
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

9I\
36. årgang nr. 11 m~dio decembris 1979.

Udtalelser i·ra Finansverdenen! t

Så rred k om d Pt nye r-Pdakti.onf' trj umvi rat nrnd det ~·0r-
~ t P T~s~]tat R~ rle f~lles nnstrengelser, 0c det.tknl
siz~s

7
Gt rlPt blev et velskabt barn. Hvis I kun h~1-

~~ jen etandard, vil det betyde et v~sentligt bidrac
til klubbens glorv~rdigP r0nomm,. ~en JAC vil liGP
j c.1.J venskabelighed cørE> opmærksom på en mindre skø:p-r
hP~splet: Fribonden er født i juni 1944, oe året79
mt, altsq ~}i\o'"e Jh'år0·~.ng, i1~ko 37' ..Af' h en syri til
kommende slægter skal v~ nok have rettet denne lille
f~jl. - Og nir jPE nu er i Gane, vil jee hen~tille
til den nye redaktion, at ;i fremtidig slipper for
djE=se kedeitige dobbeltnumre, hvori noget af stoffet
:i,.kke længere er aktuelt; indlægget om VS' forårstnr
nPring i Maj 79 eT jo ef'terhåndeu lidt støvet, som
man kan tænke sig fejemøg ~raden forrige redaktjons
gulv.
Siden juli har jeg til Fribonden indsendt 2-3 ind
læg, som åbenbart er gået tabt,~ postvæsenet er jo
i ~,kP

1
hvad det har været. Men der var et par sagP.r

iblandt, som stadig er aktuel]e, og som jeg vil een
tage her: I juni/august nummeret (57'årgang nr G/7)
ef'terlyste jeg nog}e af' klubbens effel(:ter, desværre
uden større resultat, men nu prøver jeg igen:

-1-



Klubhistorien (VS i 35 år): Siden I.november 78 er
~0r fra klubskabet sulgt 5 eksemplarer pr selvbetje
ning, uden betaling. De pågældende har vel regnet
med, at det var gratis reklame, hvad der altså ikke
er tilfældet. Prisen er lo kr pr stk, betaling imø
c!eses med spændt forventning.
Skakure, 4-5 stykker, udlånt til diverse uidentifi
cerede medlemmer i længst forsvundne tider. Nu vil
vi gerne have dem hjem~ ransag venligst pulterkamre
og samvittigheder.
Biblioteket: Dr.M.Euwe, bind 1-12, lånt fra klubska
bet siden efteråret 78. ~ogle af bindene er lånt af
rrn~tnente medlemmer, som burde skamme sig og deref
ter sammen med øvrige lånere omgående tilbagelevere.
Af de i samme nummer omtalte Fribønder har vi modta-
get de fleste og takker de ædle givere.
vi kun fire numre i at have et komplet
ten i juni 44 og til dato, nemlig

29'årgang nr 6 (1972) J4'årgang
33' - - 2 (1976) 35'

Hvis nogen vil skænke i lem ti. l klubbens
glæde bestyrelsen meget.

Hjerte 1 i.g tak til vo r- hæd o r-kr-onød ø kan.mera 1: Pi;.· "':
Hansen, sum har skænke t klubben en ordentliz stak
gamle DSU-skakbl~de, ialt mere end trertive komplette
årgange, som vi eA'rne skulle have afsat til ,:m nogen
lunde rime 1 ig pris, til benefice for ,Jen ,.... 1 t i.d ::; lunk
ne pengekasse.
I et a f' d2 forsvundne indl.:cg har jeg br okke t .nit;
ovRr de mange defPkte 5k&kure, som for rle flRstos
vø9,kommende er lemlæstet ved lynskak. Urene cr nu
gjort i stand, oe jec foreslår, at vi fremtidig æn
drer betegnelsen "lyn" til "hærværk" og in4fører en
passende afgift for udøvelse af denne ædle idræt,
til fordel for invaliderede skakure.
Til slut et par ord om doktor Holsts indlæg: det er
det bed s te , jeg længe har- set i Fribonden, levende
og instiuktivt, lad os få meget mere af den karat.
Det er for resten interessant at se, at doktoren,
trods sin store skakindsigt, i spændende situationer
lider af den obligate professorale distraktion,
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Måske burde han ihukomme den gamle latinske sentens
Vir prudens non contra ventum mingit, hvilket er 11ri

laGt Klog mand tisser ikke imod vindene Det er alt
så bare min private mening, og jeg er i al beskeden
hed klar over, at jeg ikkP er kompetent til at vej
ledP de store kdnoner, jee som kun er en lille bøsse.
- Og nu venter jeg spændt på næste Fribonde, hvis
kvalitet forh~bentlig ikke vil forringes alt forme
get a~ nærværende stråle.

