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38. årgang nr.2 A~il 1981

Efter traditionel tidsregning er vi nu ved
afslutningen af skaksæson'en,og lidt må der jo
være om det,for holdturneringen er forbi for i
år.Som ventet bød den ikke på problemer for tred
jeholdet,som med lethed kunne forsvare sin opryk
ning fra sidste år.Andetholdet var undervejs i
vanskeligheder,idet de ligesom tredjeholdet havde
en oprykning at forsvare.Men ved god kampmoral
ragede de kastanjerne ud af ilden,og endte i sik
kerhed.Gid det var gået førsteholdet ligedan!Men
desværre var der ikke den tilstrækkelige energi
til at kompensere for den manglende spillestyrke,
og nedrykningen er simpelthen bare retfærdig og
rimelig og velfortjent.Men vent og se!

Men bortset fra det,så er sæson'en på ingen
måde slut.Se bare bagsiden,hvor der står om den
kommende VS-jubilæumsturnering.Til glæde for man
ge nye og måske et par gamle medlemmer skal vi
røbe,at Vanløse Skakklub er meget tæt på sin 5o
års fødselsdag,og det bliver bl.a. fejret med en
turnering.

En god nyhed kan ikke bringes for tit,så vi
vil da heller ikke undlade at fortælle at klub
bens generalforsamling i år finder sted den 2o.
maj,kl.2o.Som man vil finde ·Ud af ved omhyggelig
læsning af dette nummer,så er der i år en særlig
belønning for stort fremmøde!

Tak 1il de mange bidragydere i dette nummer,
og GOD PASKE!

Red.
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6~=og næstsidste runde=af HOLDTURNERING~

hjemmekamp mod Albertslund I

Hans Nielsen - Henrik Kristensen 1 - 0 (h)
Ole Delfter - ·Rene Jensen O - 1 (h)
Leif Jensen - Carsten Nielsen O - 1
Torben Sneslev - Mikki Mihaljevic O - l
Erik von Essen - Kaj Gylling Nielsen ½ - ½
Steen Schousboe - Bjarne Steen Larsen ½ - ½
Jakob Gibori - Aksel Kramer O - 1
Jørgen Holst - Aage Christensen 1 - 0

Med denne 5-3 sejr kom Albertslund op på siden af VS før
sidste runde, og det var jo ikke meningen. Et helt eller
blot et halvt point mere til os ville have betydet umådeligt.

Efter visse indledende spilfægterier omhandlende lokalite
ternes socialhygiejniske beskaffenhed kom vi med forsinkel
se i gang. Her må understreges, at forsinkelsen er det ene
ste, jeg vil gøre afbigt for.

Erik spillede efter at have brudt traditionen med enge
vinst (se denne) igen remis i et temmelig korrekt parti. Og
det var oplagt for enhver, at Leifs dybeste tanker (somme
tider ser det virkelig ud, som om han tænker dybt) ikke var
ved spillet, som han tabte i en fart. I en franskmand endda.
Uhørt var det ligeledes, at Jakob måtte ned mod Kramer; po
sitionsbedømmelsen svigtede vist (igen?).

Holst gjorde sin pligt og vandt i forbilledlig stil; redu
cering 1½-2½. Det kunne måske nås endnu?! Men så tabte Snes
lev efter at have afslået et remistilbud. Ærgerligt, men jeg
satte pris på hans kampvilje. Derefter måtte Steen nøjes med
remis i et parti, om hvilket mine kilder sagde, at han kunne
have vundet ad libitum. 2-4 + 2h.

Af sine fine ofre havde den gode Delfter fået nogle lækre
dobbeltbønder og - det må vi indrømme - en tabt stilling.
Med Albertslunds optræden i Maskinskakturneringen in mente
mente vi nok at kunne forsvare, at der blev spillet lidt på
hængepartiet. Som tænkt, så gjort. Resultatet ændrede det
ikke. Mit hængeparti var uklart. Ret ubehageligt, idet ud
faldet kunne være blevet afgørende for nedrykningen. (Se re
feratet fra matchen mod Tårnby). Efter 80 træk var der ikke
mange brikker tilbage; men slutspil mod Henrik er jo noget
særligt, så partiet blev afbrudt på ny. Ettallet kom i hus
efter matchen mod Tårnby, - herom vil blive forklaret.

