n.: Yurt F., YiP.l r., Tars P.., Si~aJ.d :q.-L.,
,Tesper H •

2 p.: Axel B., Søren R., Rrian E., Ole E.
1 • T if ,.:r -n• i:.r r ·s 1. · , tt r,-o. • .a,e . , •, .~1nn --•, .. ,ars . , , ,iese __o e \j •

rræste to runder den 21. februar!
Jens Vinther.
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Ho Norman-Hansens 80 !rs fødsebda.g5turnering.

I anledning af H. Norman-Hansens 80 års fødselsdag, arrango
reda Studenternes Skakklub en hurtigturnering over 8 runder
i den første weekend i 1979.
I hovedgruppen spilled• aøsterepillerne, og vinder blev
Carsten Høi Eed FloBHling Fugls~ng og fødsolsd~gsbarnet på
~• to følgende pladser. ·
I basi•gruppen spillede de øvrige, heraf J fra VS.
Resulta.terne,
Stefru1 H&n!!en 011111½½ 6p. J-5pr.
Niels Rendlev 01001110 4p.
Kia Ørenæs l00O½otl Jp.
Efter •t nederlag i første runde løb jeg ind i en stim• !!ild
som blev spist med god appotit. I syvende runde havde jQg
for lidt tid til &t kunne finde ud af gevinst~n; i ottend
runde var det min modstander, der havde disso problemør.
Rendlev stod bedst i eine partier, men dasværra glipper kon
c~ntre.tionon en gang i mellem.
Kim fik det hårdt efter sejr i første runde, ~~n klarede sig
hæderligt til trods for den manglende rutin~, en ny spiller
naturligt h&r.

Et parti fra turneringen
6. runde Hvid: Stefan Hansen Sort: Henrik Christiansen Øbro
12 e4;e6 2. d4;d5 J, ScJ;Lb4 4. a);LxcJ+ 5. bxcJ;Sf6(?}(dxs4)
6. c5;Sfd7 7. LdJ;c5 8. Dg4;Kf8 -;g6 giver gennemtræk på d'3
sorte felter 9. ShJ;f5? med planen exf6;Sxf6, ~en 10. Lxf5!
Hvid får mindst J bønder for løberea, som må slås 10. -;sxf5
llo Dxf5+;Ke8(?) Kg8 eller Sf6 12. Lg5;Db6 lJ. Sf4;Dc6
14. Se6 truer mat;Sf6 15.Sxg7+jKf7 16. e6+t spærring ~
-;Lxe6/Dx!6+;~8/Sxe6 17. Dxf6+ IWX sort oøg&v; der er
Jl!&t i ~ete træk.

Stefan

'7
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"Ur-banj.Lanens Ko nge "

Amager og T&rnby havde i fællesskab arrangeret en
koordineret turnering,hvor jeg deltog som eneste VS'er.
Ratingtallene tyJeje på at de~ ville blive et opgør
rrellerr. John H.Fetersen,Slagelse,og Lars Hyldkrcg,F-.-S.,
o~ det kom til at nolde stik.I si1ste runde vandt Lars,
mens John måtte nøjes med remis,og dermed strøg Lars
i mål med 5,5 pts,et halvt ft foran John.

Selv fik jeg 3 ~ts,hvilket var beskedent,men· ikke
direkte dårligt,idet min forventede score var 2,e3.
Men mit spil:! Det var af den slags man i venlige re
ferater kalder ~vekslende kvalitet'',men desværre ikke
skiftevis gode og airlige ~artier,men skiftevis gode
og dårlige træk i hvert parti! Jeg lavede grove fejl
i 6 af de 7 partier,men havde inå imellem perioder
med nogenlunde go1t forsvarsspil,således at der hist
og her faldt en reruis af.Kun et af mine partier var
så kort at jeg ikke nåede at lave grove fejl:

Hvid: Deres Udsendte
Sort: H.~eesgård Madsen,O~ysseus

Partiet blev spillet i S.runde,hvor vi begge havde
hårdt brug for et helt pt.

