
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

37. årgang nr. 5 august 1980

VANLØSETURNERINGEN 1980

Igen i år indbyder Vanløse Ska.kklub til sin
årlige åbne turnering.
Der spilles 1 parti 5 onsdage;! stribe, ~ørste
gang den 20. august kl. 19.45 i vore lokaler i
Vanløse Menighedshjem, Ålekistevej 156, ved siden
af Vanløse Kirke.
Hver spiller har til hvert parti 2 timers
betænkningstid.
Der spilles i klasserne Mester, 1., 2. og J. klasse
og indskuddet er JO i M og 1. og 20 i 2. og J.
Tilmelding til Stefan tlf. 791025 aller Børge tlf.
743521 senest den 16. august.

Forårsturneringen 1980

Denne turnering samlede i år kun 14 deltagere:
10 VS'ere og 4 hjemmespillere.
Konkurrencen fra TV-fodbolden var stor; men at
turneringen kunne gennemføres, viser at der findes
et behov for organiseret skak, også på denne tid.
Kun basisgruppen blev spillet og præmietagerne blev:
1. præmie: Lars Bornemann 5 points
2. præmie: Lars Petersen 4 points
Bedste Jo klasses- og hjemmespillere:
1. præmie: Claus Ib Nielsen 4 pointe
2. pr-æmie: Ivan Nesterov J½points
3. præmie: Jucha.el Blomberg J½points
Claus og Michael var hjemmespiller~ ( begyndere},
hvilket tydeligt viser, at disse klarer sig fint
blandt klubbens J. klassesspillere.

Stefan
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8. Søren Juul Sørensen

VINTERTURNERINGEN 1979/80

Mesterklassen
lo-2o Steen Schousboe
1.-20 Finn Madsen
J. Schøller Jacobsen
4. Jacob Gibori
5. Eigil Pedersen
6. Stefan Hansen
7. Ib Pedersen

2. Kim Ørsnæs
J. Jørgen Mortensen
4. Axel Barkhuus
5. Erik Bøge Larsen
6. Kurt Ham

9. Niels Rendlev
10. Jørgen Holst

1. klasse
1, Asbjørn Sæthre

7. Børge Gyldholm
8" Bjørn Gemzøe
9. Kurt Andersen

2. klasse
19 Jan Jørgensen
2. Carl Johan Nielsen
J. Lars Petersen
4. Kjeld Klausen
50 Jesper Holm
60 Henry Stjernguist
7. Ib Vagnkilde
8. Leif Nyward
9. Hans Jørgen Møller

10. Ivan Nesterov

'I'urneringstabellen for 3. klasse følger· p
side 7o Dette er et forsøg på at efterkontrol
lere læserens årvågenhedo Prøv at se o~
kan hitte denne side. --
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Vinterturneringen9mesterklassen

Af forskellige årsager som de sikkert selv er
meget bedre til at forklare end jeg er,deltog hoved
parten af vore førsteholdspillere ikke i årets
vinterturnering.Mesterklassen blev derfor udvidet
med et usædvanligt stort antal nye spillere,og det
gav en meget spændende turnering,hvor alle kunne
tabe til alle.Hvilket ingen dog helt konsekvent be
nyttede sig af.

Resultatet af anstrengelserne står andetsteds
i denne fribonde,men jeg"vil da gerne give de tørre
tal en kommentar med.Holst bør ikke være tilfreds;
han havde stillinger til langt mere,men "holst
syndromet",(se en tidligere Fribonde hvor Gyldholm
redegjorde for dette fænomen),krævede jo sit.Også
Rendlev og Stefan fik for lidt ud af det.Jeg tror
at forklaringen er at det denne gang kneb gevaldigt
for dem at bevare koncentrationen igennem et helt
parti.Farlige er de jo for enhver.Søren Juul klare
de sig overraskende godt efter sin lange pause fra
turneringsskak,og Ib fik en god debut.Han var selv
alt for beskeden,og regnede ikke med at få mange
points,men hans fighterånd lod s~k altså ikke helt
kue af al den beskedenhed.Det er i holdkampe en
kendt sag at Ib slås bedst når han står dårligt,og
dette demonstrerede han også her.Både Rendlev og
Schøller stod godt da de tillod sig en unøjagtighedt
og haps,var Ib over dem.