HN
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SIDSTE RUNDE - sidste fiasko i denne omgang•••

langt ude på Amager mod Tårnby Skakklub:

Bjarne Knudsen - Hans Nielsen 1 - 0
Bo Richter Larsen - Ole Delfter 0 - 1
Flemming Louv Sørensen - Leif Jensen 1 - 0 , h
Michael Friis - Torben Sneslev 1 - 0 , h
Flemming Mathiesen - Steen Schousboe 1 - 0
Knud Larsen - Jakob Gibori 1 - 0
John Jacobsen - Jørgen Holst 1 - 0 , h
Jens Jørgensen - Finn Madsen 0 - 1

Jakob er normalt en hurtig spiller, og mindsandten om han
ikke for en gangs skyld tænkte, så det knagede. Hans stilling
var fra start til slut forfærdelig: - Deri ligger måske en
forklaring. Steen slap fint fra åbningen; måske for fint,
for han mente derefter, at der var tid til at fjolle lidt om
kring med kongen. Det var der ikke •••

Jeg spillede pinligt dårligt, og Bjarne var soliditeten
selv. Han fik sin revanche for sidste år. - Min sidemand vil
le nødigt indrømme, at han havde været i vanskeligheder, og
det er jo også lidt vanskeligt at argumentere mod en mand,
som får dronning og andet godt forærende. - Stilling: 1 - 3.

Eneste helstøbte indsats leveredes af Finn, - hans bedste
parti i år. Jeg vover at trodse Kim og påstår, at det er
fordi, Finn spiser flere bøffer end tilforn!

2 - 3 med samt 3 hængebasser. I disse stod Holst og Leif
til oplagt tab, og de opgav uden kamp (fornuftigvis), mens
Sneslev løb linen ud og sluttede sæsonen for VS på passende
vis. 2 - 6 !! - Og hvad skal man sige til det? Bedre held
næste år?! Da foregår det i alle fald i første række. Det
bedste man kan sige: Vanløse har prøvet det før!

- - -
I erkendelse af VS' eklatante nederlag fandt Henrik fra
Albertslund det passende at opgive sit flere gange udsatte
hængeparti mod mig. Albertslund reddede sig med en passende
margin, og det var vist temmelig fortjent. De ønskes hermed
tillykke.

HN

3



VS II - Ballerup I 5 - J
1. Stefan Hansen - John Bannov 1-02. Jens Vinther - Johnny Pedersen ½-½J. Niels Rendlev - Sigfred Haubro 0-14. Eigil Pedersen - v. Samuelsen 1-05. Jan Jørgensen - Michael Langfors ½-½6. Erik Bøge Larsen - Otto Larsen 0-1
7o Kim Ørsnæs - Henrik Hasmussen 1-0
8. Kurt Havn - Jan D. Nygaard 1-0

l. række gruppe 2 ip mp1. Øbro II X 4½ 4 5½ 5½ 5 6½ 5 J6 6½2o Lyngby-Virum II Jl X 4½ J 5½ 6 7 6½ 36 5
Jo Brøndby r 4 )½ X .3 6 6 5½ 4½ .32½ 4½4. SK 1941 II 2½ 5 5 X 5 6 .3 4½ .31 55. KS II 2½ 2½ 2 .3 X 5 4 4½ 23½ .360 Vanløse II J 2 2 2 3 X 6 5 23 27. Allerød II l½ 1 2½ 5 .3 2 X 6 21 2Bo Ballerup I J l½ J½ .3½ J½ J 2 X 20 0

GENERALFORSAMLING

Denne afholde3 i år den 20 111.8.j klo 20°0 med følgende

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2o Protokollen for sidste generalforsamling
J. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5o Indkomne forslag
6. Valg
7o Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet under punkt 5, skal være
indleveret til formanden senest den lOo maj.