1.e4,cS ?.Sc3,d6 3.f4 Hvis man gerne vil spille u
den om de mest fortærskede varianter af Siciliansk er
dette en af de brugbare mulighede~. 3,-,g6 4.Sf3,Lg7
5.Lb5+,Sc6 6.L:c6+,b:c6 7.o-o,e6 8.d3,Se7 9.De1 ,o-o

rette er alt sammen en slags standardtræk i denne
variant,som er en DDR-specialitet,idet de østtyske
mestre Zinn og Pietsch har Sfillet den meget igennem
de si1ste 2o år eller mere.Også Larsen har spillet den
af og til,men særlig poiul~r er den aldrig blevet.

Hvid er nu v~1 skillevejen.Han kan enten vælge en
rolig,rositionel fortsættelse som går ud på at blokere
den svækkede sorte D-fløj vei hjæl~ af b3,Lb2,og Sa4.
~erved fratages Scrt modsfil,men til gengæld er der
kun ringe chance for at Hvid kan komme til direkte an
g~eb.Den anien ~ulighed er mere agressiv,men indebæ
rer et uklart bondeoffer.Tvunget af turneringsstilling-



en vælger jeg denne mulighed:
1o.Dh4,d5 Det sædvanlige modstød i centrum.11.f5

Denne bonde må ofres for at få gang i et spil på de ci1.. ,

sorte felter i den sorte konges lejr.11,-,e:f5 12.Lh6,
Te8 13.Lg5 (!) Det primitive Sg5 pareres let med f6,
og efter 14.L:g7,f:g5 15.Dh6 har sort ingen problemer.
Nu derimod kan Hvid glæde sig over at den sorte sprin
ger ikke har noget felt.

13.-,Tb8? Det naturlige træk er selvfølgelig Dc7.
Hvid udnytter nu btndingen af Se? til at åbne en an~r•t
grebslinje.At han dermed også retter den sorte dob
beltbonde ud er til at bære,for partiet skal jo ikke
afgøres i slutspillet.Anderledes udtrykt: Hvid har al
lerede forpligtet sig gennem sit bondeoffer,og skal
derfor kaste mange positionelle hæmninger overbord.
14.e:d5,c:d5 15.Ta-e1,Le6 16.Se5! Truer både. med det
overraskende Sc6 og med slag på f7.Stakkels Se7,den
er Sorts smertensbarn!

Sort tog her en lang,meget lang tænkepause,men
ffiistede til sidst tålmodigheden: 16,-,L:e5?? Herefter
er der ingen tvivl om at Hvid skal vinc'.:.1.Svækkelsen
af de sorte felter omkring hans konge , L' nu permanent.
17.T:e5,Dd6 18.Lf4,Tb6 Sort inviterer til Dronninge
gevinst efter 19.T:d5,L:d5? ,men Hvid har en langt
stærkere mulighed: Tf1(!)

Nu skal den sorte Dronning flytte sig,og den bør
gå til dB.Men Hvid vinder let efter slag på d5.I ste
det spillede sort her. 19,-,Dc6,og gav op efter 2o.Lh6
Der truer mat i to ef_ter Df6 (de sorte felter!) ,og
hvis Le6 flytter sig slår Hvid bare på e7.

Partiets udfald bevirkede at jeg selv kom i nogen•
lunde sikkerhed,mens Neesgård efter en fin start med
1,5 af to tabte alle de sidste 5 partier.Vittige hunde
mente at h~n havde været for aktiv i arrangementet af
Multitabs~turneringen,som Odysseus arrangerer i næste
måned.Og det'må.da lige være en turnering for vor egen
Pilletriller,Hans Nielsen.

Steen Schousboe
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Aktiv Aliancens koordinerede turneri:c.g 1979

8 ialt 3
e 1a1t 2, 51

1
e

,5 ,5 ,5
1 a , 5

.
1-0 til VS, men ikke u til de todeltagar~: L0if
Jensen i mesterklassen og Kim ørsnæs ·1 3. ~laase,
vi beholdt kun benene udenfor grisestiern~'p.g.a.

urent fodslag.
Kim spillede, det jøg så, godt, hvorefter man en
time senere kunne ae at turneringsledarøn havde
sk~evet galt på resultattavlen. Ak nsj, clledes var
det ej, Hvorfor kan Kim (og alle vi andr0) ikke

vinde gevinststillinger?
Leif Jensen, Mester B ,5
Kim Ørsnæs, 3.klasseB. 0

Tidliger9 arrangerede KSU an koordineret turnering
hvert år i januar og februar i forbindelse med KM:
De to sidste Ar har Aktiv Aliancen dog teget over,
uden at der derved er kommet flere VS'ere med, hvil~

ket skyldes at de fleste VS'ere havde lyttet til
vejrmeldingerne og set efter på DAJ:™ARKS (Københavns
kortet var utilstrækkeligt) KORTET og dened konsta
teret at det var bedre at blive hjemme og se aflyst

fodbold i fjerneren.