Eigil var op og ned,i nævnte rækkefølge.Han
startede med tre fuldfede,og førte længe turnering
en.Men af uforklarlige grunde mistede han tilsyne
ladende spillelysten,og gav dermed en smuk illustra
tion af det gamle mundheld om at springe op som en
løve og falde ned som et lam.Jacob var særdeles so
lidt spillende,men var ikke energisk nok.Eller var
det bare hans gode hjerte der løb af med ham?

Schøller var længe kandidat til mesterskabet,
men tabte så til Ib og måtte nøjes med tredjepladser
En smuk præstation,og man spørger sig selv hvad den
mand laver som reserve for andetholdet.Finn og jeg
fik vist stort set vore points på samme måde:stille
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sig pænt op,lade være med at sætte noget i slag,og
så ellers vente på at modstanderens medfødte god
hed løber af med ham.Retfærdigvis skal det siges at
jeg udover denne udmærkede taktik var uforskammet
heldig.Jeg stod i lang tid til tab mod Jacob,og par
tiet mod Holst er jo allerede vist i Fribonden.Holst
har ganske ret i at begge spillere her kan føle sig
som tabere.Men dette held var nødvendigt,for Finn
spillede jo bedre end jeg gjorde i denne turnering!

Indbyrdes spillede vi remis,og det blev også
resultatet af vores omkamp over to partier.Dernæst
gik vi over til knock-out-systemet med et parti ad
gangen,og her fik jeg hvid i første parti.Jeg viser
partiet her fordi det er temmelig typisk for de par
tier Finn og jeg hidtil har spillet.Måske kunne man
kalde det "brikskubberstilen".Den er karakteriseret
ved at ingen af os sætter noget direkte i slag,men
ellers er der ingen særlige kendetegn.Måske en vis
ladhed og/eller fantasiløshed,men det kan læseren
selv dømme om:

Hvid: Steen Schousboe
Sort: Finn Madsen

1.e4,c5 2.Sc3,Sc6 3.Sf3,d6 4.d4,cd4: 5.Sd4:,Sf6
6.Lc4,e6 7.o-o,Le7 8.Lb3 (for at forhindre et skin
offer på e4,fulgt af gaflen d5),8-,o-o.9.f4,a6
1o.Kh1 Nødvendigt som forberedelse til fremstødet
f5.På 1o.f5?? taber hvid en officer efter 1o,-,Db6!
Den anden mulighed var 1o.Le3,men her står løberen
tit dårligt,og desuden åbner kongetrækket mulighed
for et tårn i g-linjen i en fjern fremtid.Dette lyse
grønne håb beskæmmes alvorligt i dette parti.1o.-,Sa5
Dette er ret generende for hvid,da løberen jo netop
stod og understøttede fremstødet f5 ved at pege på e6.
11.f5,Sb3: 12.cb3: Principielt bør man ~aturligvis
slå ind mod centrum,men her er der mulighed for ak
tivt spil i c-linjen,og dermed endnu et lysegrønt
håb for hvid.12.-,Da5?! Indledningen til en origi
nal plan.Hvid burde nu nok spille Ld2 eller a3.13.
Lg5,h6.14.Lh4,g5 Sorts plan videreføres. 15.fg6:,
ig6~16.a3,Ld7 17.b4,Dh5 Dette var pointen i sorts
spil.Han får dronningafbytnin~,og kan derefter glæ
de sig over sit løberpar og sin centrumsovervægt.
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en det koster altså en forr:-:-\~else af bondestil
lingen. Læg iøvrigt mærke til~\ nu efter dron
ingafbytning står hvids konge \·ingere på h1 end

på g1 .18.Dh5: ,gh5g 19.Tf39Tf7 2·,' Taf1 ,.Ta-f8 21 oh3?
edre Kg1,da kongen under alle o\stændigheder skal

ud fra hjørnet, hvorimod det ikke \ r sikkert at ~
bo:c.den står bedre på h3 end på h2o\219-,Sh7 22.Le7g
me7:23.Kg1,Tf3: 24.Tf3g·,l\Jiuligvis be\:c-e Sf3: for at
orsøge at spille e5,som senere i pa~tiet.24.-9Sg5