Bemærk i øvrigt datoen den 200 maj.
Generalforsamlingen er fremrykket pogroao Kristi Himmelfarts
dag falder den 280 majo Onsdagen før denne dag kommer der
traditionelt kun 10 menneskero
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holdturnering

før denne sidste runde kunne vi både rykke op
og ned i t ab t e vi var det ensbetydende med et
farvel.hvis vi derimod vandt havde vi chancen
for opr.vkning.
jeg havde topscorer præmien inden for række
vidde og kunne selv afgøre det,hvilket jeg og
så ~jorde efter at have ncdspillet min så
kendte modstander.jørgen var også hurtig fær
dig,han havde i slutspillet sikkert udspillet
sin modstander.jespEr førte med en officer
men modstanderen havde to forbundne fribønd
er som dog ikke fik nogen afgørende betydning
da jesper havde gemt super trækket til sidst
han b r-agt e os dermed foran med 3-o, opr,ykning
en var nu inden for rækkevidde,men samtidi~
med at jeg gik rundt og så på stillingerne
forsvandt opryknings h9bet.lars p.var en offi
bagud og stod til tab,på et tidspunkt kunne
hRn få evig skak hvilket han dog ikke ville
fordi han mente at han stod til gevinst,larsen
lever ikke forgæves var der engan~ en der så
ri~tig sagdeelars b.var i slutspillet en bonT
de bagud,det kunne vist nok holde remi men
nederlaget var alligevelle kort efter en rea
litet.sigvald stod også helt klart til tab
men da det gjaldt pointne kæmpede han videre.
jørgen der spillede remi,var reserve for
gyldholm.det halve point var af stor betyd
nin~ da vi var næsten sikker på ikke at ryge
ud.barkhuus førte med en bondE,mcn lige meget
hvad var det kun remi.da vi nu havde de 4 point
overgav sigvald sig efter lang tids kamp så
slut resultatet blev 4-4,og dermed spiller vi
også næste år i denne gruppe.
alt i alt har vi ydet en hæderlig god indsats.

ulrik find
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H H
H H H H H H H
H H H

r-1 0 C/1 ~
Cl) -.;t" H ::.:: >, H

~ > ::.:: .0 Cl) ..0 occ
2o holdet ,-:i Cl) & <: P'.:l E-<

Stefan Hansen 1 1 1 0 1 0 1 5
Jens Vinther 0 0 0 0 .l. 1

2 2
Niels Rendlev 0 0 0 t 1 0 0 l½
Eigil Pedersen 0 0 t 0 1 0 1 2½
Jan Jørgensen 1 ½ 0 0 l 0 ½ 2½2
Schøller Jacobsen 1 0 1

2 2
Asbjørn Sæthre ½ l

2
Erik Bøge Larsen 0 0 0 t l 0 0 l

2 2
Kim Ørsnæs 1 1 t 1 1 1 1 62
Kurt Havn 0 0 0 1 1 1 .3
lndv. points J 2 2 J 6 2 5 23
Match points 0 0 0 0 1 0 1 2

Holdets debutant blev holdets topscorer.
H

H H H H H H H

rtl ~ 00
'U P'-< C/) 0 Cl) >,

~
Cl) > C/) en ,-I .0

lo holdet 8 ::r:: <: P'-< -::: E-<

Hans Nielsen 1 0 1 1 0 1 0 4
Ole Delfter ½ 1 ½ l 0 0 1 3½2
Leif' Jensen .l. 0 l 0 0 0 12 2
Torben Sneslev 0 l 0 0 1 l½2
Erik.von Essen .l. 0 1 1 ½ 0 2½2 2
Steen Schousboe 1 1 _!._ 1 0 ½ 0 42

Jacob Gibori 0 0 0 1 .!. 0 0 l½2

Jørgen Holst 1 0 0 0 .1. 1 0 22 2

Finn Madsen 1 0 0 t 1 2½

Indv. points 5 2 2½ 5 2 J J 22½
Match points 1 0 0 1 0 0 0 2

Topscorerprømien deles mellem klubbens 2 stærkeste
spillere (Fribondensredaktion Poto )

Vaffen en prømie?? (Red. )
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J. række gruppe 1

lo Glostrup III X 5½ 6 4½ 5½ 6½ 4 )2 5½
2o Herlev II 2½ X 4 6 J 2½ 6½ 24½ 2½
3. Vanløse III 2 4 X 3½ 4½ 4 5½ 23½ J
4o Jernbanen II 3½ 2 4½ X 4 4½ 4½ 2) J½
5. Posten I 2½ 5 J½ 4 X 3 5 23 2½
6. AS 1904 V l½ 5½ 4 3½ 5 X 2½ 22 2½
7. Ballerup III 4 l½ 2½ J½ 3 5½ X 20 l½