p.t.kasserer.

Det åbne Hvidovremeqterskab 1.212.

I år deltog 6 VS'ere med fmlgende resultater:

1. klasse:

Stefan Hansen 1 o ½ 1 o o ½ 3
Jørgen Holst o o 1 1 ½ o o 2½

3. klasse A:

Børge Gyldholm

Finn Hansen
Kim Ørsnæs

3. klasse B:

Leif Nyward
Ib Vagnkilde

1½o½oo1
½ 0 0 1 1 1 0

3
~

o Derefter udgået
1 1 ½½½½ 1 5 (4. J>r.)

Turneringen blev som altid spillet i Medborgerhuset
under udmærkede forhold. Den eneste kedelige mangel
var antallet af komplette skaksæt, således spillede
halvdelen af deltagerne i 3. klasse med røde og hvide
(non standard) brikker på brætter med brune og gule
felter. Dette er forhåbentlig overstået for min del i
og med oprykningen til 2. klasse.

Nu om selve spillet.- Stefan spillede sit sædvanli
ge friske spil og havde med lidt held fået 1 måske 1½
point mere; således stod han i anden runde udmærket
og satte en officer fint i slag. Denne kunne naturlig
vis ikke slås, hvilket modstanderen dog så. Han spil
lede i stedet på et direkte matangreb, hvilket optog

-3-



·---- --

Stefan så meget, at han i tidnød glemte at flytte of
ficeren tilbage igen. Slig en måde at fuske sig til
pointene på, plus lidt held i godt spil, medførte at
denne spilier vandt 1o klasse overlegent med 6½ af 7!

Ak og ve.- Holst spillede sin bavianåbning og lige
ledes sin Aljechin med stor akkuratesse til et vist
punkt; Derefter foretog han et mere eller midre ukor
rekt kvalitetsoffer, hvilket gav ham to streger men
sandelig også tre cremeboller. (Den sidste stammer fra
et hængeparti, der ikke blev spillet.) - Disse to har
således spillet en dårligere Hvidovre-turnering end
forrige år, men de kommer forhåbentlig igen i næste.
(Turnering altså- der er jo et år til den næste i Hvid
ovre.)

Nu lidt om deltagerne i 3. klasse. - Finn Hansen ud
gik desværre efter 1. runde, men stiller vel snart op
i en anden turnering. - Sammetræffendd for både Leif
og Ib gælder det, at de ikke var så langt fra opryk
ning, som resultaterne lader ane.
Mit eget spil varierede meget. Som skemaet lader ane

var jeg en af remispølserne, uden at jeg af den grund
bevidst spillede på remis. -Jeg startede med en let ge
vinst; Derefter endnu en over den senere nr. 3. Så
fulgte 4 remiser, hvor jeg i de tre af dem havde stået
bedst inden fredsslutningen; Derimibd reddede jeg mig i
det fjerde parti en remis ved evig skak i en stilling,
hvor jeg havde dronning og springer mod dronning og
fire forbundne fribønder! -Alt i alt var hverken mit
eller de andres spil så godt, at partierne fra denne
turnering kan medtages her. -hen frygt ikke, jeg del
tog samtidig i to andre koordinerede turneringer, hvor
fra jeg finder det berettiget at medtage lidt.

Først en partiafslunning med Michael Rasmussen KS som
hvid: Vi kommer ind i partiet efter hvids 24. træk:

Hvid:
Sort:

Kg1, Tf1, Tf5, Le3, bønder a2,b2,g2,h5
Kg8, Ta8, Td7, Sf6, Bønder a7, b7,f7,g7,h7.