25. Tf2, Le8? Her eller i forrige træk \11rde sort
spille Tf7,fordi det hvide tårn er mer~ bevægeligt
end det sorte,og derfor burde byttes af.26.h49Sh7
27.Kf1,Kg7 28.Sf3 (?) Det er bedre at spille Ke2
først,men vi var begge begyndt at komme i tidnød.
28.-,Lg6 29.e59Ld3+ 3o.Ke1,d5?? En katastrofal
fejlbedømmelse.Ganske vist får hvid en garderet
sort fribonde at passe på,men at passe på den er
meget let i denne stilling9fordi sort ikke kafil
bekæmpe "blokadefeltet" d4oDen sorte bondeover-.
vægt er med andre ord nu ubevægelig9og tilmed fast
lagt på løberens farve.Hvid er i klar fordel.31.
Sd4,Kg6 32oKd2,Lf5? 33.Ke3?? Tidnødpanik.Jeg havde
set at hvid vinder en bonde med Sd5~,men troede
at sort dernæst vandt en officer med svaret 33,-,
Td7,som etablerer en binding på de to springere i
d-linjen.Men jeg overså altså at hvid så redd?r
sig med Sf4 skak,fulgt af Ke3.33,-9Lg4 Sort giver
ikke hvid chancen en gang til.34.Sa4,Kg7 35.Sb6,
Sf8 36.Sc8,Tc7 37.Sd6,Te7 38.Sf39$g6 Det havde nok
været bedre for hvid at spille Sb3,med kurs mod
c5.Bonden på h4 går alligevel tabt. 39.Kd49Lf3:
4o.Tf3g9Sh4g 41.Th39Sg6.

Dette var det .hemmelige træk,men det er jo ik
e særlig hemmeligt-.Alt andet taber hurtigt.Den

hvide fordel er klar nok,se bare hvor aktive hvids
konge og tårn er i forhold til.de sorteoMen er for-

. delen stor nok til gevinst? Jeg er stadig ikke sik
ker,men den sorte stilling er i hvert fald ubehage
lig.Hvid truer med at overføre kongen til b6,hvor
efter sort taber både a og b-bonden9og sort beslut
ter sig derfor til at forhindre detteoMen dermed
muliggøres indtrængen af det hvide tårn ad c-lin
jen,hvorved hvide 12. træk får sin berettigelse.
Det er skam ingen sag at regne 32 træk frem.o.

•}i

5



42.Th5:,b6 43.Th3,Kh7 Truer Tc7,men •.. 44.Tc3,
Sf4 45.Tc6,Sg2: 46.Sc8 Hvid ønsker at slå med
springeren,for ikke at give det sorte tårn lejlighed
til at betræde c-linjen.46.-,Te8 47.Sb6g,Kg7
48.Sd7,Te7 49.Sc5,Kf7 5o.Ta6g,Sh4 51.b5?? Her er
Ke3,som påpeget af Finn,langt stærkere.Hvorfor give
en mand en chance når han allerede ligger ned? Min
eneste undskyldning er at jeg følte mig overbevist
om at det følgende fremstød vinder for hvid,fordi
sort ikke kan få gang i sine centrumsbønder.Ke3 hav
de forhindret en sort modaktion i centrum,og den hvi
de fordel på dronningfløjen løber jo ingen vegne.
51.-,Sf3+ 52.Ke3,Se5: 53.b6,Sc6 54.b7,Sb8 Nu er
springeren off-side,og hvid kan atter centralisere a
sin konge. 55.Td6,Te8 Tvungent.Hvid truede med Td8.
56.Kf4,Kf6 57.a4,h5 58.a5,h4 59.Kg4,h3 6o.Kh3:,Ke5
61.Td7 (!)Finnhavde sandelig kun regnet med Tb6,
hvilket dog sikkert også vinder for hvid.Men tekst
trækket er hurtigere,fordi sort ikke har noget for
svar mod manøvren Tc7 og Tc8.Finn finder den sid
ste fidus i stillingen: 61.-,d4 62.Tc7,Kd6 63.Tc8,
Ke7. 63.-,Te7 hjælper ikke.Der følger 64.Tb8:,Kc4:
65.TcB+,og hvid får en ny dronning.Men i stedet
sætter sort altså en fælde op: 64.Te8+:,Ke8: For
nu kunne hvid jo finde på at vinde en bonde med S
slår e6,hvorpå sort svarer d3.Næsten holst-syndromet
Underligt nok så jeg dog dette,og spillede 65.a6,
en naturlig følge af den energiske strategi som blev
indledt med 51.b5.Der fulgte 65.-,Sa6: 66.Sa6:,op
givet.Bemærk fx 65.-,d3.66a7 Den hvide bonde løber
i mål med skak,og det sikrer gevinsten.Lad mig enn
nu engang citere Capablanca for de følgende ord:
It is better to be lucky than g.ood!

