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9I••
Overskriften kan man tolke sådan cirka, som man vil. Afskræk
kende var imidlertid forrige fribondes manglende tykkelse på,
den tynde led. Ikke fordi det der stod ikke var guldkorn; men
flere af dem (guldkornene) havde ikke skadet og kunne være til
vejebragt med flere indlæg. }lin opfordring i nr. 3 (længe si
den!) gælder altså stadig. Dobbeltnummeret 4-5 rummede dog vis
se indlæg af interesse. - I partikommentarer bør man imidl~r
tid passe på! Næppe nogen andre end manden med romanbladskæben
spiller fejlfrie partier; men så må vi andre være desto mere
omhyggelige med noterne, selvom Erik Bøge antyder, at det er
forfærdeligt svært.

Inden jeg fejer for min egen dør, vil vi se et par eksempler
på sjusk: Kim Ørsnæs p. 12. 19.cxd4 er ikke letforståeligt, men
nærmest uforståeligt. Den anførte variant efter Sxd4 vinder
skam ingen bonde (Dd2!) og havde vel været Hvids eneste figh
terchance, omend stillingen er noget kompromiteret. Åbningen
af c-linien er foruden at være dårlig også uæstetisk. El.lers
er partiet nydeligt spillet af Sort og med sikker hånd. Når
bortses Hvids sammenbrud er det et nøjere studium værd,- der
er bl.a. noget med gode og dårlige løbere, som er lærerigt •••

Så er der EBL, som har filosoferet lidt over årsagen til
de manglende indlæg. Jeg er relativt uenig i de fleste argu
menter og mener, at sagens kerne er at søge i den ærkedanske
egenskab lad.hed, som vi heldigvis allesammen i større eller
mindre udstrækning lider af. Min opfordring til EBL og lige
sindede skal være,_at man da i hvert fald ikke skal desavoue
re sig selv. Så kommer man ingen vegne. Alligevel er det jo
gået he~t_godt. Komment~erne til partiet mod Jan Løfberg er
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OK. Men(!) næste parti (næsten uden noter - desværre) er der
en hage ved: Efter officersgevinst og pølsefabrikation (sala
mi?) vågner grisen (Særimner?) alligevel til live og udbryder
et 3-foldigt grynt ved 31. træk! Det kan da ikke være menin
gen. Hvid er en offi op, har den bedste stilling og truer med
mat i en, hvilket i 99% af alle tilfælde er i orden. Således
også her. Fejlen er Kxfl???, grynt, grynt, grynt. Hvad Hvid
skulle have spillet i stedet? Tip: Prøv Kh2, hvorefter Sorts
dage er talte ••• Det gælder om at finde fejlene, hvor fejlene
er, og det har ikke en snus med spillestyrke at gøre, næsten
da.

Den sorte mand i bemeldte parti var Schøller-Jakobsen, og
ham var det også, som fortalte mig om en af mine værste kom
mentatorfadæser i fb. Her skal vi langt tilbage. August 1978,
nr. 6. Undertegnede versus VS-Jensen pp. 4,5,6. Vi springer
ind i partiet ved hvids 37. træk. For en ordens skyld gives
stillingen:

Hvid Kg2, De4, Tf7, Le6, bønder a2,g3,h2
Sort Kh6, Da8, Tcl, Tf8, bønder b6,g6,h7