H
J. holdet H H

H H H > H
H H H~ i:: H ..;t

Cl'.l tf.l J... 0 Ci.l
0 r-1 occl tf.l Ci.l (D
P-, t.'J 8t ~ < ::i::

½Schøller Jacobsen
Jørgen Mortensen ½ l

2
Axel Barkhuus 0 0 1 1 0 l 2½2
Lars Petersen 0 0 1 1 1 0 3
Lars Bornemann ½ $-c 1 1 0 2½
Børge Gyldholm 1 1 (I)

1 0 J"O
Jesper Holm 1 1 "O 0 0 0 1 2½2 ·r-l
Jonas Bjerg 0 Ul 1 0 1$-c
Sigvald B9-Larsen ½ 0 Q) 0 ½ 0 0 1>
Clausen Frederiksen 0 1 1
Ulrik Find 1 ½ 1 0 1 1 4½
Jørgen Falk t 0 0 1 l½
Indv. Points 4½ 2 5½ J½ 4 4 23½
Match Points 1 0 1 0 ½ ½ J
Ulrik blev holdets topscorer. Det var Ulrik, som,inden
sæsonen startede,håbede, VS kunne stille med 4 hold, 0sa
han også ville få en chance for at være med. Det viste
sig at være umuligt at danne et 4o hold, men til gengæld
var der plads til ham på J. holdeto

Klapsalver fra redaktionen til de to debu
tanter som blev topscorere på 2. og 3.holdet!
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SKAK-ØBR0 81

Denne turnering havde samlet 104 deltagere, de 4 fra VS.
Selvom man var delt op, sådan at de 4 nederste grupper
spillede i weekenden og de 4 øverste på mandage/torsdage,
var antallet af deltagere for stort for Øbros lokaler.
Alle fik selvfølgelig plads, men når man ikke vil indføre
rygeforbud og ventilationsanlægget er utilstrækkeligt, kan
alle tænke sig hvordan luften bliver efter ingen tid, da
ingen af de rygende skakspillere kunne drømme om at lade
være med at ryge, mens de spillere
Turneringen var iøvrigt udmærket ledet af de skiftende
turneringsledere, hvoraf den tidligere Danmarksmester
Jens Kristiansen var den ene.
Det gik også udmærket for vs~s deltagere:

1. klasse B
2. klasse A
2. klasse B
J. klasse C

Stefan Hansen
Jonas Bjerg
Kim Ørsnæs
Ulrik Find

-}(}}1111
001111½
111½110
1110010

5
4½
5½
4

R. 1829
R. 1665
R. 1651
R. 1J80

2. pr.
J. pr.
lo pro

Ulrik og Kim spillede i weekenderne mens Jonas og jeg
spillede på hverdagene.
Jonas skulle ef,er sit resultat i Aktiv-Alliancen også
have spillet i weekenden, men Tjørnhøj-Thomsen havde i
sin udregning af hans ratingtal regnet med at Jonas havde
scoret et halvt point mere, end han vitterligt gjorde.
Fejlen blev først opdaget et par dage før turneringens start
og den lod sig ikke ændreo Heldigvis kunne Jonas spille
på hverdagsaftenerne, så han fik her nogle points forærende.
Han havde i starten stor respekt for sine modstandere,
men da de trods gevinst over ham ikke var denne respekt
værdig, så blev resten bare fejet ud. Remissen i sidste
runde var rent præmietaktisko
Jeg startede med at solde en gevinststilling væk, hvorefter
jeg spillede slapt de 2 næste runder. At jeg fik remis
i J. runde skyldes udelukkende at min modstander var endnu
dårligere til slutspil end jeg. 3ejren i 4. runde kan
også tilskrives denne konto. I 5. runde spillede jeg det
eneste nogenlunde ordentlige parti, i 6. runde fik jeg
min modstander til at lave en grov fejl, som kostede dron
ningen og i 7. runde havde jeg åbenbart generobret mit

gode rygte, idet modstanderen slet ikke turde komme
0

Et nederlag i sidste runde havde dog ingen betydning for
min præmies størr•l•• pudsigt nok.