Steen Schousboe

Som det mere eller mindre klart fremgår af foranstående
indlæg, blev Steen Schousboe klubmester for sæsonen 79/Sv,
hvorfor red.aktionen iler med en lykønskning!
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J. klasse

• Tom Carlsen
2. Lars Bornema.nn
3. Sigvald Brandt-Larsen
4. Sejr Houmann
5. Ole Elsborg
6. Claus Steenbeck
7o Clausen Frederiksen
8. Ulrik Find
9" Finn Hansen

10. Søren Rasmussen

x O l l 1 1 1 l l 1
l x O l O 1 l l 1 l
0 l x O 1 t l l 1 1
0 0 1 x l l O l l l
0 l O O x l l O l l
0 0 ½ 0 0 x l 6 l l
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0 0 0 0 1 l O x O l
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0 0 0 0 0 0 0 0 l X
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Vinterturneringen 19~0/81 starter onsdag den l. oktober.
Tilmelding senest ugen før.
De tilmeldte spillere bliver delt efter a\yrke i alle
mod alle grupper på mindst lO deltagereo

Holdturneringen 1980/81 starter i begyndelsen af november.
Tilmelding senest onsdag den 17" september.
Vi vil stille med J eller 4 hold afhængigt af tilslut-
ningen"

Jo række gr. l
Studenterne
Glostrup
Ballerup
Posten

V
III
III
1
II
II

III

Herlev

Holdturneringen 80/81
esterrækken l. række gr" 2

Rødovre I Øbro II
Tårnby I SK 41 II
Fredriksberg II Brøndby I
Hvidovre I Lyngby-Virum II
..lbertslund I Ballerup I
Vanløse I København SF II Jernbanen
AS 04 II Vanløse II Vanløse
Tåstrup I Allerød II
l. og 29 holdets grupper ændrer næppe udseende, mens
J. holdets gruppe skal tages med al mulig forbeholdo
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GØNGETURNERINGEN I PRÆSTØ

I våren MCMLXXX gik det hverken værre eller bedre
end at Niller og FM blev sultne efter at prøve en
tur i g0ngen. Følgelig drog vi afsted en årle
morgen med en last best&ende af sild, lammekølle
og brændevin. Vi transporteredes af Vanløses og
i særdeleshed Rendlevs Mascot, nemlig hans viv
Annikki.
Efter at have befal.'et hovedparten af det sjæl
landske vejnet nåede vi frem i god tid, nemlig
lo minutter før vingerne faldto Udrustet med mor
genbitter og elefant var Niller imidlertid til
strækkeligt motiveret til at sænke sin mand på
4 min.
Den hårde nedtur krævede yderligere doping,
hvad der som skrevet står

1 o 1 l 1 1
kun gav bagslag en enkelt gang. Og efter en
herlig drikken frokost taltes og spilledes tre
formentlig udopede stakler i gulvet på bedste
L. Jensen vis.
Resultatet strakte til en delt 2-4 plads, så
sejrherrens helbred belastedes med endnu 4 gan
ge doping post festumø
FMP der ingenlunde havde benyttet doping i nær
samme grad, spillede med boblemde, champagneag
tigt humør. Dvs. med en rokokoagtig letsindig
hed, de1 lod konge efter konge dele skæbne med
Ludvig XVI: 0 0 0 l l 0
Dog~ også for hans vedkommende var ture~ i gøn
gen en absolut kulinarisk succes. F::+ =:R

