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37 . årgang nr. 1 februar 1980

Undervisning igen!

VS har tidligere arrangeret undervisning for nye
medlemmer og andre interesserede,men det har været i
spredt fægtning,og med lange mellemrum.Vi vil nu prø
ve at køre det der i Folkeskolen hedder et "forløb",
med undervisning over foreløbigt 6 gange.

I løbet af disse 6 gange vil vi fortælle noget om
hvordan man kan øge sin spillestyrke.Hvordan kan man
lettest få noget ud af den såkaldte åbningsteori,hvor
meget bør man vide om slutspil,hvordan kan man bedøm
me en stilling rigtigt,og hvad forstår man ved posi
tionsfornemmelse?

I Fribonden,Skakbladet og bøger om åbningsteori ser
man tit en bemærkning om at hvid har fordel,sort har
udligning,eller lignende.Hvordan kan man se det1og
skal man overhovedet tro på den slags?

Mottoet for disse 6 undervisningsaftener vil være
"Hjælp til selvhjælp".Jeg tror ikke at man kan lære
nogen at spille bedre,men man kan give dem råd om
hvordan de kan lære sig selv at spille bedre.

Datoerne bliver den 27/2,5/3,12/3,19/3,26/3 og 2/4.
Undervisningen finder sted i kælderen og vil vare fra

, en halv time til tre kvarter pr aften.For ikke at ge
nere de~vrige klubliv starter undervisningen kl.
19,20 pr'æeis,således at man bagefter kan deltage i

' klubbens almindelige ar-r-angement e r ,

Steen schousboe
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1. runde i mesterrækken-----------------------
Allerød I - VS I: 3t - 4f
l.Allan Jensen - Hans Nielsen
2.Rasmus Kemp - Ole Delfter
3.Jesper Schultz-Pedersen - Torben Sneslev
4.Ebbe Pagh Schultz - Erik von Ess.en
5.Karsten Stetkær - Steen Schousboe
6.Allan Laursen - Stefan Hansen
7.John Keiwe - Gibori Jacob
8.Preben Wennerwald - Niels Rendlev
Det er altid en speciel oplevelse at møde Allerød på
udebane. Denne gang samledes holdet hos Steen og
drog så nordpå i to biler. De.sværre fik vi ikke
drejet rettidigt fra motorvejen og fik derfor en
længere tur mellem marker og bondegårde - sikkert
ganske betagende, havde det ikke været for mørket
og tågen. Nå, til sidst fandt vi Lillerød skole og
kunne sætte os til bræts med kun 2o minutter i under
skud. Og det forløb nu således, bræt for bræt:

Hans stillede sig solidt op, men kom efterhånden
lidt i vanskeligheder. Han forsvarede sig imidlertid
udmærket, Allan Jensen faldt i staver - og klik!,
der faldt sandelig vingen! Miki nedspillede nydeligt
sin modstander allerede i åbningen, men brugte meget
tid dertil. Til sidst skulle han gøre 117 træk på få
sekunder, men det gik fint, og hængepartiet var
klart vundet. Det blev naturligvis analyseret med
vanlig VS-grundighed, en smule overflødigt, da Rasmus
Klump umiddelbart efter genoptagelsen præsterede en
såkaldt onkel Børge. Sneslev spillede et dejligt
parti. Han gav en bonde for at få brikkerne hurtigt
i spil, og det kan nok være de kom i spil. Skulder
tasken måtte give damen for tårn og hyphest og kunne
stadig ikke få sine klodser ud. Så lod Sneslev
bønderne myldre mod kongen, og sejren var hjemme.
Steen og~ spillede hver sit lige parti ude~større
dramatik. Også Jacob havde et fredeligt part~, der ~
endte i et lige slutspil. Stefanovic måtte give en
bonde i centrum. Så blev der plads til at modstan
deren kunne komme frem i centrum; det var ikke rart
at se på. Rendlev fik en stilling, hvor bønderne var
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rodet sådan ind i hinanden, at næsten alt var bloke
ret. Modstanderen tilbød remis, men Rendlev siger jo
altid uså hellere tabe!", og som sagt så gjort.

Nå, alt i alt: 4½ pointsmod et hold som Allerød
er under alle omstændigheder en god præstation.

eve, red. emer.

KSU-holdturn. M.-rækken 3.r. GSF I - VS J:,..2k:,5½_(J1/12-79)

1. Er-ik Poulsen - Hans Nielsen 0 - 1
2. Georg Jørgensen - Torben Sneslev ½ -. ½ (h)
3. Hans O. Strauss - Steen Schousboe 0 - 1 (h)
4. Carl Aage Pedersen - Ste.fan Hansen 1 -.0
5. H. Kjærsg. Andersen - Gibori Jakob 0 - 1
6. Sten Erhardt - Eigil Pedersen, R 1 - 0
7. Ib S. Hansen - Niels Rendlev, R 0· - 1
8. Kai Sørensen - Jørgen Holst, R 0 - 1

Vi spillede mod Gladsaxe; men stedet var Sportshallen i
Søborg. Det er det samme med Allerød; de spiller på Lillerød
skolet - - - Der var højt til loftet; men da man ikke kan
hejse alle cigarerne derop, hældte Sneslev ka.ffe på. Pssss
sagde det, og så kom der ikke mere røg fra den brand! - Psy
kologisk krigs.førelse på højt plan, og det gav næsten også
bonus. - - - Om spillet:

Jeg vandt uden at bestille noget, - altså e.fter devisen
ikke at stille klodser i slag og ellers blot vente. Og jeg
skynder mig at nævne, at jeg fejrede et lille jubilæum, 10
kampe i træk .for VS uden tab. Sneslev var e.fter et lille
kvalitetstab på toppen. Modstanderen tabte derefter nemlig
to og holdt senere sensationelt hængepartiet remis efter en
grundig analyse.

