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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

37. årgang nr. lo medio novembris 1979

En ny redaktion har set dagens ly~!

De gamle redaktører er afgåede ved udgangen af sidste måned

efter lang tids tro tjeneste. Hildet være disse! De har præ

steret ma.rigt et smukt nummer såvel i som udenfor fb's rammer.

Den nye redaktion, der består af Hans Nielsen, Finn Madsen

og Eigil Pedersen, vil bestræbe sig på at videreføre bladets

høje sta.Ddard (!) og håber med læsernes hjælp at gøre bladet

endnu bedre (hvis det er muligt).

Med "hjælp fra læserne" mener vi, at indlæg fra Jer, fra

Jer allesammen, er hjerteligt velkomne, dog især

hvis de er maskinskrevne og i format, som det I læser nu (a5).
Det er vores håb, at alle i klubben vil bidrage til både

fornyelser og til at holde i hævd de mange gode ideer og ind

og udfald, som dette blad således fortsat vil konnne til at

bugne a.f. - Det har indtil dato hørt til blandt de mest læse

værdige i miles omkreds og det ikke mindst p.g.a. de mange

free-lance-medarbejderes uegennyttige indsats.

Alle indlæg modtages altså stadig med rimeligt udelt

begejstring. Vær vis på det!
redaktionen
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Politisk-økonomisk ind- og udsigt.

Det nylig overståede folketingsvalg og landets ka
tastrofale økonomiske situati9n i det hele taget gi
ver anledning til at se lidt nærmere på vor egen an
degård, på klubbens politiske og finansielle til
stand - om ledelsen kunne finde et rimeligt påskud
til at fralæege sig ansvdret oe udskrive nyvalc.
Trods truende prisstigninger m.v ser det nu ikke me
get ud til det, og med lidt held og smidighed burde
de ansvarsbevidste inntil videre kunne undgå at på
læege undersåtterne nye økonomiske byi-,]._;,. Det er ik
ke enhver regering, der kan det.
På det politiske område, d.v.s de normale skakakti
viteter, ser det ud til at alt forløber planmæssigt,
i hvert fald er der ingen opposition, ingen ~trejker
eller fysiske blokader, bortset fra at 13 m~tllemmer
er ialt 35 måneder i rest0nce, men cle pågæl<JenrlP be
sinder sig yel på deres ansvar og afstår fra deres
sam~undsnedbrydende virksomhed.
Den økonomiske situation tegner sig i Il'Brmeste frem
tid bedre end vi havde turdet håbe. Siden generulfor
samlingen hu r- vi haft en medlernsfremgang på 24;{.,, det
er langt over gennemsnittet for DSU som helhed. Det
letter jo på den stramme likviditet. Takket vær-e le
delsens eminente forhandlingsevne har vi desuden kun
net glæde o~ ved en ret betydelig 6nganesindtægt,
hvorved det buctgetterede underskud, kr lo87.-, er
ude af verden, hvis ellers medlemstallPt holder, og
næste årsregnskab skulle så blive ret pænt.
Livet er dog ikke lutter lagkage. Fra januur stiger
huslejen til 560 kr, og fra juli må vi regnP merl en
stigning i unionskontingentet, alt ialt en merudgift
på kr 812.- på årsbasis. Hvis ikke der sker andre
ulykker og stadig forudsat uændret medlemstal, kan
der på finansloven 1980/81 forudses et underskud på
ca Joo kr, og det skulle en smart regering vel nok
kunne låne sig ud af, så vi yderligere et år kan und
gå kontingentstigning. Men lad os nu se, foreløbig
skal vi ikke tage hverken glæder eller sorger på for
skud.
Apropos medlemstallet, så er vi nu næsten så mange,
som vi har plads til, og vi må meget snart sige stop
og etablere en ekspektanceliste, ligesom i børneha
verne. Kyniske højreekstremister foreslår, at vi kvæ-
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ler restanterne og derved skaffer den fornødne
plads, men vor demokratiske ledelse kan ikke akcep
tere denne ulækre variant a1 det darwinske survival
of-the-fittest princip. Den sociale standard skal ik
ke forringes, vi må ikke svigte de svage i samfundet,
frlhed for Loke såvel som f'or Thor! T Vi oral.le i
samme båd.