8
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Hvordan man gør det

En kold og blæsende aften, helt præcis den 5. jan.
i det herrens år 1981, drog en af Vanløse Skakklubs
kommende seniorer afsted mod det mørke Nørrebro for
sammen med 45 andre håbefulde skakfanatikere at gøre

A det. Trykket var højt denne aften, mere end lol3 mil
' libar, hvilket ikke burde være nogen hindring for at

klare bedriften: At besejre Danmarks eneste virkelige
skak-koryfæ, stormester Bent ~arsen.

I salen var juletræet i dagens anledning pyntet
med et stort billede af B.L., der modtog og besvare
de de obligatoriske spørgsmål, inden aftenens hoved
attraktion, simultanforestillingen, kunne sættes
igang. Larsen spillede vanen tro sort i halvdelen af
partierne, hvorfor jeg naturligvis satte mig ved et
af disse brætter. Skal man gøre det, skal det være
med sort!

For ikke at vildlede godtroende personer må jeg
gøre opmærksom på, at denne artikel ikke som over
skriften antyder er en færdiglavet recept, hvis ind
hold består af små blå piller, der indtages inden
man næste gang skal til simultanforestilling, og så
er den pind lavet. Så let er det bare ikke!

Nok om det- nu til partiet.

hvid GM Bent Larsen sort K.Ø.

1. Sf3,Sf6 2. c4,e6 3. Sc5,Lb4. For at komme til at
spille ordentlig skak er det nødvendigt at fatte en
plan, og helst en sund en. Ideen bag dette træk er
som bekendt at give hvid dobbeltbonden på c-linien.
4. g3,0-0 5. Lg2,c5. Den konsekvente fortsættelse
der fastlægger den kommende svaghed.- Nu lyder det

. måske som om hvid har en svaghed, mens sort ikke har
nogen; det er naturligvis ikke tilfældet, den hvide
"svaghed" er blot nemme r e at få øje på. Som kompen
sation har hvid bl.a. en terrænfordel på kongefløjen.
6. O-O,Lxc3 7. bxc3,Sc6 8. d3,e5 9. e4,d6. Situatio
nen er nu nogenlunde afklaret i centrum, og den før
nævhte plan skal iværksættes. Hvid søger at gennem
føre f2-f4 og derefter f4-f5, hvilket kan gøres uden
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nævneværdige problemer, da -,exf4; gxf4,- er godt
for hvid. Sort ekal søge at modvirke dette ved hur
tigst muligt at spille -,f5. lo. Sel,- med ideen
8el-c2-e3-d5 el. f5. lo. -,Se8 11. Sc2,Le6 ~2. Se3,
Tb8. Kan se mærkeligt ud, men i visse varianter,
bl.a. partivar., hænger b7. 13. f4,exf4 14. gxf4,f5!
På 15. e5,- kan nu følge 15. -,dxe5 16. Lxc6,bxc6
17. fxe5,Sc7 18. Laj,De7 19. d4?,Dg5+2o. Sg2,Lxc
21. Tf2,~e6., med fordel for sort. Istedet fulgte;
15. exf5,Ld7. Dårligt var 15. -,Lxf5 16. uxf5,Txf5
17. Lh3,- hvorefter hvid ville overtage hele spillet.
16. Khl,Dh4 17. Df3,Se7 18. Dg3,Dxg3 19. hxg3,Sxf5
2o. Kh2,8f6 21. Ld5+,-. Her tænkte jeg længe, dvs.
at jeg "stod over" en omgang. Konklusionen blev, at
jeg ved slag på d5 kunne tiltuske mig e-linien og
derved få initiativet. 21. -,Sxd5 22. 8xd5,Tfe8
23. Kg2,Te2+ 24. Tf2,Tbe8 25. Ld2,Lc6. Hvid er bun
det på hænder og fødder og kan derfor ikke foretage
sig noget aktivt. 26. Kf5,T2e7 27. Kg4,Lxd5 28.
cxd5,Se3+ 29. Lxe5,Txe5 3o. Tdl,c4! Selv om det ikke
er svært at finde, er dette det bedste træk i parti
et. Sort får nu foruden e-linien også 3. række,
hvorefter hvid bringes i træktvang. Jeg nyder at for
tælle andre, at dette rigtig er et parti efter Nim
zowitsch's principper; i dette tilfælde i udnyttel
sen af den åbne linie. 31. dxc4,Txc3 32. Td4,T8e3
33. Tg2,Kf7 34. Kh4,Kf5 35. a4,-. For rigtig at være
belærende vil jeg nu påpege, at .55. -,T·a3 er en kæm
peorøler! Det må under ingen omstændigheder spilles,
end ikke af spillere i 3. klasse. Jeg spillede iste
det j5. -,g6 36. Khj,Kf5 57. Kh4,h5 38. a5,Tel.
er næsten for grov. 39. Kh3,a6. På 4o. Tb2,- kan nu
følge 4o. -,Tgl 41. Tg2,Thl+ 42. Th2,Txh2+ 45. lxh2,
Kg4 og sort vinder. I virkeligheden fQlgte: 4o.
Tdd2,Thl+ 41. Th2,'1'xh2+ 42. Txh2,Txc4 4,5. Tb2,Tc5
44. Txb7,Txd5 45. Tf7+,Ke6 46. Tg7,Kf6 47. Td7,5J•
Kongefløjen skal afvikles, inden a-bonden spises.
48. fxg5+,Kxg5 49. Tdd,Kf6 5o. g4,hxg4+ 51. Kxg4,-.
Her er der to veje: Enten frem eller tilbage med kon
gen. Jeg fulgte planen med en kongevand.ring fremad.
Meningen er, at kongen går over og snupper a-bonden,
hvorefter den går til al og bonden til a2; derefter
skal tårnet til b-linien, så kongen kan komme ud og
bonden ned.
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51. -,Ke5 52. Te8+,Kd4 53. Td8,Kc5 54. Kf4,Kb5
55. Ke4,Tdl 56. Ke3,Kxa5 57. Tb8,Ka4 58. Ke2,Td5
59. Tb6,a5 60. Ke3,Ka3 61. Ke2,a4 62. ~e3,Ka2 63.
Ke2,a3 64. Kel,-. Ikke 64. Ke3,Tdl og tårnet kommer
til b-linien. 640 -,Td3 65. Ke2,Td5. Alle der stod
ved siden af fortalte, at nu skulle jeg spille
65. -,Tb3. Det vimder selvfølgelig, men jeg spiller
kun efter mit eget hoved! 66. Kel,Kal 67. Ke2,a2.
Den stilling, jeg ville have frem, var nu nået. -
Jeg var nu alene tilbage, og den store Larsen tog
derfor en stol frem og satte sig overfor.