Steen - Colle - stille og roligt. Mod tidskontrollen gik
Sort agurk, Steen, kold som Dullen i Kim Larsens nye lande
plage, tog imod det tilbudte materiale med tak, og med to
bønders undervægt opgav modstanderen senere hængestillingen.
Stefan spillede KID bedre end set længe; men jeg vil råde
ham til Nimzoindisk i 80'erne, hvor det gælder om at rebe
sejlene. - Jakob spillede i Jakob-stilen. Pludselig havde
han bare to bønder mere i et tårnslutspil, i hvilken fase
Jakob næsten er championsk.
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Hans

Og at Gladsaxe er på vej ud af rækken er et
desværre temmelig uafvendeligt faktum•••

Og så reserverne: Eigil havde kniven fremme, men stak den
i skeden i stedet for modstanderens strube. Det tyder om ik
ke andet så på god opdragelse. (:Måske ••• ). Rendlev vandt en
officer; - hans modstander ville sætte mat, og denne hans
ubændige trang forledte altså hans stakkels løber. Holst's
come-back var en nydelse at følge. Men han havde også Sort,
så jeg var aldrig i tvivl; - abeåbningen spiller han ikke i
baghånden.

4. runde
VS I - Hvidovre I Jt - 2½ + 2h
1. Ole Delfter - Dennis Rej Pedersen h
2. Torben Sneslev - Poul E. Hansen ½ - t
J. Leif Jensen - Torben Mad.sen 0 - 1
4. Erik von Essen - Jørgen Carstensen 1 - 0 u.k.
5. Steen Schousboe - Knu• Højgaard t - t
6. Stefan Hansen - Lars B. Larsen 1 - 0
7. Gibori Jacob - Michael T. Andersen ½ - t
8. Jørgen Holst - Jør~en Jørgensen h

Resultatet blev bedre end frygtet, da vi jo manglede
Den Lille Pilletriller; men Hvidovre stillede heldig
vis også op i svækket opstilling.
Erik vendte tilbage til holdskak ved at bringe os
foran efter 1 time; hans modstander kom ikke. Ellers
havde remis været det sandsynlige resultat. Erik
spiller som bekendt remis med alle, lige fra J. klas
se og opefter.
Efter ca. 3 timer blev cet 2-1, da først Sneslev øg
så Steen remiserede efter begivenhedsløse partier.
Den dårlig løber blev ikke god, eller var der andre
årsager: Leif udligneQe for Hvidovre.
Lige inden tidens udløb vandt jeg!!
Jeg lavede ellers en hæslig fejl i åbningen: 1. e4;d6
2. c3;Sf6 J. «J?? - Sxe4 kan jø ikke besvares med
Da4 p.~r.a. Li7/ Dxe4;Lc6 Hvid kan dog nu spille Lb5
og give officeren tilb&ge, men stillingen er klart
dårlig. Min modstander havde dog ikke ventet milde
gaver så tidli~t i partiet så han spillede ~6.
Det viste sig at være hans eneste chance i partiet.
Jacob stod godt det meste af sit parti, men til sidst
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stod hans modstander lige så godt.
Ole hæn~er med en bonde for lidt i et tårnslutspil, o~
da der er bønder på be~~e fløje aer det ikke for ~odt
ud; Ole har dog fundet en "Skuldertaske".
ørgens hængestillin~ ender me~et sandsynligt remis.

Han stod ellers en overgan~ klart bedst, men så syner
og modstanderen kom ind i kampen i~en.

Stefan

~- runde

Vs II- Herlev I

Finn Madsen
Jens Vinther
Erik Bøge Larsen
Ib Pedersen
Kurt Havn
Axel Barkhuus
Schøller Jacobsen

5,5- 2,5

-Krogh-Jensen
-Schliemann
-Lomborg
-Lars Andersen
-Søren Bang
-E. Kaun
-Carl Petersen

0 - 1
1 - 0
remis
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 1Søren Juul Sørensen (R) -Per Christiansen (R)