Nu ved I så temmelig præcist, hvordan sagerne står,
OE vi tror på, at enhver vil gøre sin pligt på den
rlads, hvor Vorherre har anbragt him, slutte op i
r~kkcrne og hoæde fanen højt, dog sådan at vi kan
nå jorden med fødderne. Lad. os i enig samdrægtighed
slå alle angreb tilbage, stå vagt om vor gamle klub
03 ::"ikre den en lys og lykkeliC fremtid.

I.rve Vanløse Skakklub!!! Leve Danmark ! ! !

Bes~yrel~en.

Oven s t å endo udgydelse er et typisk eksempel på d~.
bestræbelser, der fra alle sider udfoldes for at
]øf:-? landets påtrængende energiforsyningsproblem.
Vore hårdt prøvede læsere skulle hermed for lanee
tider fremover være fritaget for at spekulere på,
hvor gassen skal komme fra.

VINTERTURNERINGEN_!2I2/80

Vinterturneringen er nu kommet godt i gang> og
med et deltagerantal på 39 - skriver niogtredive
- indtager den vist en plads blandt de deltager
mæssigt største> der i nyere tid er afholdt i
VanlØse Skakklub. Især er det glædeligt> at så
mange nye medlemmer har tilmeldt sig.

Som fØlge af det store deltagerantal er turne
ringen opdelt i fire klasser: Mesterklasse> 1. kl:,
2. kl og 3- kl. Hver klasse har 10 deltagere> som
spiller alle mod alle. Undtaget er dog 3- klasse:,
som indtil videre kun har 9 deltagere:, hvorfor
der i denne klasse bliver en oversidder i hver
runde.
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Ved fordelingen i klasser er der så vidt muligt
taget hensyn til resultaterne fra sidste års tur
nering, holdkampe, VanlØseturnering osv. Nye med
lemmer/deltagere er sØgt placeret, hvor de styr
kemæssigt formodes at hØre hjemme.

Efter de sædvanlige eftertilmeldinger m.v. så
sent som ved starten af 1. runde (hvilket gav tur
neringslederen nogle grå hår i hovedet), er delta
gerne nu fordelt således:

Mesterklasse

SØren Juul SØrensen
JØrgen Holst
H. SchØller Jacobsen
Stefan Hansen
Steen Schousboe
Ib Pedersen
Jacob Gibori
Finn Madsen
Niels Rendlev
Eigil Pedersen
2. klasse

Hans JØrgen MØller
Jan JØrgensen
Ib Vagnkilde
Kjeld Klausen
Carl Johan Nielsen
Lars Petersen
Ivan Nesterov
Leif Nyward
Jesper Holm
Henry Stjernquist

1. klasse

Flemming Nielsen
Kurt Havn
JØrgen Mortensen
BØrge Gyldholm
Axel Barkhuus
Kurt Andersen
BjØrn GemzØe
AsbjØrn Sæthre
Erik BØge Larsen
Kim Ørsnæs

3. klasse

Sejr Houmann
A. Clausen Frederiksen
Poul Rasmussen
søren Rasmussen
Ulrik Find
Tom Carlsen
Finn Hansen
Ole Elsborg
S. Brandt-Larsen

Mesterklassen er i år blevet kraftigt devalueret,
da flere af de stærke spillere desværre ikke har
fundet det attraktivt at deltage. Om det så skyl
des lavkonjunkt~rerne eller overdreven beskeden
hed, vides ikke. Til gengæld har andre spillere
så fået chancen for at sikre sig "skabet''·
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~· =lasse består stort set af gamle kendinge
og ser meget jævnbyrdig ud. Det er glædeligt, at
"rt Andersen og BjØrn GemzØe nu har tid til at

re comeback.
2. og 3. klasse er domineret af en del nye med

lemmer. Det bliver spændende at se, hvordan de
klarer sig i selskab med nogle af de "gamle" og
mere rutinerede spillere.

Turneringsreglementet skulle være uddelt ved star
ten af l. runde, men ellers vil et eksemplar være
ophængt på opslagstavlen. Turneringslederen vil i
denne forbindelse kraftigt opfordre til, at man
overholder reglerne for afbud:
Afbud skal meddeles turneringslederen så tidligt
som muligt og senest kl. 18.00 den pågældende
spilleaften. Der bØr så vidt muligt også gives
modstanderen besked. :

For at ingen skal være i tvivl, er turnerings
lederen for vinterturneringen i år mig, d.v.s.
undertegnede EBL, tlf. 02 - 62 16 39.