Hvid spillede 37. Tb7 og troede, at den hellige grav var vel
forvaret (mat i en eller materialegevinst). Senere blev jeg i
klubben som antydet informeret om noget andet, og da det ikke
skal være nogen kombinationsøvelse røbes herved, at Schøller
Jakobsens træk var 37. -,Tc7! ! Et smukt træk synes jeg; men
jeg (og Leif måske) burde vel nok selv have fundet det. At vi
ikke fandt det tilbageviser til gengæld en af EBL's påstande.
Et hurtigt skøn synes nu at bevise, at Hvid og ikke Sort må
tabe stort bl.a. p.g.a. bindingerne. Det var også min opfat
telse indtil for nylig, hvor det pludselig randt mig i hu, at
Sort var Leif, og ham kan man kun tabe til i lyn. Så må Hvid
altså alligevel have et reddende træk, tænkte jeg og satte mig
ned for at finde det: Der følger 38. De3+,g5 (eneste træk)
39. Ld.5!! Bingo! Dette træk vil jeg taksere til en halv gris
i fryseren. Der er nogle varianter:
1) 39. -,Te8 40. Dxb6+ og Hvid vinder.
2) 39. -,Tf6 40. h4 og Hvid vinder.
3) alle sorte kongetræk taber straks.
4) alle sorte dåsetræk taber straks.
5) 39. -,Tc2+ 40. Kgl!,De8 41. Txb6+ og Hvid vinder.
Tilbage bliver heldigvis for Sort hovedvarianten 6) 39. -,
Txb7! og man bemærker nu, at Sort har en solid materiel over
vægt, og at hans ene tårn er lidt deplaceret. Hvid er til alt
held for ham i trækket. 40. De6+ og Sort har 2 muligheder a &
b. a) 40. -,Kh5_41. g4+,Kh4 42. Dh6+,Kxg4 43. h3+,Kf4 (Ki:5/
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De6+/Kf4/De4mat) 44. Dd6+,Ke3 45. De5+ med remis, samt b)
40. -,Kg7 41. De5+ og Sort har igen 2 muligheder: bl) -,Kg6
42. Le4+,Kh6 (Kh5/g4+/Kxg4(Kh6)/Dg3+/Kh5/Dh3mat) 43. De6+,Kg7
(Kh5/Dh3mat) 44. De5+,Tf6 (ellers trækgentagelse) 45. Dxg5+,
Tg6 46. De5+ med remis. 45. -,Kf7 var for risikabelt for sort.
b2) 41. -,Tf6 med overgang til bl.

Konklusionen bliver altså, at Tc7 reddede Sort fra tab, men
kunne ikke have hjemført klubmesterskabet; dertil var en sejr
nødvendig, og den burde Sort have sikret sig på et tidligere
stadium•••

3vad er det da, som gør, at vi kommer til at lave disse
fejl? Svaret er naturligvis, at man ikke kan være verdensmes
ter i alt, og ingen af os er beviseligt VM i skak. Derfor:
Send ganske uden skrupler indlæg til fb. Intet er så godt som
en sund og naturlig latter... (ha).

En nemmere måde at slippe helskindet fra kommentarerne er
ved brug af faseadskillelsesmetoden med eller uden exakte va
rianter.- I sin mest uforfalskede form er den yderst uforplig
tende og dermed fremragende som lokumslekture. Til slut et ek
sempel fra min egen produktion; KSU's holdturnering 78/79 5.r.

Hvid: Klaudi .Andresen, Frederiksberg II
Første fase er (lidt banalt måske) åbningsfasen; fransk endog.
l. e4,e6 2. d4,d5 3. exd5(?),- • Alekhine siger:"This move is
generally ta.ken to show that White is only playing fora draw.
But, as a matter of faet, Black will have at least no fewer
opportunities of complicating, if he wants to do so, than in
most of the other variations of the French". (Turneringsbogen,
·ottingham 1936). Så sandt, så sandt! 3. -,exd5 4o Ld.3",Sc6 5.
c Ld.6 6. Se2 Se? Rigtigt Dh4! der forhindrer Lf4 (og 0-0).
7. Dc2? Lf4! ,Lg4 8. Sg3(?),Dd7 9. Le3,h5! Sort mener at have
positionel fordel. Derfor kalder vi næste fase udkrystallisa
tionsfasen, idet heri manifesterer Sorts fordel sig i en her
lig bondegevinst. 10. Sd2,0-0-0 11. h3,h4 12. Se2,Lf5 13.0-0-0,
Tde8·· 14. Lf4 Lxd3 15. Dxd3 Lxf4 16. Sxf4 ! 1 • Se2 Df 18.
Dxf5,Sxf5 19. Tdel? Thel ,Th6! 20. Sf3,The6 21. Kd2? Kdl,
f6 22. Sh2,Sd6 23. Kd3,a5 24. Sg4,f5 25. Se3,Se4 26. Thfl?
Sdl),Sxf2+. Der var den! - Resten er dødsrallen, og vi vil