Som det ses er sort en bonde op, men hvid står tilsy
neladende udmærket. Dette er imidlertid en gal antagel
se, idet der, som Steinitz ville have sagt, er sket en
forstyrrelse af "balancen11 i stillingen, hvilket sort
søger at pointere med sine følgende træk. -Jeg trak
derfor 24. -,Se4. -Den er jo næsten et nummer for grov;
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hvid gjorde nu bedst i at spille 25.T5f3, hvorefter
sort bør vinde med 25. -,Sxc3. 26. Txc3, Tad8. Han trak
i stedet 25. Le2 for at undgå afbytning og dække feltet
3. -Der fulgte: 25. -,Td5 med truslen 26. -,f6. Hvid

burde nu tage slutspillei efter: 26. Txf7,Txe5 27. Txb7
TfB 28. Txa7, Txf1+, hvor sort bør vinde, men hvid er
ikke unden remischancer takket være sind fribønder. I
stedet spillede han 26. T1f4??; Fejlen skyldtes vel nok
at vi begge kun havde ca. 1o min. tilbage på uret, og
stillingen nok var blevet noget kompliceret i løbet af
ga~sk& få træk. ~u et sidste blik pi den døende: 26 -,
Sg3!l 27. Opg. -Lige et par varianter:

1Q 27. ~g5, Se2+ 28. Kf1, ~xf4 29. Lxf4, Txg5 og sort
vinder.

21 27. Txf7, Se2+ 28 Kf1, Sxf4 29. Txg7+, Kf8 og sort
vinder.

Slutstillin
gen skal ha
ve et dia
gram. Se til
venstre her
for.

Det andet
eksempel stam
mer fra samme
turnering,
spillet i 1 •
runde.

Sort: Erik
Oberg, Brønd
by Sk.:

1. e4,c5 2.
Sf3,Sc6 3. d4
cxd4 4 Sxd4,d6
Som sagt, in
tet nyt under
so len. 5. c4,
Da sort und
lod at spille

4. -, Sf6, får hvid nu lov til at gå over i Maroczy
opstillingen, der kendetegnes ved gennemførelsen af c4.
5. Ld7?! 6. Le3,-. Hensigten med dette træk er helt
klar. sort tvinges til at slå med da.men på c6 efter
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6.-, Db6?!, idet 7. -, Dxb2 medfører tab af dronningen
~6. -, Db6 7. Sxc6, Dxb2 8. Ld4) 6. -,Sf6 7. Sc3,e5??
Sådan må man virkelig ikke spille uden først at have
spillet a6. Med gennemførelsen af a6, havde vi fået en
blanding af Boleslawski-var. og Laskers jagtvariant,
dog med den for hvid heldige omstændighed, at han har
kunnet gennemføre c4. Der fulgte nu: 8.Sdb5, Le6. Sort
kommer nu af med sin hvidfeltede løber og beholder den
dødsyge sortfeltede. 9. Sd5l, Lxd5 1o. exd5?l,-. Jeg
har fra pålidelig kitde erfaret, at det positionelt
rigtige er 1o. cxd5, da sort ellers kunne få godt spil
ved at gennemføre f5 og b5 med spil mod den svage c
bonde. 1o. -, Se7? Det bedste for sort var nok 1o. -,
Sb8 11. Da4, Sbd7, men særligt rart er det jo ikke.
11. Da4, Sc8; på 11.-, Sd7 var fulgt 12. Sxd6l+ mat.
På 11. -, Dd7 kommer 12. Sxd6+, Kd8 1~. Sxf7+,_ 14.
Dxd7+ og 15. Sxh8 med kvalitet og to bønder mere.

12. Sxd6+, Ke7 13. Sf5+ mat. En nydelig ~ille mini
ature. Denne slutstilling skal også have et diagfam.
Se ovenfor. Kim Ørsnæs.



VESTVOLD 79

VS stillede med ca. 3 mand. Stefan var for bebyrdet med admi
nistrativt arbejde til at spille med. -

Resultater (eller mangel på samme):

2. kl. J3 Kim Ørsnæs................ ½ ½ 1 0 0 1 l = 4
2. kl. B Jan Jørgensen.•••...••• l ½ 1 0 O 1 l = 4½
mester II Hans Nielsen l 1 1 1 ½ 0 0 = 4½ & 3a pr.