jeg selv vandt fem af de kære ratingpoint ved solidt
spil de første fem runder9 for derefter at spille

hovedløst (og for hurtigy) i ·6. og 7. runde hvor
fler~ af klubbens medlemmer kom og så på. Samtidig
fik de et glimt af den store Larsen, og han er stor.
AS 04's jubilæu.msturnering var flyttet til Tåstrup
for at GM'er, IMter og de andre kunne sø VS folk i

aktio11" Alt i alt en godt led0t iurn.eriug m~d mange
gode .i.;:.:1.ret 9 ~ort f ~ elri:; ~ 1;:n. turne:rtngsbull.c"tin~
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Hvorfor skal -:iet være lettere at komm.. til .Avernakø
end til Gadehaveskolen på Gadehavegårdsvej hvor tur
neringen fandt sted.
Parti fra 5. runde i Aktiv Alianeens turnering, par
tiet sikrede mig fortsat deltagelse i mesterklassen.
Hvid: Leif Jensen Sort: A Krogh Jensen, Herlev.
1. d4,Sf6 2. Sf3,gb 3. Lf4,Lg7 4. e3,0-0 5.sb-d2,d6
6. c3,b6 7. a4,a5 ~. Lc4,Lb7 g. h3,Sb-d7 10.0-0,c5

11. Db3,d5 12.1e2,c4 13. Dc2,Sh5 14. Lh2,e6 15. b3,
I

cxb3 16. ~7.b3,Te8 17. Lb5,~h-f6 l~.Se5,Tl-b? 19-Tf-bl,

Tc8 20. Jxd7,Sxd7 21. Ld6,Te8 22. Sf31Lc6 23. La6,Ta8
24. Ld3,f6 25.c4,Lf8 26. Lxf8,fxf8 27.cxd5,Lxd5 28.
Da3+,Je7 29■ Lb5,Dxa3 30. ~xa3,Ke7 31. Sd2,Tb8 32. e4,

La8 33. Tc3,Td8 34. Tb-cl, Tb7 35. f3,Td-b8 36. Kf2,
e5 37. d5,Sc5 35.~b3,Jd7 39.Ke3,f5 40. Tc8,f4+ 41.
Ke2,Txc8 42. Txc8,Ta7 43.Tg8,Kd6 44. ~37,Tc7 45.Txh7,

rc2+ 46.td3,Sf6 47-Tf7 ol cui~ uu~~•i ØY/Ø/A W.//1////A v))j)J/)A PT/ll77TA

Hvid trækker og
vinder. Hvordan':



ABEN FOR!RSTURNERING
Vanløse Ska.kltlub indbydar a.lle til hurtigskak onedBgen0
den 2;, 9. og 16. maj i vore lokaler i Vanløse llenig
hedehjem, A.lekistevej 156, ved Vanløse KirkQ.
Turneringen er på 6 runder, 2 runder pr. aften.
Urene startes hver aften kl. 20.
Betænkning~tiden er ½time/spiller/parti.
Der spille■ i hovedgruppe ( H og 1. kl. epillere) og
ba■iøgruppe ( 2. o« J. klaeaee spillere}.
Indskuddet er i hoved.gruppen JO kr. og i b~aisgruppon
20 kr. Indskuddet går ubeskåret til pnemi~r~
Sidst• friet for tilmelding er onsdag den 25. &pril.

Fribonden udgives af.Janløse Skakklub, som spiller

Kasserer

Turneringsleder
Redaktion

: Børge Gyldholm

: Jens Vinther

: Erik von Essen
Lei:f Jensen

Menig..lieds-

79 10 25
74 35 21
74 00 ·21
38 71 17
69 61 1~

hver onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse
hjem, Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand : Stefan Ålekjær H~nsen

Tryk: Florm.anduplik. El-stencils: FDF/FPF •
Oplag: 65

.Klubbens giro: 6 47 ~4 33

12