Slutfasen var nu nået - 68. Kel,Th5 - På 69. Txd6,
vinder sort med 69. -,Tb5 7o. Tdl+,Kb2 71. Td2+,Ka3
72. Td3+,Tb3 73. Tdl,Tbl. - 69. Kd2,Th2+ 7o. Kel,
Thl+ 71. Kc2,Th2+ 72. Kcl,d5. Frem med bonden; for
søger hvid at gå i nakken på denne, kan der f.eks.
følge: 73. Td6,Th8 74. Txd5,Tc8+ 75. Kd2,Kb2 76.
Tb5+,Ka3 77. Ta5+,Kb3 78. ib5+,Ka4 79. Tb7,Tc5 og
sort vinder. Selv om hvid ikke slår bonden, vinder
sort i kraft af truslerne om skak på c-linien kom
bineret med d-bondens fremmarch.

I stedet skete: 73. Tb5,d4 74. Tb3,Thl+ 75. Kc2,
Tbl 76. Td3,Tb2+ 77. Opgivet P.g.a. 77. Kcl,Tb4
78. Kc2,Tc4+ 79. Kb3,- Og nu ikke 79. -,Tc3+????
80. Txc3, bxc,5 81. Kc2 pat! - Men 79. -,Tcl 80.
Td2,Tc3+ •

Klokken var nu ca. 2.jo og næsten alle var gået
hjem. Det havde været et godt arrangement, hvor
Larsen havde lavet sin hidtil bedste præstation:
3 tab og 2 remis var alt, hvad han afgav. De to
andre vindere var Jesper Nørgaard og Stig Hansen,
men de vandt med hvid!

Som før sagt er dette ikke en patentløsning, men
et eksempel på hvordan man gør det med sort!

Kim Ø.