Vore to ungdommelige og håbefulde poder i 2. klasse fik det
ikke så let, og så snyder deres respektive scorer desværre
lidt. Kim's 2 sidste og Jan's sidste blev vundet uden kamp.
Begge mangler nok lidt rutine; men den slags kommer jo5 hvis
de da ikke går over til ludo! I hvert tilfælde øvede Kim vold
mod sin natur et par ga.~ge med hasarderede a..~grebsforsøg, og
det gav ikke pote. Alligevel forventer jeg at se d'herrer i
1. klasse om 2-3 turneringer, og så kan det jo være, at vi
mødes •••

Jeg selv - sagde vovhunden - havde rimeligvis regnet med
et lidt pænere resultat efter de første 5 runder. Men i de
2 sidste så jeg ingenting, så resultatet var givet. Ehdelig
kan man anskue sagen således, at jeg var kommet f'or let til
pindene i de f'ørste runder, - så er choket ikke så stort.

Om spillet i gruppen som helhed er at sige, at det var ~or
ringe. Gedebukkene græssede i samlet flok. Det bør overvejes
at s.."lærpe kravet til oprykning til mesterklassen; skal vi
sige 6 p ?l Nu hvor eliteklassebegrebet endegyldigt er afskaf
fet (ja, hvem husker det mere?), bør mesterklassen være for
de lidt bedre og ikke som nu en nærmest homøopatisk udvandet
gruppe frustrerede brikskubbere med medbragt panisk angst ~or
at tabe ratingtal, som i øvrigt heller ikke passer i de fles
te tilfælde•••

Og som en cadeau til m/k-tvekønsfantasterne deltog sørme
både Ingrid Larsen og Merete Raa.b.r~ dog uden synderlig succes.
De nærmede sig vist i overhængende grad ned.rykningsgrænsen.

Sluttelig ser vi et parti fra 4. runde, hvor det endnu
gik godt, og lykkens pamjulefis stod mig bi:

Hvid: HN Sort: Henrik :B. .Andersen, Roskilde
1. d4,Sf6 2. c4,go 3. Sc3,1g7 4. e4,d6 5. f3,Sbd7 6. Le3,c6
7. Dd2,e5 8. Sge2,o~o 9. Tdl,De7. Kendere vil vide, at dette
er en variant af Samisch-systemet i KID. - Hvids næste træk
er lidt bløde, og Sort burde nok spille 12. -,gxf5. lo. d5,-
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lo. -,Se8 11. g3,f5 12. exf5,Txf5? Fraskriver sig retten og
muligheden for aktivt modspil. 13. Lg2,c5? Slapt! Jeg fik her
omkring en behagelig fomemmelse af at stå klart bedst. 14.
O-O,Tf8 15. Se4,Sdt'6 16. Sf2!,-. Ikke noget med at bytte af
her. Sort har nemlig besvær med at få plads til alle sine
klodser. e4 er et nøglefelt, som Hvid i bedste Nimzo-stil o
verdækker. (Spil skak med De store Ånder!). 16. -,Lf5 17. Sc3,
Se? l8:Tdel,Tfe8 19. h3(!),-. Indsnævringstiktak. 19. -,Ld.7?
Indledningen til en plan, som Hvid i al beskedenhed gennem
skuer. 2o. a4,a6 21. a5,Tab8 22. b4?!,-. The hiiiiw, ville
Steen måske sige. Hvid står til gevinst,- også uden Sorts
fejl i 23. træk. 22. -,cxb4 23. Sce4,-. Som tidligere nævnt;
e4 var et vigtigt felt. 23. -,b5?? uha, uha. Jeg tror, han
overså svaret. 24. axb5 e.p.,Sxe4 25. Sxe4,Sa8 (hm ••• ) 26.
Dxb4,Lf5 27. Tal,-. Slag på d6 med springeren var også en
mulighed; men jeg gad ikke regne konsekvenserne ud. 27. -,Lxe4
28. fxe4,Db7 29. Tabl,Lf8 Hvid synes, at kongeløberen også
skal være med: 30. h4,Le7 31. Lh3,Tf8 32. La6+,-. Hvid r,ene
trerer den sorte stilling. 32. -,Kg7 33. Da5,'l'xfl+ 34. 'I.1xfl,
Tf8 35. Dd.2(!),Trll+ 36. Kxfl,Sxb6 37. Db2!,-. Med 2 trusler.
Sort ka.n kun med held parere den ene. 37. -,Ld.8 38. c5,-.
Sådan! Til overflod er Sort i tidnød. 38. -,dxc5 39. Dxe5+,
Lf6 40. Df42-. Herligt med en lille mattrussel før tidskon
trollen. 40. -,&i7 (De7/e5!) 41. Dh6+,Kh8 42. Lxd7,Dbl+. Sort
søger naturligt nok evig skak. På 1g7 fulgte Df4. 43. Kf2,
Do2+ 44. Kgl,Ddl+ 45. Kg2,De2+ 46. Lf2,Dxe4+ 47. Kh2,-. Nu
er-sagen klar;- Sort vælger at afkorte pinen ved at tillade
Hvid at sætte mat. 47. -,De7 48. Le6,c4 (galgenhumor). 49.
Df4_,c3 }o. _Db8+,Kg7 51. Dg8+,Khb 52. Le3+,g5 53. Lf5r,Kl"1:5
54. g4+,Kh6 55. Lxg5+,1xg5 56. hxg5+,Dxg5 57. Dxh7+ og mat.