En solmd sejr over et førstehold, vi er bare goe. N§r
jeg skriver vi, mener jeg selvfølgelig I. Mit spil fun
gerede yderst byzantinsk, og Konstantinopel faldt da
osse til sidst. Forinden havde jeg dog kastet vrag p§
en extraordinær chance, der med et slag ville have vene
billedet. Stillingen var h§bløs, men min modstander var
i svær tidnød. Underligt derfor, at han undlod at gøre
brug af sin ret til at trykke p§ uret efter sit næst
sidste træk. Dette gjorde jeg ham opmærksom p§, ikke
af høflighed, men af vanvare, idet jeg trak 30 sek, for
rapt og følte en sær flad fornemmelse i pegefingeren
ved kontakt med uret. Jens spillede som en anden Au-
gustws, rokerede langt, angreb massivt og fik til sidst
plantet et t§rn p§ fjendens baglinie, hvor kongen kun
kunne dækkes af dronningen. Erik havde rodet sig ud
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i et slutspil, hvor en svagelog a-bonde skulle hamle op
med en officer. I Eriks hænder gjorde den det! Endda
efter grundige herlevanalyser af hængestillingen-
S§ er der fire sikre vindere: Schøller rystede træet,
og ned faldt modstanderen som en moden pære Celler ret
tere romersk vagtpost, læs Asterix!) Osse Ib, Kurt og
Barkhuus rystede træer i bedste Obelixstil. Desværre
lod Sørens mand sig ikke ryste, han m3 have tiltusket
sig en slurk af VS-trylledrikkem (Barhuuses kaffe?)

4. runde
Lyngby- Virum III- VS II
Henning Kabel-
Axel Christensen-
Peer Rafn-
Torben Leth-
H. H. Kondrup
Aisa K Salem
Poul E. Sø rens en-
0 lu f Skyum-

3,5 - 4,5
Eigil Pedersen
Finn& Madsen
Niels Rendlev
Jens Vinther
Erik Bøge
Ib Pedersen
Kurt HAVn
Axel Barkhuus

1 - 0
remis I!!

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

Ihvorvel vort spil generelt ikke var synderligt over
bevisende, nok en sejr!- Ved spilleafbrydelsen førte
Lyngby med 3-2, og de tre hængepartier syntes umiddel
bart højst at kunne give os 1p. Imidlertid magede tin
gene sig ·sa, at Miraculix ~§ have galdretogbrugt sin
aller lumskeste sejd. Ib tog simpelthen ud og vandt et
slutspil med en bonde i undervægt. Rendlev sloges med
en uhyre kompliceret hængestilling, han gennemprøvede
alle mulige varianter, fik nogle af skakkens kloge mænd
til at stille diagnoser og alt hvad de turde sige var:
Stillingen kunne sandsynligvis vindes ved pinligt kor
rekt spil. Da Rendlev efter at have udført et kæmpear- ·
bejde p§ kampdagen belavede sig p§ en jernh§rd dyst, rin·
gedes han op af modstanderen, der opgav!! Skønne, spild
te kræfter! Havende fortsat min byzantinske tradition
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var min stilling en overgang aldeæes faldefærdig, en
dronning p§ h8 m8tte holde p§ en fribonde, 0 rokade og
3 officerer udelakket fra kampzonen, men takket være
Miraculixes kogleri slap jeg med en kvalitet for lidt,
som ydermere gjordes t§rnhøj (det var en Løber) et træl
før hængestillingen. Ved nærmere eftertanke acceptereå€
min modstander remisen! 2,5 af 3 i 3 tvivlsomme hænge
partier, førsteholdet smitter af!- Ang,de hængeparti
løse: Eigll havde vistnok snablet et lille dusin hvidt
øller Celler ~ar det guld?) inden sin ankomst, og forar
den ternede dug flød sort og hvidt i ny og næ i et,

hvad modstanderen var sen, men lumpen nok til at profite·
re af. Alt skulle regnes igennem 27 gange, og det sled
p§ t§lmodigheden. Jens og Erik bruser fremad til stor
gavn for VS. Jens er ved at udvikle en massiv angrebs
stil ,der tryner modstanderne og gør partierne til en
øjenlyst. Og Erik har efterh§nden erhvervet sig et posi
tionelt overblik, som kan blødgøre de fleste fjendtlige
svækkelser. Kurt har undertiden en lidt rundh§ndet ind
stilling til egne brikker, hvad der engang er spenderet"
kommer sjælden igen (i skak)- Oluf Skyum er s§re venlig
ældre herre, men vid brædtet kan han være læsterlig ned·
rig, hvad Barkhuus m§tte sande.

4. runde
VS III - Vesterbro II 6 - 2
1. Asbjørn Sæthre - Bent Jensen l -00
2. Kim Ørsnæs - Frank Kildentoft l - O
J. Jan Jørgensen - Finn Eriksen 1 - O
4. Jesper Holm - Skevbe Hansen 1 - O
5. Ib Vagnkilde - Carl Nilsen t - t
6. Lars Petersen - Vigge Callesen t - t
7. Børge Gylahølm - Steffen Ny~ård O - l
8. Kjeld Klausen - Allan Ba.y l - 0

J. holdet spillede igen en god kamp o~ vandt sin 4.
sejr af 4 mulige i denne sæson, oi sejren kunne nemt
være blevet endnu større.
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Sejren betyder at J. holdet kommer på 1. pladsen i
sin gruppe, desværre kun fordi det førende hold:
Odysseus III var oversidder i denne runde. Dette
hold er J. holdets modstander i næste runde.