OLYMPIAS FORÅRSTURNERING
Den lille klub med det ophøjede navn tar i de
senere år høstet megen hæder ved arr. af lrlige
koordinerede. Og sålunde vederfarec.es det Van
løses bolde kæmper i den højeste og næsthøjeste
sfære:

, 1 1 ,_ 3
I Stefan Hansen o i 2 o 2 1 i- ,

Finn Madsen o-½ o o 1 o o= 12+ nedr"
II Niels Rendlev 1 1 1 1 1 o ½= 5i+ opr9
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~tefan, fra nu af osse kaldet Petro den Anden,
_ ~kede en for ham helt ny stil: Dø på en sikker

... åde ,
~å var der mere dåd over Finn, der fortsatte
ine rokokoagtige specialitetero Nedrykningen

;ar sikker, dødsikker.- Forhåbentlig vil den
fem.te genoprykning følge med samme sikkerhed.
Så kommer vi heldigvis til mereophøjedemo-
_ ..enter: Den store rorgænger triumferede som van
ligt 5 gange i rap, hvorefter det rablede. Lyk
keligvis fraVEg han på falderebet sit knald eller
fald princip og valgte at rykke op på en sikker
måde. Slig principløshed viste sig at være klog
ragmatisk politik, ikke blot avancerede han,

men han kaprede derudover en udelt førstepræmie.
Rendlevs beskedne kommentar: 5-½ i I. FM+ NR

FORSLAG TIL REDAKTIONEN

Genier har det so~ bekendt med at være distræte, og
genier er der jo, ikke overraskende, en del af i
anløse Skakklub. Når man til daglig har sin genius

optaget af den højere skaklige tænkning, kan det
være svært også at holde rede på så prosaiske ting
som spilletider og deslige, og hvilken Fribonde de
sidst blev publiceret i, og hvor denne befinder sig
nu, og om den overhovedet befinder sig.

~eg foreslår derfor, at der i Fribonden oprettes en
. .......;DLEMSSERVICE, som i hvert nummer skal gengive
programmet for den indeværende sæson. Rubrikken
anbringes på en fremtrædende plads i bladet - f.eks.
agest. Foruden programmet kan rubrikken indeholde

den ajourførte medlemsliste (nedfotograferet) samt
status for de løbende turneringer. Alt i alt 3-4
sider.

Jeg er overbevist om, at klubbens sekretær kan
overtales til at levere og vedligeholde dette indlæg
i det i øvrigt sna~t uforbederlige blad.

Claus Steenbeck
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Som før bemærketooo

Omstændighederne tvinger mig til at komme til
bags til mit indlæg i Fribondøn nr 4 (disseke
ret og sat forkert sammen)9 hvor jeg bloa nævn
te, at tidligere omtalte gamle årgange af Skak
bladet nu var afsato Af hensyn til nye medlem
mer og eventuelle,andre skal jeg meddele9 at vi
er kommet i besiddelse af endnu et parti af sam
me vare, nemlig SKAKBLADET, Dansk Skak Unions
medlemsblad, komplette årgange 1955-56-58-59-60-
62-64-65-66-68-69-70-71-72 og 74, ialt 15 årgan
ge, som tilbydes til den usandsynligt billige
pris 15 kroner pr årgang, dog kun til liebhavere,
som bestyrelsen finder værdigeo Desuden forefin
des ca 90 forskellige enkeltnumre, som kan er
hverves for 1 krone pr stk, betingelser som oven
for. - Lad mig samtidig minde om de i samme ind
læg nævnte 6-8 frasorterede skakure, fuldt brug
bare og i orden, som kan slippes for Jo til 4o
kroner pr stk, lækkerbiskener for nyetablerede
klubspillere7 det gælder også bladene, som hos
skakforhandlerne koster 25 kroner for lo stko
Men vær for en sikkerheds skyld lidt vakse,

kommer at købe, kommer at købe,
lader mig ikke for længe løbeo
Når pengene i kassen klinger,
kassereren af jubel springer,
så skyldes ej for ly i Herrens bolig,
og vort finansgeni kan sove rolig.