kalde det hjul og stejle-fasen. 27. Txf'2,Txe3+ 28. Kd2,f4 29.
Tefl,- Hvid har ikke skyggen af modspil. 29. -,Se7 30. Sgl,Sf5
31. Tf3 (Sf3?/Sg3!),Sg3 32. Tbl,T3e4 33. Tf2,b6 34. a3,a4 35.
Tf Kd7 6. Kc2? ,Tel 37. Tdl - det eneste. 37. -,Kd6 38. Tf2,
Tl~3 39. Td3 Sf3 Se4/Tfl/Te2+~,c5 40. dxc5+,bxc5 41. Sf3,-.
Fire timer var gået, og jeg puttede 41. -,Txd3 i kuverten.
Forelagt dette opgav Hvid senere pr. telefon. - Og selvom det
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ikke indebæres af metoden gives her et par varianter: 42. Kxd3,
Te3+ 43. Kc2,Se4 44. Tfl,Te2+, og der ryger endnu en bondemand
ned i posen. Vælger Hvid a la Petrosjan at ofre kvalitet, er
en plausibel variant følgende: 44. Td2,Sxd2 45. Kxd2,g4t 46.
Sxh4 (hxg4/h3!),gxh3 47. Sf5+,Ke5 48. Sxe3,.fxe3+ 49. K.xe3,h2t
og bum finale.

Nu håber jeg, at det hele ikke var for indviklet; for det
var faktisk ikke meningen. Gå trøstigt i gang. Der er intet,
man lærer så meget af, som studiet af egne partier. Sikke dog
en masse fejl man finder; men man kan jo pynte på dem!

Hans

VINTERHURTIGTURNERINGEN ! 79/80
Vinterhurtigturneringen starter med de første 2 runder
onsdag den 24. oktober.
Betænkningstiden er 30 min. til hver spiller til hele
partiet. Turneringen omfatter i alt 10 runder, og alle
spiller i samme gruppe. Vinderen af turneringen bliver
klubmester i hurtigskak. I øvri~t bliver der præmier
til de bedste spillere fra 1.,2. og). klasse ( efter
vinterturneringens inddeling)
De øvrige spilleaftener i turneringen er: 28/lls 30/1,
12/3 OBS! ændring og 26/J.
Indskuddet er 20 kr. og sidste frist for tilmelding
er onsdag den 17. oktober.
Turneringsleder er Jens Vinther.

100 mandsmatchen KSU - Skåne
blev vundet af KSU med 59½ - 33½.
Den blev spillet den 25. august i H.C.Ørsteds instituttet.
Medvirkende til den store sejr var, at svenskerne havde
mistet 7 mand på det farlige Øresund og derfor kun stille
de med 93 spillere.
Fra VS deltog J spillere: Stefan Hansen på 26. bræt, Finn
Madsen på 57. bræt og Kim Ørsnæs på 88. bræt.
Stefan og Finn vandt og Kim tabte.
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Turneringen for guder, den guddommelige turne-
ring eller ODYSSEUS Turneringen.

VS havde tre med og de scorede:
Leif Jensen, mester 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5
1.1inn Madsen, 1. kl. 1 0,5 0,5 0 0 0,5 9

..urt Andersen, 2. kl. 0 1 0,5 1 0 0 1

=t de græske guder og måske også de nordiske,
nar holdt hånden over Skakklub ben Odysseus,
er åbenbart. Skakblads redaktør, men ikke Skak
bladets redaktør, Multitabs turnering med inter
nationale mestre og nu almindelig koordineret
er mere end de fleste 3-4 år gamle skakklubber
kan præstere.

At spille i røgfri lokaler er en nydelse, men
det er beklageligt, at skoler allerede efter
5-6 års brug er i en sådan forfatning at orden
lige stole ikke findes

1
er skandale. Der burde

sendes bud efter Arbejdstilsynet.
Selve turneringen blev en over 50 pct fof VS.
Kurts resultat må være betinget succes, da han
vandt 2 points uden kamp. Der burde være døds
straf for ikke at melde afbud. De stillinger
Kurt havde, da jeg så dem, specielt i 1. og 6.
runde, så vundne ud. Det vil ikke undre hvis
Kurt snart spnller sig op i 1. klasse.
Finn havde fornøjelsen at forsøge (jeg ved ikke
om det er med held) at hindre en med 5 points

at rykke op i mesterklassen.
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Finns spil er originalt, men desværre en gang

imellem så originalt at modstanderen ikke for

står et pluk, og derfor bare tager det tilbudte

materiale og håber, hvilket gav resultat her.

Finn er med garanti ikke tilfreds med gudernes

gunst i denne turnering.

Midt i turneringen blev der udskrevet valg til

Folketinget, hvorfor min kampånd faldt til for

del for valgflæsk. Remis i runderne 4,6 og 7

efter 6,11 og~ træk.