Stefan

stillingen pr. 20/1
Mesterrækken
1. Allerød I 19 5. Hvidovre I 15½+Jh ,
2. Vanløse I 17½+2h 6. Tårnby I 15½+2h
J. Albertslund. I 17½ 7. Øbro II 10½+3h
4. Frederikaber, II 16 +2h 8. Gla.d.saxe I 9½+2h
2. række ~ruppe 2
1. Vanløse II 18 +)h 5. AS 04 III 17 +lh
2. Herlev I 18 +lh 6. Glaasa.xe II 15
3. Tåstrup III 18 7. Ballerup II 11 +lh
4. Lyngby-Virum III 17 +Jh 8. Rødovre IV 9 +lh
4. række ,ruppe 4
1. Vanløse III 21½ 5. AS 04 VI 10½ ¼
2. Odysseus III 21 .! 6. Lyngby-Virum V 8+3hi>
3. Tårnby IV 15½+3h 7. Vesterbro II 5½

.-
4. Måløv -II 11

en kamp mindre

Memorandum

Ak, det lykkedes ved forudgående lejlighed ikke for redakti
onen at trænge igennem til rette vedkommende, d.v.s. blot en
af 3'die-holdets glorværdige medlemmer eller formå holdet til
i samdrægtighed at udpege en skribent, som kan afsløre et og
andet om holdets meritter. Da vi har konstateret, at de lig
ger på førstepladsen, turde dette stof dog være læseværdigt.
Red.aktionen stiller gerne et eventuelt manglende farvebånd
til rådighed.

Skulle I eventuelt mangle en skrivemaskine, vil en rela
tivt læselig klo også være at oversættB for redaktionen.

med væmmelig hilsen red.
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Parti med ret udførlige kommentarer.

Kim Ørsnæs' artikel i decembernummeret har givet
inig lyst til at vove et forsøg som ekspertkommen
tator, skønt· jeg ikke tiltror mig selv særlige ev
ner på det områrle, men <let kunne måske virke afskræk
kende på ligesindede. Jeg bestræber mig på at holde
en personlig stil, dog med tilbørligt hensyn til
Kims eenerelle retningslinier for professionnelle
kommentatorer og uden at forfalde til nedslidte kli
rh~er. Om det er lykkedes mig, det vil jeg overlade
til Fribundens ærede læsere at afgøre.
Ef'terfulgende er et såkaldt korrespondanceparti fra
tictern0s e;rå morgen, men måske dog af interesse for
EDB-alderens unge, lovende talenter. Anfører for
Hvid: B.Gyldholm, Sort: En lokal veteran. - Kender
T for resten oprindelsen til ordet veteran? Ellers
føl~cr forklaring nedenfor. - Vi fanger an:

l.c4, e6 2.ScJ, c5 J.SfJ, Sf6 4.e4, Sc6
(den strategiske betydninc- af dette træk fremgår nf
u t.aL'l d gø part t er , se disse)

5.bJ, Le7 6.Le2, o-o 7.0-0, a6
( lune ro1~ad c ,- t· bodre i mange andre partier. Sorts
hensigt er ikke ganske klur, de~ er Hvids hell0r

.; k1· C)~'- .t.'-.

8. I b2, d 5
(rasende angreb i centrum)

9.exd5, exd5 lo.d4, dxc4
(Le6 er mere interessant)

1 J • d5 I
(eln hubscher Zue ifl Snosko-Borowsky. Karl XII på
vis te, at bxc-i er dårligt. Han er død nu)

11.-, Sd4 J2.Sxd4, cxd4 1J.Dxd4, cxbJ
14.axbJ, Se8

(dækker g7 OG gar plads til løberen, men Lf5 ser
nok bedre ud)

15.Se4, Lf5 16.fJ, Tc8
(tydelie spekulation i Lc5)

17.Tf-cl, Lg6
(Lxe4 var nok bedre)

18.Txc8, Dxc8 19.d6
(frem, bondemand, frem. Sort er ved at få ørerne i
maskinen, nu er løsøreforsikring aktuel)

19.-, Lf6 2o.Sxf6+
(den satans springer skulle forlængst have været

nedlagt)9



20.-, Sxf6 21.Tcl, Db8 22.Tc7, Td8
2J.DcJ, Lf5

(Txd6 betyder brat solnedgang)
2~.Lc4 (nu brænder lokummet) 24.-, Td7
25.De5 (-og nøglen sidder udvendig)
25.-, Txc7 26.dxc7, Dc8 27.De7

(frit valg mellem hængning og skydning)
27.-, Le6

(skydning, tak. h6 eller Ld7 er hip som hap)
28.Lxe6, opgivet, 1-o.

Sorts kommentar: Hvordan gik det egentlig til? Det
kunne jeg ikke svare ham på. - Men han kunne da ha
ve forsøgt 28.-, Dxe6 i håb om 29.Dd8+, Se8
Jo.c8D(Holst-syndromet!), Del mat! - Og det havde
n1an så haft for sin gode vilje, som pieen sagrle;
hun fik tvillinger.