Hed en officer i overvægt var der naturligvis ingen pro
blemer, - Sort kunne bare ikke rigtig lide at opgive. I.æg
mærke til det pudsige 51. Ld4,- hvis Sort havde spillet Dd.8
i. det '5o. træk. - - - Ved siden af partiet mod Dennis Rej
fra 1. runde nok min bedste indsats i turneringen. Hans

Ak og Vet
Det er med største beklagelse, at vi må konstatere, at

indlæg fra første runde i holdturneringen ikke er indløbet

til red. Grunden er postvæsenets uregelmæssige omdeling.
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Holdturneringen - mesterrækken - 2. runde - 21/11-79==========::ce=======:=======-:.===-============-- '--·- - .
VS I - Øbro II: 4 - 4

(h)
(h)
(h)

(h)
(h)

Vi havde vistnok sat næsen op efter lidt mere; men da vi 8.lle
rede efter 2 timers spil stod til ca. 5 p., var det klart, at
noget var galt. Senere begyndte det da også at smuldre. Hele
5 (fem!) hængemu.ler!

.Mit møde med "Kandidaten"s forfatter varede kun 2½ time.
Så var det bal forbi. Miki var' part i et mildest talt fantas
tisk parti, hvor udfaldet længe var mindre klart. Opfindsom
heden fejlede ikke noget. Grundet tidnød smuldrede det til
sidst, og vingen faldt. Torben r,;av de mindste odds - al den
stund at modstanderen hed Wiwn, og han burde jo have VS-kom
plexer. Efter 134 træk og 9 ~imers spil opstod en relativt
teoretisk remisstilling (L+o :nod. t). Wiums ~onde kom kun til
7. revle. På 8. spærrede hans konge al videre fremfart •••

Bruxelles-Jensen var tilfældigvis i Danmark, og det kan vi
vist være glade for. Trods egne påstande om det modsatte spil
lede han nu udmærket, - specielt fordi han vandt!

Steen burde lægge sig ordsproget med skomageren OR dennes
læst pi sinde. Det kan ikke nytte noget, at han benægter at
være klubbens posi-spil:ler par excellence~ tla.n får forbud.
mod at kombinere i i år. Jeg skal skåne læseren for en detai
leret beskrivelse a.f slutspillets forløb. - Stefan havde det
efter mit fattige skøn i lange tider vnnskeligt mod modstan
derens løberpar. Remissen var et tilfredsstillende udbytte.
At Jakob er ved at udvikle sig til det man med ping-pong-jar
gon kalder materialespiller, kan vi kun være glade for, så
længe som her brutaliteten kun vederfares modstanderens klod
ser. Slutspillet vandtes med fornøden hjælp ovenfra, og en
bonde er jo en bonde •••