Og nu en mere tragisk end lyrisk sags Trods
gentagne, dybtfølte opfordringer er de manglen-
de bind 11 og 12 af Euwe stadig ikke koMmet til
bage, ej heller har den eller de langfristede
låner{_e) givet livstegn fra sigo - Lad gå med at
snyde skattevæsenet, det er en ærlig sag, men det
te her, det er at drive spøgen for vidt! Se så
at komme ud af busken, hvem du (I) så er!

Kassereren.

Forrige nummer er ganske rigtigt sat forkert sammen; p. 5
skulle være P• 3, p.6 p.4, p.3 p.5 og p.4 p.6°
Det var en smutter, og vi beklager!

lo

red.



PROGRAM FOR EFTERÅRSSÆSONEN 1980

er onsdag kl.19:20 sommeren igennem: Undervisning.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
9:45

9/7
6/7

23/7
30/7
6/8
3/8

20/8

2/7 20:00 Sommerturnering 5o
Cirkelturnering. Betænkningstid 15 min.
Deltagelse min. 4 crltener.
Sommerturnering 6.

7.
8.
9.
10.
11 (finale).

Vanløseturnering runde l.
Det femte åbne Vanløsemesterskab.
Betænkning 2 timer. Tilmelding til
Stefan eller Gyldholm senest lør. 16/8.

19:45 Vanløseturnering r.2.
19:45 - r.3.
19:45 - r.4.
19:45 - r.5 (finale).
20:00 Simultan mod årets klubmester.
20:00 Vinterturnering r.l.

Klubmesterskabet 1980/81. Normal betænk
ningstid. Tilmelding senest onsdagen før

8/10 20:00 Vinterturnering r.2.
15/10 20:00 Hurtigskakturnering r. 1-2.

Betæri_~ning 1/2 time. 10 runder Monrad.
Tilmelding senest 1/2 time før start.

22/10 20:00 Udsatte partier og hængepartier.
29/10 20:00 Vinterturnering r.3.
3-6/il KSU holdturnering r.l.
12/11 20:00 Udsatte partier og hængepartier.
17~20/11 KSU holdturnering r.2.
26/11 20:00 Hurtigskakturnering r. 3-4.
3/12 20:00 Vinterturnering r.4.

8-11/12 KSU holdturnering r.~.
17/12 20:00 Juleafslutning.

27/8
3/9

10/9
7/9

24/9
1/10

Ændringer til medlemslisten

Nye medlemmer (juniorer):
Jonas Bjerg, Valkendorfsgade

Erik Larsen, Sandbygårdsvej

22, 4., 1161 Kbh.K.
tlf 11.22.20

26, 2.th;, 2700 Brh.
tlf' 28.45.50
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Ils sont passes, ces jours de f~teooo

Ak ja9 så gik den skønn$ ferietid9 de lyse næt
ter e~ ved at være forbi9 snart hærger stormen
landet9 og kassereren er atter på nakken af jero
Glædernes tid er forbi9 nu er konting~ntet på
dagsordensno Restancerne er vokset uhyggeligt og
tåler sammenligning med B&W's behov :for eksport
kredit, relativt seto Nu gælder det: Alle mand af
hus9 lad pengene strømme ind i kassen som det Rø
de Hav over Faraos hær, kassereren skal nok være
klar ved pumperne. England expects every man to
do his duty, som salig Tordenskjold sagde.

Kassereren.

ÆNDRINGER TIL MEDLEMSLISTENo
Nyt medlem9 junior (genindmeldelse):
Søren Rasmussen, Jyllandsvej 15j 2000 Kbh.F.

tl:f. 102197.
Udmeldelser:
Carl Joh.Nielsen, Valbygårdsvej

(anstændigt udmeldt 31/8)
Hans Ottosen9 BUlowsvej (slettet for restance

junior Jo/6)

Fribonden udq ives af Vanløse Skakklub, som
soiller hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne:
Vanløse Menighedshjem, Ålekistevej 156,
ved Vanløse kirke.

,,
formand Stefan Alekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børqe Gyldhol;ri. 74 35 21
Turnoleder Kim ørsnæs 28 69'ol
Redaktion E:igil Pedersen 14 61 06

Finn G. Madsen 87 El 81
Hans IJielsen 02- 91 lo 78

Klubbens giro 6 47 84 33