OG

Veteran: I den romerske hær havde de veltjente le
gionærer nogle småprivilegior, som de unge folk
først opnåede €fterhånden, efter længere tids tje
neste. net skabte selvfAlgelig modsætninger og mis
undelse, som bl.a. gav sig udslag i, at sådan en
gammel gut blandt de yngre indbyrdes omtaltes som
"ve ter anus", som på pænt dansk betyder 115·an1111elt
pruthul". - Men de har jo nok selv været ude om det,
de gamle svende, og nu ved I altså, hvor ordet stam
mer fra.

for er der så få der offentliggør partier i Fribonden,~
Jg er det evt. fordi de ikke er sikre på at deres gode

partier er fejlfri kunstværker?
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Jeg har flere gange forsøgt at gøre den tidlige

re redaktion af Fribonden interesseret i en kommenta
torkonkurrence under titlen Mit værste Parti,men des
værre uden held.Da vi nu har fået en ny trojka til
nagten vil jeg gøre endnu et forsøg.Det nedenstående
parti kan desuden ses som et indlæg i den debat som
bl.a. Leif Jensen og Erik Bøge har bidraget til: Hvor-



Som Leif Jensen tidligere har dokumenteret,så
spilles der undertiden meget ringe skak,selv i mester
klassen for korrespondanceskak.Det følgende parti be
viser at der i nærskak hersker endnu mere horrible til
stande,idet det er spillet i mesterk1assen i Øbros for
årsturnering 1978.Jeg vil indskrænke kommentarerne til

· et minimum,og i stedet lade de gruopvækkende begiven
heder passere revy for læseren:

Hvid: Niels Haahr,S.K. Sort: SS,V.S.
1.Sf3,b6 2.e4,Lb7 3.Sc3,c5(?) Rigtigt er 3,-,e6,evt.
fulgt af Lb4. 4.d4,cd4: 5.Sd4:,Sc6 6.Lc4,e6 7.o-o,Sf6
8.Sd-b5,d6 9.Lf4,e5 1o.Lg5,a6?? Nødvendigt var Le7,men
sort står allerede me~et skidt. 11 .Lf6:+,gf6: 12.Dh5!,
~~7 13.Sd5!,Lg7 (gys!) 14.Sb6:,De7 15.Sd6:+,opgivet.

Hvordan kan man overse så meget på så få træk?
Jeg ved det ikke,men i samme turnering spillede jeg og
så et par udmærkede partier,for til sidst at tabe en
gevinststilling og dermed rykke ned i 1.klasse.Men jeg
kom da op igen!Når man ikke taber på grund af en tak
tisk fejl eller en positionel fejlbedømmelse,men sim
pelthen bare fordi man ikke kan se to træk frem,så skal
man trøste sig med hvad en klog mand engang har sagt:
Skak er et underligt spil.Nogle gange går det,og til
andre tider går det bare ikke.

Som det vil være fremgået,så var grunden til at
jeg i sin tid foreslog en sådan kommentatorkonkurrence

• at jeg havde en oplagt kandidat til titlen Mit værste
Parti.Det ville glæde mig hvis andre V.S. 'ere ville
åbne døren på klem ind til deres eget rædselskabinet,
og dermed give os andre en sund latter,hvilket altid
er det bedste middel mod ubegrundet ærefrygt.

Steen Schousboe



DEN TÅRNHØJE LØBER

En lidt underlig overskrift, men fra tid til
anden kan man komme ud for, at en brik optræder
m~·d en styrke ud over det sædvanlige. Det følgende
eksempel er hentet fra J. runde i holdturneringen,
hvor J. holdet spillede ude mod Måløv Skakklubs 2.
hold. Efter 4o træk med tidnød for begge parter
blev der taget hængeparti i følgende stilling:
Hvid (Allan Pedersen, Måløv): Ke2, Sd4, a4, fJ,
g4 og hJ.
Sort(Jesper Holm, VS): Kd5, Lb4, a5, f6, g7 og h7.

Mine - og mere kyndiges - analyser viste, at
hvid kun havde et rigtigt hemmeligt træk, der til
gængæld ville holde remis. Det var derfor med
spænding herom, at jeg snotforkølet drog til Må.løv
skakklubs juleafslutning (vi fik dog på mest sports
lige vis et seperat lokale til afvikling af hænge
partiet). Der skete herefter følgende:

41. KdJ (det rigtige og vel også mest naturlige
træk), g6 (fratager springeren feltet f5),42. Sc2,
Kc5 (løberen må have en ekstra dækning, endvidere
lokker muligheden for en fribonde på a-linien),
43. h4 (det er ikke helt klart for mig, hvad hvid
ønsker hermed), h5 ,(skal sort kunne angrib~ de
hvide bønder, må de låses fast på et sort felt),
44. gxh5, gxh5, 45. f4, f5, 46. Sd4 (nu vil hvid
skabe sig en fribonde), Lel (Ld.2 er fristende, hvis
Kxd2 etc., men duer ikke p.gr.a. SbJ +), 47. Sxf5,
(hvid har nu vundet et bunde og dække samtidig sin
truede h-bonde, men kun sålænge som springeren
holder sig passiv og dermed spærrer for egen fri
bonde), Kb4 (sort vil nu have sin fribonde), 48.
Kc2 (hvid vil ikke uden videre lade sorts kommend
fribonde spadsere ned), Kxa4, 49. Kb2, Ld2 (nu
falder hvids fribonde)•, 5o. Sft'l (man vil gerne
gøre gengæld), Lxc4; 51. Sxh5, Le5+ ?l (vi har nu
den ovenfor berømmede løber - ud over at dække for
vandlingsfeltet for sorts fribonde dækker den alle
felter, som hvids springer kan flytte til - og
springeren blokerer hvids randbonde. Hvid har nu
intet modspil), 52. Ka2, Kb4, 53. Kbl, KbJ, 54. Opg.