Og så den længe ventede optræden af klubbens dress-man
Eigil Bond: Godt positionelt greb som succesivt slappedes~
takt med. temperaturstigningen på brædtet. Eigil kan ikke lide
hundeslagsmål, og så var han i øvrigt overmatchet!
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1. Hans Nielsen - Peter DUrrfeld 1 - 0
2. Ole Delfter - John Zirnmermann 0 - 1
3. Torben Sneslev Ole Wium • 1- t-2
4. Leif Jensen - Ole Eæklund 1 - 0
5. Steen Schousboe - Villy Karl Andersen 0 - 1
6. Stefan Hansen - Peter Hartung Hansen .1. - ½2
?. Gibori Jakob - Søren Sundorff 1 - 0
8. Eigil Pedersen,R - Ivan tlede,R 0 - 1



4-4 var sandelig ikke nok mod 0bro, som er prædestineret til
at i.-ridtage jumbo-pladsen; men måske var det nemesis at røg
udviklingen til tider i intensitet nåede røgbroniveauet. Den
hårfine balance mellem mængden af frisk luft og forurenet dito
- som er lig ren røg - blev ideligen forstyrret gennem diver

se hasarderede manøvrer ved dør og vinduer og bragte stor uro
langs rækken. At spillet blev influeret deraf er hævet over
enhver tvivl, og det kan vi rent ud sagt ikke være tjent med.
Ætiologien af lungebetændelse og/eller kronisk røgforgiftning
er ikke en videnskab, der burde høre under det zatrikiologiske
studium. Lad os derfor fa renset luften under næst kommende
generalforsamling.

Hans

VANLØSE II!- RØDOVREW a6-2 (4.ll'11 er+ 4 remiser)

Grundet tidernes usikkerhed er det mislykkedes at fast
holde vores modstande;es navne. Forh§bentlig er de und
værlige, skulle nogen mene andet, henvises de ti L hver
enkelt VS-kombattant. En møjsommelig procedure hvorfor
vi iler med at udtrykke vore inderligste undskyldninger.

Det var jo ellers en fortinlig start p§ sæsonen: Nul
nederlag, operationen var ti med og tilrettelagt, s§dan
ville Olsen i al fald have opfattet og udtrykt det.
Eigil slap godt fra start, men hans modstander Lod ti
at være urokkelig. Undertegnede præsterede intet andet
konstruktivt end at jeg holdt remis .. Bøge Havde deri
mod eksakte og effektive beregnerei baghovedet, p§ et
tidspunkt hvor rødovremanden mente at se en remis, hav
de Bøge allerede gennemspillet kombinationen deromme.
Ib Nedspi llede sin mand (Forøvrigt den samme som afvig
te vinter nedlagde protest mod, at Vinther havde 2
dronninger p§ brædtet) Ib behøvede dog ikke benytte sig
af slige ufine tricks for at vinde. Schøller og Bark
huus stred begge Længe, men begrav ved midnatstide
stridsøkserne i samdrægtighed med rødhuderne. Kurt og
Holst var mindre stridslystne, de skalperede kvikt de
res mænd.
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Der var helt klart krummer i os, og derfor kan den æ
rede Læser let forestille sig, hvor kryt vi spankulere
de ind p§ arenaen i T§strup. Især da hjemmeholdet ikke
var andet end sølle n,oprykkere. Resultatet:

T§strupTII. - Vanløse II 3,5-4,5

har tjent til at gøre os mindre kry før 3.runde.
Alt tegnede stadig lovende ved titiden. Schøller og
Barkhuus, vore garvede veteraner, havde da allerede fo
reg§et os §rsunger med to gode eksempler. Nu tilhører