Overholdes reglerne ikke, ser turneringslederen
sig nØdsaget til (ganske vist med blØdende hjer
te) at uddele store runde NULLER, men forhåbent
lig er der ingen, som Ønsker, at turneringslede
ren kommer til at lide af blodmangel.

A pro pose afbud, bØr disse begrænses til et
absolut minimum. Herved undgås, at turneringsle
deren får endnu flere grå hår, og samtidig er der
en chance for at overholde tidsfristen for turne
ringens afvikling. Dette er særligt aktuelt i år,
hvor klubben har et meget stramt program - faktisk
er der kun 5-6 dage til rådighed til afvikling af
udsatte partier og hængepartier. Da der kun skal
spilles en runde hver måned, må det i Øvrigt være
muligt at reservere de pågældende aftener, så man
ikke laver andre aftaler.

De fastsatte spilledatoer for de p.t. resteren
de runder er: 7/11, 5/12, 9/1, 13/2, 5/3, 9/4 og
23/4. Husk at sætte kryds i kalenderen, bag Ørerne
eller tilsvarende let tilgængelige steder.
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Udsatte partier og hængepartier skal så vidt
muligt afvikles den nærmest efterfØlgende hænge
partirunde, så partierne ikke hober sig op til
slutningen af turneringen.

Til slut lidt statistik over de to fØrste run
der. Her var der ialt 11 afbud, 4 i fØrste runde
og 7 (!) i anden. Da runderne samtidig gav 3 hæn
gemuler, bliver det uhyre vanskeligt at afvikle
turneringen rettidigt, hvis denne tendens fort
sætter. Derfor: UNDGA AFBUD!

Desuden mistede turneringslederen allerede ef
ter 2. runde ca. 1/2 liter blod, da han på grund
af manglende afbud måtte uddele et nul uden kamp
- forhåbentlig til skræk og advarsel for andre.

Med disse formanende udgydelser vil jeg hermed
Ønske alle en god turnering.

Erik BØge Larsen

RATINGLISTEN primo oktober
1. Hans Nielsen 2112
2. Ole Delfter 2062
3. Torben Sneslev 2019
4. Leif Jensen 2004
5. Steen Schousboe 1978
6. Erik von Essen 1930
7. Gibori Jacob 1853
8. Stefan Hansen 1787
9. Eigil Pedersen 1714

10. Niels Rendlev 1710
11. Jørgen Holst 1702
12. søren Juul Sørensen 1700
13e Finn Madsen 1687
14. Ib Pedersen 1666
15.- Hugo Schøller Jacobasen 1647
16. Jens Vinther 1601
17. Kurt Havn 1586
18. Axel Barkhuus 1539
19. Asbjørn Sæthre 1512
20. Erik Bøge Larsen 1508
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21. Bjørn Gemzøe 1504
22. Flemming Nielsen 1488
23. Jørgen Mortensen 1468
24. Kurt Andersen 1465
25. Børge Gyldholm 1444
26. Kim Ørsnæs 1432
27. Kjeld Klausen 1429
28. Hans Jørgen Møller 1419
29. Henry Stjernquist 1406
JO. Jan Jørgensen 1J66 42. Poul Rasmussen 12)8
Jl. Sejr Houmann 1352 43. Ole Elsbor~ 1180
32. Jesper Holm 13)6 44. Søren Rasmussen 1105
)J. Ib Va6nkilde 1333 45. Finn Hansen 105734. Carl Johan Nielsen 1300

Ivan Nesterov 1300 På DSU's ratingliste
Tom Carlsen 1300 findes følgende VS'ere:
Ulrik Fi:1.d 1300 Ole Delfter 2019

)8. Lars Petersen 1288 Hans Nielsen 2011
39. Anders Clausen Frederiksen 1284 Leif Jensen 2002
40. Leif ~~yward 1280 Erik von Essen 1943
41. Sigvald Brandt-Larsen 1279 Steen Schousboe 1920