De tre remiser gav en andenplads (ca en kvart

gris) og der er jo ikke så galt, når også pin

dene og den halve ditto blev lagt til. Hvad der

i disse matematiske tider kan havde interesse

er,at de 5 points bliver til 97 rating points,

hvorved VS nu har 3 over 2000.

Lad mig afslutte med at vise mit parti mod

Finn Bonnez (hvid) fra Rødovre. Partiet blev

spillet i 5. runde, og efter dette burde jeg

have spillet ifter førstepladsen, men det blev
altså ikke så.

1. e4,ei 2o 2. d4,d5 3. exd5,exd5 Afbytningsvari

anten i Fransk er normalt noget tamt noget, og

et remisvåben for hvid. 4. Sf3!? (Ld3) 4. -,Ld6

5. Sc3? stadig er Ld3 bedre. 5. -,c6 6.Le2,Se7

allerede nu har sort en bekvem stilling og hvid

finder en hel gal plan. Bemærk hvids problemer

med at få officererne i spil. 7. h3,0-0 ~- g4?

~- -,Sg6 Sort venter med at tage stilling til
hvor springeren på be skal hen.
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9. Le3,b5 10. a3 Forhindre indtil videre b4

0. -,a5 ll.Ld3, Te8 En god binding, det er

e~unu ikke klart hvor damefløjens brikker skal

en. 12. Lxg6,fxg6 Klart bedre end hxg6 selvom

uovedreglen er slå mod centrum. Her er f-linien

til sorts fordel. 13. Kd2,Sd7 Den skal til c4.

4. Dgl,Sb6 15. Tel,b4 16. axb4,axb4 17. Sbl

øf, øf. Hjem i stien. 17. -,Sc4+ 1~. Kcl,Tf~

Sort har mange gode træk, resten er lige mod

ålet, hvid er fortabt. 19. Sd2,Da5 20. Sxc4,

dxc4 21. Ld2,Dal! 22. Dfl,La6 23. c3,bxc3 bedre

end b3 se et par træk frem og nyd f-linien.

24. Lxc3,Lf4+ Hvid kan ikke sætte tårnet imel

lem, det bliver slået. 25. Ld2,c3 26. opgivet.

Det åbne Brøndbymesterskab
blev afviklet på Lindelundskolen i Rødovre den 26. august.
4 spillere fra VS deltog uden større succes.
SV spillede dog et godt parti, som vises i Fribonden.
De enkelte spilleres resultater:
M-klasse Leif Jensen ½010½11 4

Ole Delfter 1000½01 2½
l.klasse Stefan Hansen 0010111 4
J.klasse Kim Ørsnæs 11½0½0½ 3½
Som det ses giver over 50%, over 50%, 50% og

under 50% præcis 50% modsat Gøngeturneringen

hvor to gange over 50% og to gange. under

50% er over 50%. Hvis det er for indviklet,

så se partiet fra Det åbne Brøndbymesterskabs

sidste runde der sikkrede de 50%. Præmiechancer

var der jo ikke.
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Hvid: Leif Jensen, VS
Sort: Bent Samuelsen, Glostrup
1. d4,g6 2~ Sf3,Lg7 3. Lf4,d6 4. e3,Sf6 5. Sd2,.

0-0 6. Le2,Sd7 7. h3,Sd5 ~- Lh2,e5 9o c4,Sd5-b6
10. dxe5,Sxe5 11. Sxe5,dxe5 12. 0-0,1€6 13. Tcl,
De7 14. Sf3,e4 15. Sd4,Tad~ 16. Dc2,Lxd4 17. exd4,
Txd4 1~. Le5!, Td7 (Txc4 med efterfølgende kompli
kationer burde være forsøgt) 190 Dxe4,Lf5 20, Df4,
Tfe~ 2I. Lc3,c6 22. Tcel,Dd6 230 Lg4,L~6 240 Df6,

sort opgav. Der er mat i få træk.

REDAKTIONSSKIFT.
OM NOGET TID SKIFTER FRIBONDEN REDAK~ION
INDLÆG SKAL HEREF'l:ER AFLEVERES TIL
HANS NIELSEN ELLER FINN MADSEN

3e 71 17
69 61 10

79 10 25
74 35 21Børge Gyldholm

Erik von Essen
Leif Jensen

Klubbens giro 6 47 84 33

oplag: ~O

Kasserer
Turneringsleder
Redaktion

hedshjem, Ålekistevej 156, ved Vanløse
Formand Stefan Ålekjær Hansen

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menig

Kirke.