Rendlev desværre den rebelske type, s§ han reagerede p§
dette anslag mod den fri vilje ved at sælge et t§rn y
derst gratis. Jeg tror dog, han fortrød s§ snart det
var forsent, men da var det forsent. Og Kurt nægtede
Ligeledes at Lade sig p§virke af det gode, han solgte
to Løbere p§ to træk. Ib nøjedes med at lade fire for
bundne modstanderbønder k f§ fremtromlingsmuligheder i
et slutspil uden officerer. Undertegnede har mere re
spekt for foregangsmænd, s§ efter at mit angreb var fu
set ud næsten før det var startet, gjorde jeg behjerte
de forsøg p§ at holde sammen p§ stillingen. Hermed fik
jeg uventet af modstanderen, ja hjælpen var s§ generøs,
at han opgav efter 26. træk. Nu kom klub§nden først
rigtig til udtryk, idet vi nemlig dannede heppekor om
kring Vinthers og Bøges brædter, vore sidste h§b. Imid
lertid gjorde vi vist mere skade end gavn, Vinther var
i tidnød og stillingen var mere end kompliceret, men
trods alle handicap lykkedes det ham at holde remis.
Bøge fik fred og ro med hængestillingen, og det genop
tagne parti gav først en bomde, dernæst en sejr til
b§de ham og VANLØSE!

p.s. Rendlev har gang p§ gang proklameret og demonstre
ret, og jeg er tilbøjelig til at give ham ret, at hans
modstander stod syvende bedst!!-Da katastrofen indtraf.
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HVORDAN MAN BLIVER SKAKKOMMENTATOR

Denne artikel er særlig møntet p§ nye spillere, som
klubben har erhvervet mange af ved den nye sæsons be
gybdelse. Disse har m§ske bemærket, hvorledes nogle
af klubbens bedste spillere under kommenteringen af
deres partier har gjort brug af den s§kaldte ''grise
stil". Denne stil indebærer, at man, som navnet siger,
bruger ord, der p§ den ene eller anden m§de har noget
at gøre med en gris. (Eksempler udelades her, idet der
i forrige nummer af FB er talrige) Grisestilen er i
midlertid ikke noget værd i sig selv, men man kan med
held kombinere den med andre kommentatormetoder, f.eks.
faseadskillelsesmetoden, som vores gode Hans s§ flit
tigt gør brug af i forrige nr.
Da denne artikel er ment som et alternativ, vil jeg
af hensyn til kommende skribenter, der vil kunne risi
kere at skulle kommentere partier, de ikke forst§r no
get af, slutte af med et parti med typiske noter. Alle
noterne (med f§, men nødvendige ændringer) har virke
lig været anvendt i skakartikler fra de sidste par §r.
De bærer nemlig alle umiskendelige spor af at være
skrevet af en ekspertkommentator, thi de bibringer
ikke en nogen form for præcis information om sti llin
gen, og de har alle det generelle udseende, som er s§
nyttigt, n§r man vil give en kommentar, men ikke ved,
hvad man skal skrive. Jeg h§ber, at Læseren i stor ud
strækning vil benytte sig af disse noter, n§r han selv
skal sætte kommentarer til et parti, og i betragtning
af den verdensomspændende mangel p§ originale kommen
tarer, vil han kunne finde alt, hvad han har brug for,
i noterne til følgende korte parti:
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1. d2-d4
For omkring fyrre eller halvtreds §r siden plejede
Tartakower enthusiastisk at skrive om træk af denne
type, at det var "Fremtidens ibning".
1.-,e7e5
Sort foretrækker en direkte udvikling og er hurtig til
at benytte sig af muligheden for at etablere sig i
centrum.
2. Dd1-d2
Truer med et senere tidspunkt me~ at angribe med Dh6,
osv.
2.-e5-e4
Hver gang sort kan spille dette træk, er hans §bnings
problem løst.
3. Dd2-f4
Jeg vil p§pege at jeg s§ langt ti Lbage som i 1938 i
Hastings spillede dette træk mod nu afdøde J.T.R.
Jackson.
3.-f7-f5
Interessant er her 3 •• b7-b5.
4. h2-h3
Andre træk volder ikke forsvaret problemer.
4.-s lb4
Efter dette træk er hvid i store vanskeligheaer.
5. Sb1-d2
Bemærk, hvorledeshvidstræk lissom naturligt kommer
af sig selv
5.-d7-d6
Form§let med sorts §bning ses nu tydeligt.
6. Df4-h2
De, der er bekendte med Nimzowitschs lære, vil i dette
parti nikke genkendende til hans indflydelse p§ kam
pen om centrum.
6.-Lc8-e6