VANLØSETURNERINGEN 1979

Er i k von Essen Vanløsemester.
Vanløseturneringen samlede JO deltagere.
P. gr. a. for lille tilslutning af mester
spillere blev disse klasser slået sammen.
Der var stor spænding om udfaldet, som det
stillingen:
1. Erik von Essen
2. Torben Snealev
J. Steen Schousboe
4. Niels Rendlev
5. Stefan Hansen
6. Knud Højgaard, Hvidovre
7. Hugo Schøller Jacobsen
8. Jens Vinther

1

og 1. klasses

ses af slut-

klassesspiller

Jt korr. 12½
Jt korr. 12
J½ korr. 11½
J bedste 1.
2½
2
2
0



2. klasse havde 12 deltagere og præmietagerne blev:
1. Kurt Havn 4
2. Kim Ørsnæs J½ korr. 12
J. Erik Bøge Larsen J½ korr. 11½
4. Bjørn Gemzøe J
3. klasse havde 10 deltagere og præmietagerne blev:
1. Kjeld Klausen 4½
2. Ib Vagnkilde 3 korr. lJ½
3. Lars Petersen 3 korr. 13
J. Sigvald Brandt-Larsen J korr. 13
Erik von Essen gav traditionen tro simultan efter turneringen
med resultatet 9 vundne, 2 remis og 5 tabte.
Vi har også i år fået nye medlemmer:
Vi byder velkommen til Hans Jørgen, Flemming, Kjeld, Anders,
Carl Johan, Henning, Ivan, Tom, Ulrik og Jørgen.

korr. 21½
korr. 20

J
J

VANLØSE SKAKKLUBS FORÅRSTURNERING
blev spillet den 2., 9. og 16. maj.
Maj har traditionelt været en død måned i VS, dels fordi
mange spillere føler at sæsonen er slut og dels fordi der
er fodbold i fjernsynet. Det var hvad vi troede. Det viste
sig at det manglende opbud i maj skydtes, at der ikke var
nogen arrangementer.
Turneringen samlede 28 deltagere fordelt i en hovedgruppe
( mester og 1. kl.) og en basisgruppe ( 2. og J. kl.).
Betænkningstiden var½ time pr. spiller pr. parti.
Der blev spillet 6 runder.
I hovedgruppen var der 10 deltagere og præmietagerne blev
1.-2. Hans Nielsen 5½ korr. 17
1.-2. Steen Schousboe 5½ korr. 17
Bedste 1. klassesspillere:
l. Dan Brønnum Jensen, Tåstrup J
2. Erik Bøge Larsen 2½
I basisgruppen var der 18 deltagere og præmietagerne blev
1. Kjeld Hansen, Tåstrup 5
2. Kjeld Klausen, hjemmespiller 4½ korr. 18½
J. Asbjørn Sæthre 4½ korr. 17½
4. Kenneth Jensen 4
Bedste J. klassesspillere:
1. Lars Petersen
2. Kim Ørsnæs
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NYT FRA BESTYRELSEN

Klubben har i den sidste tid fået ikke så få
nye medlemmer,og bestyrelsen vil her gerne benytte
lejligheden til at sige velkommen til de mange nye,
og udtrykke håbet om at de vil få mange fornøjelige
stunder hos os.En skakklub er som bekendt ikke andet
end hvad medlemmerne gør den til,og hvis medlemmerne
har det godt,har klubben det godt.Altså hjerteligt
velkommen!

I anlednång af de mange nyankomne har vi udar
bejdet en ny medlemsliste,som forhåbentlig med dette
nummer af Fribonden er kommet alle i hænde.Som andre
publikationer af den art indeholder også denne liste
visse fejl,så vær venlige at lave følgende tilføjel
ser og rettelser i Jeres eksemplar:
Gibori Jacob,Slotsherrensvej 3,1 .t.h.,2720 Vanløse
Sejr Houmann,tlf. 745215
Carl.Johan Nielsen,Valbygårdsvej 95,2.500 Valby
Nyt medlem: Claus Steenbeck,Rødovrevej 3o9

2610 Rødovre.Tlf. 411798
Og til sidst: Som flere spillere vil tave be

mærket på deres vej til og fra klubben og Alborg
kroen,er aftenerne nu ved at blive rigtig lange og
mørke.Dette er et usvigeligt tegn på at julen nær
mer sig med raske fjed,og den altid vakse bestyrelse
har i den anledning planlagt en JULEAFSLUTNING.Tier
vil som sædvanlig blive arrangeret gøgl og skæmt og
passende forplejning,så sæt allerede nu et kryds i
kalenderen ved den 19. december!