JH
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SPRINGERE SKAL SLÅ PÅ G6.

Normalt er jeg en overfredelig personage ved skalc
brættet, der ikke ofrer med mindre profitten ved
ofret er inkasseret senest to træk fremme.
Men sommeren 1979 var jeg ude for det sælsomme i
et ret lille antal alvorlige partier at opnå mulig
hed for et lækkert springeroffer på g6 ikke min
dre end 3 gange.
Trilogien følger her:

Hvid: Jens Vinther , sort: Carsten Randløv,Roskilde
Kampklubbens ]MT, påsken 1979, 2. runde.

,.l.e4 :-
2.d4
3.Sc3
4.Le3

.15.Ld3
6.Dd.2
7.Sg-e2
8.Dxe3
9.f4

lo.h3
ll.Sxe2
12.c3

13.f5

,d6
,Sf6
,g6
,c6
,Lg7
,Sg4
,Sxe3
,0-0
,Lg4
,Lxe~
,Da.5
,Sd7

,b5

Begge spillere har færdigudvik
let. Sort har bevidst spillet
mere passivt end hvid, hvilket
har givet hvid en vis terræn
fordel. Åbningen hedder vist
nok et eller andet mig ukendt -
jeg synes bedst om hvids stilling
Det udvikler sig til et kapløb
om angreb på hver sin fløj.

Kan synes som en indrømmelse,
men tager effekten af sorts
dronningangreb.

13

14.Sf4 ,Lh6
15.0-0?! ,

,e5
16.fxe6ep,fxe6
17 .Dg3 ,Tf6



18.Sxg6!!,-r

19.Dxd6
2o.e5
21.Khl it-
22. Dxe6-
23. T:f3
24.g4
25.Ta-fl
26.Lf5
27.b3?

28.Dd6
29.e6
3o.Txf5
31.Txf5
32.Tf3

,Txg6
,Dd8
,Le3+
,Tg1
,Kh8
,Dg5
,Pf8
,Lf4
,Lcl
,

,c5
,Tg-f7?
,Txf5
,Txf5
,Dh6
,opgivet

Ofret skal komme nu, mens hvid
stadig har initiativet og sorts
dronning er off-side. Endvidere
havde jeg talt 3 bønder op, jeg
ville få for offi'en.

Sort fører 2-0 i hjørjespark.

Dxc6 er vist nok bedre, men hvor
for se 2 træk frem, når man kan
nøjes med at tælle klodserne.

Alt vinder for hvid.
Men sort vandt hjørnesparkskampen!

Uds1ag af svaghed og morgensøvn.ig
hed.

(7.-,Dxb2?,Lc3!I)
,De5
,Dxe4+
,Lc5

7.Sf3
8.Le2

Hvid: Jens Vinther sort:Klaus Poulsen, Odysseus.
Kampklubbens EMT, Påsken 1979, 7. runde.

l.e4 ,c5
2.Sf3 ,e6

·-,,3.d4 ,cxd4
4.Sxd4 ,Sf6+
5.Lg5 ,Da5
6.Ld2?? ,-

14



9.0-0 ,Dc6

lo.c4 ,d5
ll.cxd5 ,Sxd5
12.Sc3 ,Sxc3?

13.Lxc3 ,0-0
14.Dc2 ,Sa6

15.Ld3 ,h6
16.Tcl ,Le7
17.Se51 ,De?

18.:f4(?) ,b5

Sorts udviklingsvanskeligheder
på D-:fløjen er allerede iøjne
:faldende - se Lc8 og Sb8.

Hvorfor bytte den udviklede
springer og færdigudvikle hvids
løber.

Med ideen 15.-,Sb4.16.Lxb4,Lxf2 -
men er reelt en deplacering.