Denne stilling har begge parter utvivlsom, forudset.
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7. a2-a4
Forpurrer alle sorts forsøg p§ angreb p§ kongefløjen,
og giver hvid et fast greb om dronningfløjen.
7.- Dd8-h4

Sort tror, ligesom før ham Morphy og Aljechin, at Gud
gav ham brikkerne med det form§l at a~ngribe modstan
deren, en trossætning, der sikkert med større fordel
kunne antages af mange andre moderne spillere.
8. Ta1-a3
Jeg vil p§pege, at jegs§ langt tilbage som i <938 i
Hast~ngs spillede dette træk mod nu afdøde J.T.R,
Jackson.
8.- c7-c5
Dettes truer ikke alene med ••• b7-b5, men det skaffer
ogs§ dronningen et sikkert opholdssted p§ c7.
9. Ta3-g3
Stillet overfor sorts trussel om at overtage kontrol-

len med de sorte centralfelter, forsøger hvid at imø
deg§ dette.
9.-f5-f4
Der er intet bedre.
10. f2-f3
Fandt de dette fine træk? De skal hverken skamme dem
eller tabe modet, hvis Ue ikke gjorde det, for de
fleste stærke spillerex ville heller ikkv have fundet
det.
10.-Le6-b3

Hvid troede formbdentlig, at dette træk ikke kunne
spilles, og de fleste modstandere vil sikkert være
enig med ha~ heri.
11. d4-d5
Afsvækker i høj grad sorts angrebschancer mod de sorte
felter. Selv spillede jeg 11. e2-e3 mod Jackson.
11.-Lb4-a5
Et virkeligt velovervejet træk, som i al beskedenhed
forbereder et modangreb.
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12. c2-c4
Jeg vil ikke ødelægge fornøjelsen for Cem ved at sige
mere p§ dette tidspunkt.
12.-e4-e3
Han føler et klart behov for at styrke kongebond€ns
stilling.
REMISt
En forsmag p§ en stormesterlig remis. Min egen indtti l
ling til den slags aftaler er principielt, at to af den
slags remiser ikka har større værdi end en gevinst og
et tab.
Husk blot, at alle disse noter faktisk har st§et p§
tryk i forskelli~e seriøse skakblade, og De vil kunne
forst§, at de ogs§ vil kunne skrive en glimrende skak
spalte

Kim Ørsnæs

NB: En del af sidste afsnit plus parti med noter er
"L§nt" fra bogen "SNYD I SKAK",skrevet af William R.
Hartston.



H.edaktionen efterlyser~

Først og fremmest: Hvad med et indlæg fra 3.-holdet?
Er holdet blevet opløst, eller er det blot skribenten,
der er det? - hære venner: Je så at komme til skrivemas
klrnenl

Vi skrev også på side 8, at postvæsenet må tage en
del på sin kappe (se også Gyldholms indlæg). MEN, de har
ikke hele skylden. En del skyldes også leverandø~er, som
ikke nedkommer med det lovede materiale i tide. Se dig
omkring, medens du læser dette; der er sikkert et pa:r styk
ker, der dukker hovedet i dette øjeblik.

ril sidst: ilusk at tage dette, synes vi da selv frem
ragende blad med hjem efter denne forhåbentligt muntre af
ten.

Hed ønsker dog alle medlemmer, der er mindst lige med,
hvad angår i~dbetalinger til klubkassen, en hvid jul og
et fugtigt nytar - TRODS ALT~

Fribonden udgives a.f Vanløse Skakklub, som spiller hver
onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menighedshjem,
Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer

Turneringsleder

Redaktion

Klubbens giro

Stefan ÅJ.ekj~r Hanse~

Børge Gyldholm

Erik Bøge Larsen

B. Eigil Pedersen

F;i.nn G. Madsen

Ha.ns Nielse.,."1

6 47 84 33

79 10 25

74 35 21

02 62 16 39

14 61 06

87 61 8

02 91 10 78

Tryk: Flormanduplik. El-stencils: FDF/FPF

Oplag: 80