Steen Schousboe

Sidste nyt fra vinterturnerinq_en!

Vi er nu 40 deltagere i vinterturneringen, idet
Claus Steenbeck har meldt sig ind i klubben, hvor
han deltager som 10. mand i 3. klasse.

De øvrige deltagere i'denne klasse bedes derfor
lægge mærke til, at der alligevel ikke bliver en
oversidder i hver runde.

Turneringslederen.
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Netop hjemkommet fra Borneo & Sumatra er klubbens eneste
dr. primatos (J. Holst) klar med de seneste skak.lige land
vindinger indenfor abeverdenen. Som det kan læses i Politi
kens "Alverdens Pattedyr" lever Orangutanerne af dajakernes
durian- og magostanfrugter. I skak lever de mest af den sorte
mands nåde og barmhjertighed •••
(Alekhine kmme redaktionen ikke finde noget dårligt at sige
om). Ikke desto mindre er det følgende indlæg lige så velkom
ment som alle medlemmers vil være!

SOKOLSKY & ALJECRIN

skakpædagogisk essay

Det er længe siden Fribonden har bragt et Sokolsky-parti.
Nogle kalder åbningen for Ora.ngutan, og den morskab må de
gerne have, men hvad folk end kalder den, synes de flestes
viden om den at være meget begrænset. Da følgende parti p.g.a.
sorts første to træk er lidt af en sjældenhed, henviser jeg
til Sokolskys egen bog: Die Eroffnung 1. b2-b4, til Levy: 1.
b4 Sokolsky Opening og til Fribonden for november 1971, ar
tiklen "The Chess Zoo" (som dog er på dansk). Men i øvrigt
indeholder partiet mange af systemets karakteristika. Det er
overvejende positionelt indtil slutningen, som rummer en me
get enkel kombination.

Hvid: Jørgen Holst Sort: Thorkild B. !Ilhomsen, Greve
1. b4, c6
2. c4, Db6
3. a3, -

3. Sc3 med ofring af bønder (b4 og evt. c4) giver naturligvis
hvid anledning til at trække nogle officerer, få åbnet den
hvide løbers diagonal og evt. til at småchikanere den sorte
dronning, men et offer skal helst give mulighed for egentlige
trusler, og det ville dettB ikke gøre. Derfor det beskedne
a3, men stadig med mulighed for at genere den dronning.

3. -, a.5
4. bxa5, Txa5

Bondeofret 4. Sc3,axb4 5. Tbl,c5 6. Sd5,Dd8 7. axb4,e6! blev
forkastet af samme grund som i 4. træk. Nu må jeg erkende,
at jeg ik..~e får den fremskudte b-bonde, som i slutspillet of
te bliver en trussel mod sort; til gengæld kan han få besvær
med sin dronning, ligesom tårnet på a5 gerne skulle blive
stående uvirksomt. Sorts tilsyneladende udviklingsforspring
er af meget overfladisk og tvivlsom karakter; han bliver hur-
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tigt overhalet, fordi han ikke kan foretage sig noget fornuf
tigt på dronningefløjen.

5. e3, e6
6. Sc3, Sf6
7. f4, -

f4 er ikke nødvendigvis en blottelse; tværtimod er det jo en
betryggelse at udøve kontrol med e5, og desuden kan man måske
tillade sig g2-g4-g5, og så vil der allerede være støtte til
g5. Endelig har jeg simpelthen altid svært ved at lade en
springer blokere en af sine egne bønder i åbningen.