Hvids kanoner er i stilling.
Hvid trækker og vinder!
E:fter partiet :fandt Eigil og
jeg samt min modstander den vin
dende *ombination.+Se her:
18.Lh7 ,Kh8.19.Sg6 !1!,- Herefter
deler varianter sig i følgende
3 hovedgrupper: +
A: 19.+,Kxh7.2o.Sxf~+'Kg8.
21.Dh7 ,Kxf8.22.Dh8 - mat.
B: 19.-~:fxg6.2o.Lxg7+,Kxg7
21.Dxg6 ,Kh8.22.Txc7,Sxc7.
23.Dxh6,- med gevinsistilling.
C: 19.-,:fxg6.2o.Lxg7 ,Kxh7.
21.Dxc7~Sxc7.22.Lx:f8,Lxf8.
23.Txc7 ,Kg8.24.Tf-cl,- og
Lc8 :fanges. En bivariant er
22.-,Sd5.23.Lxe7,Sxe7.
24.Tc7 og Se7 fanges. Enden på
denne komedie bliver kvalitets
gevinst og altså vundet slutspil.
Disse varianter kunne jeg som
2.klassespiller selv:følgelig ikke
overskue. Specielt ikke variant C,
hvor pointen er at fange Lc8
(resp.Se7) efter 7 træk. Da kom
binationen indledes med at ofre
to officerer betakkede jeg mig.
Efter ovenstående må alt andet
forsynes med(?). Sorts ide var
19.Lxb5,Db6+
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2l.Dxg4
22.Khl

23.Dg3
24.Lxe5

25.Le4
26.Tc6
27.Lxb8
28.Tc7
29.Ld5!
3o.hxg3
31.Lxf?
32.Tb?
33.Tdl!

34.Txd6+
35.Txb8
36.Tg8
37.Txg7

,fxg$
,Db6
,e5!

,Tf7
,De6!

,Tb8
,Dg4
,Sxb8
,Ld7
,Dxg3
,Kf8
,Kxf7
,Ld6
,-
,Ke6
,Kxd6
,Kc6
,Le6
,opgivet

Sort har 2o min. til 16 træk,
så alene af den grund er ofret
godt.

Sort har nu kontrol med 6. række
og specielt g6.
Sort har 2 min. igen.
Bringer dronningen på den rigtige
banehalvdel. Ellers frygtelige
konsekvenser efter manøvren Le4
og Tc6. Lb7 må også være godt.

Vinder 2 tynde for 1 tyk.

19.Sg4 ,f5
2o.De2!? ,-

Hvid:Jens Vinther sort:Knud Højgård.
Åbent Vanløsemesterskab, 1. runde. 1979.

Det hedder vist nok en lukket
franskmand.

Er det ikke for tidligt - måske
er sort bange for den gode løber
på d3.

16

1.e4 ,e6
2.d4 ,d5
3.exd5 ,exd5

4.Ld3 ,Sc6
5.Se2 ,Sb4?



22.De3

23.h5

,De6
,
,Ta-c8

Lidt passivt.

Tager e4 fra sorts springer og
bringer hvid nærmere kongen.

Masser af naturlige, men passive
udviklingstræk.
En fælde.13.Sxe4,dxe4.14Dxe4?,Lg5!
koster en offi for bonden
f-tårnet reserveres til f-linien.

Giver hvid de sorte felter.
Gør 14.træk lidt til grin, men
er indledningen til at besætte
det gode felt e4.

Sort lukker for hvids tårne.
Sort prøver modangreb.

I overbevisning om, at hvid i
hvert fald ikke stod næstbedst
tilbød jeg af taktiske grunde
her remis - men det blev afslået.

Dronningen skal til konge.fløjen.
Der forberedes modspil på dron
ning.fløjen - hvem kommer først?
Det gjorde hvid! bonden vindes
tilbage med fordel (24.Dh3) hvis
sort slår.

Hvid trækker og bør vinde.
Nyd følgende varianter efter
25.-,hxg6.26.Le5 ,-+ :
A: 26.-,Kf7.27.hxg6 ,Kxg6.28.Lxh8,
B: 26.-,Kf8.27.Lxh8,
c:·26.-,Kg~.27.Lxh8,K~8.28.hxg6+i
Kg8.29.Dh7 ,Kf8.3o.g7 ,Ke8.31.g8D,

17

,Kg7
24.Dh3 ,Th8!?
25.S:;:g6!!,-

6.Lf4 ,c6
7.c3 ,Sxd3
8.Dxd3 ,Sf6
9.0-0 ,Le?

lo.Sg3 ,
,0-0

ll.Sd2 ,Te8

12.Sf3 ,Se4!

13eTa-el ,':"'
,Sxg3

14 • .fxg3 ,Le6
15.Te2 ,g6?
16.h4 ,Lf5

17.Dd2 ,f'6
18.T.f-el ,Le4!
19.g4 ,Dd7
2o.g5 , f5
21.Se5 ,



25 .- ,hxg6
26.Lei+! ,Dxe5!.?
27 .h6 ,-

.
,Kf7

28.dxe5 ,Lxg5
29 .h7 ,Le7
3o.g4 ,

31.Kh2 ! ,Kg?
32 .Kg3 , Txh7
33.Dfl ,Tc-h8
34.Txe4!,-

,dxef
35.gxf5 ,Th3
36.Dxh3 ,Txh.3
37.Kxh.3 .---

Men sort fandt et stærkt modoffer.
Absolut nødyendigt se her:
27.dxe5,Lc5'!! efterflugt af f.ex.
A.28.Kfl,Txh5! med dronningtao
B.28.Khl,Txh5! med dronningtab
C.28.Te3,Txh5.29.Dg3,Tc-h8 med
godt spil.

Stillingen må åbnes. Feltet hl
blotlægges dog.
'Ted 25. træk havde jeg ikke set
denne e tærxe skak -'.)g kongen må
nu ud at vandre for at give
plads for andre brikker.

Måske ikke nødvendigt - men det
letter trykket på kongestillingen.

Resten tabtes i tidnødens morads.
Desværre tabte jeg det ellers
vundne partt efter bl.a. at
have overset en to-træks-mat.

ER DU SÅ I TVIVL OM, AT HVIDE SPRINGERE SKAL
OFRES PÅ G6.

Jens Vinther.

Annonce:
I denne for hvor klub så alvorlige tid (hvor længe har vi
ikke manglet Tuborg?) noterer kassereren også et veldædigt
underskud på betalingsbalancen. Hvorfor skal de, som ikke
er i restance, bære det tunge læs?

red.
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Medlemslisten m.v.

De fleste a f' klubbens mod Leuuno r- er nu i besiddelse
af en komplet medlemsliste med adresser oe telefon
numre. Ændringer o~ tilføjelser vil fremtidie blive
meddelt i Fribonden, oc det forudsættes, 8t mun hver
især holder sin li.ste i orden. Foreløbjc bedes fol
eende noteret:
Poul Husmus~en udmeldt pr JJ./12, strPe0s på listen.
Birger Frandsen, ny adresse AecrtnftRn 8, 2820 Gcnt.,

t]f' 680722.
Hu s k iøvr.iGt, at acirPssP.rcnciringl'r o. li.z-n. omc,\r-11rip
:5k,:1 m e Ld e s tiJ kassereren.
- Kassereren er sA småt bocyn~t at knurr0 ov~r kon
tingcntre.stan<"'.:•r. Ilan Pr b o s a t af' d0n nhc1bre<lelj~e
tva.n g s t arik o , at m e cl Lo.nmo r-rt o s k.r l VrPrP Jjcc• m o rl mPrl
kon t l n c; e n t l' t , o e; d e r e r v j ~ t i k 1-: e n o c "! t a t s t. i 1 1 (' o p
med ham. Trenk a l l e r-o d o n u p&, ,;t vort r0t,n::ak;_1hs.'.'u··
slutter Jl.marts, oc til den tid skulle a]le ePrnP
v;-rr.p å jour, s,1 vi. ka n undcå uiiPhagc]ir;r oc; -for l,.]uh
ben uvær-d i g o scener med b omc-Lrt t o ,:;kLlr_r,Jur.lt<., p e rs on ,

IJ<>styrelsPn.
PS. YderJieC?re v"'m:r·ing til Li s t en s
Gunnar Chrt s t Lun s en udrno Ld t pr Jl/17., str0c;r>s

pu listen.

En Tribut til de initiativrige

Det turde være en kendt sag, at vor klub ville fungere som
en bovlam krikke på græs, ifald vi ikke var i den heldige
situation at have en stab af ihærdigt arbejdende mennesker,
der aften efter aften søger for, at ALT fungerer.

Hvor mange påskønner monstro i det daglige disses indsats;
vel næppe mange. Men fra redaktionen skal intet fattes; for
vi kan godt li', at bræt og brikker står parat til de mange,
forskelligartede turneringer, at der hverken fattes kolde
eller varme drikkevarer, kort sagt: at vi på alle måder sti
muleres til en ekstra indsats i Caissas tjeneste.

red.
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PROGRAM
4/2 1. holdet ude mo~ Tårnby I
6/2 2. holdet hjemme_moa Ba:llerup II.~ ~ -
7/2 J. holdet ude m~d ~dysseus III

lJ/2 Vinterturnerin~en i. ,runde
14/2 Vestvolaholdturneri'"zigen i Brønaby
20/2 Vestvoldholdturner,j,n~en i Brøndby

I klubben: hyggeskak
27/2 1. holdet hjelllille mod Frederiksberg II

2. holdet hjemme mod AS 04 III
5/J Vinterturneringen 7. runde

12/J Vinterhurtigturneringen 7. og 8. runde
17/J 1. holdet ude mod Albertslund I
18/J 2. holdet ude moj Glaasa.xe II
19/J J. holdet hjemme moa AS 04 VI
26/J Vinterhurtigturneringen 9. og 10. runde
2/4 Hy,;geskak
9/4 Vinterturnerin~en 8. runde

16/4 Udsatte partier og hængepartier
23/4 Vinterturneringen 9. runde
J0/4 Udsatte partier og hængepartier
7/5 Forårsturneringen 1. og 2. runde

14/5 Forårsturneringen J. og 4. runde
21/1 Forårsturneringen 5. og 6. runde
28/5 Generalforsamling

kl. 19, JO

kl. 19,45

kl. 19,45
kl. 19,00

Stefan Ålekjær Hansen 79 10 25
Børge Gyldholm 74 35 21
Erik Bøge Larsen 02 62 16 39
B. Eigil Pedersen 14 61 06

Finn G. Madsen 87 61 81
Hans Nielsen 02 91 10 78
6 47 84 33

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver
onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse Menighedshjem,
ÅJ.ekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer

Turneringsleder

Redaktion

Klubbens giro

Tryk: Florma.nduplik. El-stencils: FDF/FPF Oplag: 80
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