7. -, Le?
8. Sf3, d5
9. Tbl, -

Det har ikke hastet med at fremsætte denne trussel. Trusler
er noget det ofte er godt bare at have i baghånden, evt. kan
man samle sig et forråd i stedet for at slynge dem ud ved før
ste lejlighed. Nu da d7-d5 er gennemført må sort dels være
forberedt på chikanerier på diagonalen e5-c7, dels skal han
tage hensyn til at bonden på c6 i hvert fald ikke godt kan
slå på d5 i tilfælde af afbytning, for så ville hvid have et
pænt træk som Sb5 til rådighed. Modstanderen skal have godt
med spekulationer. Men for resten er hvid ikke forhippet på
nogen afbytning; det er god strategi at opretholde spændinger,
især i centrum, hvis man er sikker på, at man i hvert fald
ikke står i underkanten. Spændinger i centrum virker jo på
hele spillet. Afbytning på c4 (-,d.xc,Lxc) ligner en tempofor
æring til hvid.

9. -, Dc7
lo. a4, -

a-bonden, som var truet, går frem og får ny støtte. net er en
lyst at sikre en bonde på denne måde.

lo._, Sbd.7
11. Lb2, -

Løberen på b2 er selvfølgelig hvids nøglebrik og skal som re
gel ikke afbyt~s.

11. -, Sc5
12. g4, Tg8 (det træk forstår red. ikke)

Bondetrækket er næsten en hån mod sort, men hans springerspil
er forfejlet, og derfor kan hvid tillade sig et par småudske
jelser. Jeg havde faktisk meget svært ved at finde ud af om
der først skulle spilles h3, Sg5 eller Se5, men valgte at pro
vokere, især fordi jeg anede at han rystede på hånden. Jeg
tror egentlig ikke at han uden videre var gået ned efter 12.
-, S:x:g4 13. Tgl, Sf6 14. Txg7, men indrømmer at det ikke kan
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have forekommet ham videre appetitligt. Nu blev han skræmt og
valgte en gumpetung gardering af g7.

13. g5, Sfe4
Jeg giver ikke fem flade ører for de sorte springere. De tru
er intet, og det er nu let at være bagklog og sige at det er
fordi de ikke arbejder sammen æed en eneste af de øvrige sor
te officerer. Jo, en enkelt lille ting kan hænde hvis hvid
bliver sindssyg eller almindelig skakblind og vil manøvrere
springeren på c3 via e2 til g3. (Hvad der egentlig var en rar
tanke!). På Se2 ville sort så nok føle sig fristet til at
spille Sd3! :Eh særlig smuk variation af kvalt mat.

14. Se5, g6
Nu ser det altså ikke rart ud. Han ville jo nødig tages på f7.
Men sikke andre huller? For ikke at tale om diagonalen al-hB
som er og bliver det centrale i Sokolsky-systemet.

15. Sg4, Tf8
Stakkels mand!

16. d3, -
Det er ofte meget farligt for hvid at røresind-bonde - alt
så i visse varianter af Sokol.sky - og jeg har faktisk et par
gange begå.et selvmord ved at flytte den. Det farlige ligger i
1) svækkelsen af e3 (og da i~ær i varianter hvor f2 er flyt
tet, og der rokeret), 2) d3 der i sig selv er svag indtil et
fremstød i centrum er gennemført, 3) åbningen af diagonalen
a5-el. Men da sort nu har været så flink ikke at opstille no
gen trusler, vil jeg alligevel prøve det.

16. -, Sxc3
17. Lxc3, TaB

17.-,Txa,d4 har han selvfølgelig ikke lyst til. Tårnet er
blevet en sørgelig ensom figur.

18. a5, -
Lystvandringen fortsætter.

18. -, dxc4
Nu er det punkt nået hvor tempoet kan sættes op. Jeg har for
længst forkastet rokaden, dels fordi kongen faktisk har det
godt på el, dels fordi der var muligheden for at lave en bon
destorm, og dels ikke mindst fordi Thl arbejder godt på sin
linie. For accelereringens skyld lader vi den bonde ryge. Lø
beren venter blot på det gunstigste øjeblik at udvikle sig i.

19. h4, cxd3
Det er ikke fordi min modstander er en grådig spiller, men han
havde ikke så meget at tage sig til. Skulle han virkelig over
veje lang rokade?? Det ville let kunne indbringe hvid en kva
litetsgevinst: 19.-,Id7 2o.Sh6,0-0-0 21.Lg7,Tfe8 22.Sxf7.
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Lc8 har det stadig rædselsfuldt, Sc5 kan ikke på fornuftig
vis komme hjem og forsvare, og Le7 er bundet til sin plads
p.g.a. utætheden ved f6. Nu får så til gengæld hvids løber en
godplads.

2o. Lxd3, Dd8
Den dronning blev vist fejlplaceret i sin tid, men da var det
så godt som umuligt at se. Det hidrører vel egentlig fra de
pressionsmuligheder hvid som omtalt ved 9. træk fik for sin
kære b-bonde. Nu forsøger sort et sidste modspil og kan fak
tisk få dxonningeafbytning. Jeg kunne vel have afvist det ved
Sf2, men det ser trist ud, og jeg kan godt leve videre uden
dronningen, men med de to dygtige løbere, diagonalen, tårnet
på h-linien og Sg4. Han tager imidlertid ikke den dronninge
afbytning, hvad der nok forkorter hans liv en del. Når han
heller ikke tager afbytningen Sxd3 må det skyldes dels diago
nalen, dels at hvid yderligere får bekvemt tårnspil på d-li
nien.

21. Lc2, Dc7
22. h5, Sa6

Nu er det for sent med sådan en springermanøvre.
23. hxg6, hxg6
24. Th7, -

Der lurer noget på g6
24. -, Ld7
25. Se5, -

Den springer har det som et euforiseret føl på engen en rig
til sommerdag.

25. -, Td8
26. Sxf7, -

Nå, men så blev det f7 i stedet for g6. Det er også skrappere.
26. -, Txf7
27. Lxg6, Lxg5
28. Txr{, Lh4+
29. Kfl, Dc8
30. Txd7+???, -

Mit fornemste talent har i mange, mange partier været evnen
til med et enkelt, og selvfølgelig hurtigt, træk at ødelægge
en gevinststilling. Helt lykkes det dog ikke denne gang, men
det det præcise og smukkere var selvfølgelig: Dd6 med omgå.-

30. -, Kf8 ende mat.
31. Dd6+, Le7
32. Dxe7+, opgivet.
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I det næste parti, som har en mere ordinær start, spiller
sort ikke præcist nok i åbningen, idet han kludrer med udvik
lingen af Sb8 og Lc8. Hvid får godt spil, også selvom noget
i midtspillet kikser på diagonalen al-h8, som sort får lov
til at blokere med en springer, men tidnød og især manglende
killer-instinct er skyld i at det ikke bliver noget glanspa.r
ti om end et meget skarpt partiJ. Ved 16. træk er sort næsten
tilbage ved udgangsstillingen. Men i "Murphy" (= Morphy) si
ger Samuel Beckett at det jo er den stærkeste stilling man
har! Mit sidste træk dokumenterer fuldt ud påstanden om det
fornemme talent. Sdl havde vundet let. Modstanderen sagde
ikke engang tak for pointet. Det var måske fordi jeg ikke lod
ham udføre matten.

Hvid: J. H. Sort: Allan Kaarsberg, Hvidovre

1. b4,d5 16. g4,Se8 31. Ile5+,Kg8
2. e3,e6 17. Tf2,b6 32. Th4,f6
3. Lb2,Sf6 18. Lh7+,Kh8 33. Dxe+,Sf7
4. b5,c5 19. dxc,Lxc 34. Se5,Kg7
5. f4,Le7 2o. d4,Le7 35. gxf+,Lxf
6. Sf3,Ld7? 21. Ld3,Lb7 36. Tg4., Sg5
7. c4,0-0 22. Le4,Ta7 37. TxS,LxT
8. Dc2,Sg4 23. LxL,TxL 38. Dxg+,Kh8
9. Ld3,h6 24. c5,Sci7 39. Sci7,Le3+

lo. O-O,Lf6 25. c6,Tc7 4o. Khl,Dh4
11. Sc3,d.4 26. g5,hxg 41. Dg4,DxD
12. exd,Lc8 27. Tg2,Sdf6 42. hxD,T.f2
13. Se2,Le7 28. fxg,Sd5 43. Sc3,Sf4!?
14. h3,S.f6 29. Tg4,g6 44. d5! ,Kg8
15. a4,a5 30. De4,Sd6 45. d6???,Tf3!

46. opgivet

- - -
lshdelig et Aljechin-parti i hvilket hvid ikke, som sort in
viterer til, skyder en masse bønder frem i centrum jagende
den sorte springer men med risiko for selv at blive svage.
Det princippielle i partiet, som i øvrigt også er dokumenta
tion for påstanden om det specielle skaktalent jeg altså me
ner at besidde, er at når sort vælger at få sig en bondema
joritet på konge.fløjen må han også bruge den til noget. Og
ikke noget pjat med at rokere her! Sort må huske at blokere
i 24. træk.
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Hvid: A. Karslund, Hvidovre Sort: J. H.

1. e4,Sf6 11. Tel,Kf8 21. Se4,hxg
2. Sc3,d5 12. Lb5?,c6 22. d5,Tae8
3. e5,d.4 13. Ld3,Dc7 23. SxL+,DxS
4. exS,dxS 14. a.4,Kg7 24. Dc3,c5!
5. bxc,exf 15. Lb2,h5 25. Kxg,h4
6. Sf3,Ld6 16. c4,g4 26. Kgl,h3
7. Le2,Sd.7 17. LxS,fxL 27. Te6,LxT?????
8. d4,g5 18. Sd.2,gxh 28. Dxf'+,Kg8
9. h3,Sf8 19. Df3,Lg4 29. Dg7, mat

lo. Q ...O,Sg6 2o. De3,Kf7

Alle tre partier er fra 1. klasse i den åbne Hvidovre-turne-
ring, august-september 1979.

Jørgen Holst, dr. prim.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menighedshjem,

Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer

Turneringsleder

Redaktion

Klubbens giro

oplag: 80

Stefan Ålekjær Hansen

:Børge GyldhoL11

Erik Iløge Larsen

Il. Eigil Pedersen

Finn G. Madsen

Hans Nielsen

6 47 84 33
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79 10 25

74 35 21

02 62 16 39

14 61 06

87 61 81

02 91 10 78



kl. 19,45

kl. 19, 00
kl. 19,45

8. runae
I kl. 19,45
kl. 19, 00

PROGRAM
21/11 1. holdet hjemme mod Øbro II

J. holdet hjemme mod Tårnby IV
2. holdet ude mod Tåstrup III klo 19,JO
Vinterhurtigturneringen 3. og 4. runde
Vinterturneringen 4. runde
1. holdet ude mod Gladsaxe I
J. holdet ude mod Måløv II
2. holdet hjemme mod Herlev I
Juleafslutning
Lukket
Halvårlig beretning
Vinterturneringen 5. runde
1. holdet hjemme mod Hvidovre I
2. holdet ude mod Lyngby-Virum III
J. holdet hjemme mod Vesterbro II
Udsatte partier og hængepartier
Vinterhurtigturneringen 5. og 6. runde
1. holdet ude mod Tårnby I kl. 19,JO
2. holdet hjemme mod Ballerup II
J. holdet ude mod Odysseus III kl. 19,45
Vinterturneringen 6. runde
Vestvold,~oldturneringen i Brøndby
Hyggeskak
Vestvoldholdturneringen i Brøndby
1. holdet hjemme mod Frederiksberg II
2. holdet hjemme mod AS 04 III
Vinterturneringen 7. runde
Vinterhurtigturneringen 7. og
1. holdet ude mod Albertslund
2. holdet ude mod Gladsaxe II
J. holdet hjemme mod AS 04 VI
Vinterhurtigturneringen 9. og 10. runde
Hyggeskak
Vinterturneringen 8. runde
Udsatte partier og hængepartier
Vinterturneringen 9. runde
Udsatte partier og hængepartier
Forårsturneringen 1. og 2. runde
Forårsturneringen J. og 4. runde
Forårsturneringen 5. og 5. runde
Generalforsamling

/ 5/ J
,p· 12/ J

17/ J
18/ J

..-19/ 3
.,- 26/ 3
.,- 2/ 4

9/ 4
16/ 4
23/ 4
JO/ 4
7/ 5

14/ 5
21/ 5
.28/ 5

22/11
28/11
5/12

11/12

12/12
19/12
26/12
2/ 1
9/ 1

16/ 1

23/ 1
JO/ 1
41/ 2
6/ 2
7/ 2

13/ 2
14/ 2
20/ 2

/ 27/ 2
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