Et rygte vil vide, at hvis der i år _er et stort fremmøde
på generalforsamlingen, bliver bestyrelsen så glad for
den store interesse, der er i klubben for dens arbejde,
at dens medlemmer lader sig genvælge.
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Diverse betragtninger og meddelelser.

Lykkeligt hjemvendt fra min udlændighed konsta
terer jeg med tilfredshed og lettelse, at proble
met omkring Fribondens fremtid har fundet en løs
ning, som vi alle kan være glade for; jeg tror fak- ~
tisk, at bladet går en endnu lysere fremtid i møde.
Der synes også at være tegn på, at klagerne i det
sidste par numre har haft deres virkning i form af
tilgang af indlæg; lad os håbe, at dette kun er en
begyndelse.

Hvad indlæg angår, falder det mig som kasserer
ind, at hvis jeg satte mig roligt ned og ventede
på, at folk af sig selv kom og betalte deres kon
tingent i rette tid, så ville klubbens regnskab og
økonomi ganske givet se helt anderledes ud. - Hvad
skulle der være i vejen for, at redaktionen i til
lempet form anvendte min metode på indsamling af
materiale til Fribonden? - Selvfølgelig ville det
betyde mere arbejde til red, men det ville utvivl
somt også give resultater. Forslaget er til red's
disposition, endda ganske gratis.

Et par bemærkninger til Ulrik: Jeg påstår ikket
at ratingsystemet er udueligt; jeg vil endog mene,
at anvendt på fremstormende giganter har det sik
kert sine fordele, men trukket ned over hovedet på
pattedyr af lavere orden (som mig selv) forekommer
det mig nærmest som at skyde spurve med kanoner.
Måske kan kloge folk med tiden overbevise mig om,
at jeg tager fejl, men jeg tror det nu ikke. Pille
arbejdet består netop i udregning og uafladelig
korrektion af dagskurserne (undskyld: ratingtalle
ne), som man ikke bare kommer frem til ved anven
delse af den lille tabel. Jeg skal afholde mig
fra en udredning af metoden; det går langt over den
fattige smule forstand, som Vorherre i sin uende
lige miskundhed har været så nådig at skænke mig.

Kritikken af den ringe tilslutning tÆ1 vestvold
turneringen er jeg enig i, og her fortjener bestyrel~
sen nok en lille en over snuden for ikke at have
rørt trommerne tilstrækkelig energisk; det må vi se
at få en anden ordning på. Til undskyldning kan
dog fremføres, at der er så mange andre gøremål at
tage sig af, og tilstrømningen af medlemmer, der er
villige til at give et nap med er ikke ligefrem ko-
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lossal. Er det f.eks ikke sørgeligt og beskæmmende,
ja ligefrem forbryderisk, at bestyrelsen, først og
fremmest formanden, også skal fungere som materiel
forvalter? - Og den meget vigtige kontakt til Van
løse Folkeblad lader ligeledes noget tilbage at øn
ske, også det må formanden påtage sig, når han alt
så har tid. Og sådan er der så meget andet, som man
godt kan græmmes over.

Også Kim's indlæg giver anledning til en kommen
tar. Den omtalte juniorordning er ikke indført for
juniorernes blå øjnes skyld; den er ikke absolut per
manent, og <letter ikke givet, at enhver juniorspil
ler kan komme i betragtning. Vi kan i år, takket
være bl.a. kassererens eminente evne til at rage til
sig og gøre gamle sager i penge, præstere et så
stort overskud, at vi kan tillade os at bruge et be
løb til optræning af juniorer, der viser både evner
S!_g interesse for sagen, altså et rent klubegoistisk
synspunkt. Bestyrelsen afgør, om betingelserne er
opfyldt. Om ordningen skal fortsætte afhænger af,
for det første om forsøget falder heldigt ud, for
det andet om vi kan skaffe de nødvendige midler,
hvilket er et meget stort spørgsmål. Indtil udgan
gen af marts har det kostet os ca 600 kroner, men
det kunne jo være, at offerviljen blandt medlemmer
ne var så stor, at vi ad den vej kunne løse proble
met? - Nå, ikke; jamen så kan vi diskutere det på
den kommende generalforsamling.

Det er vel gået op for de fleste, at Vs i år fyl
der 5o år, og det skal selvfølgelig fejres på behø
rig måde. Det får I besked om senere, men I kan
godt allerede nu reservere mandagene fra 24.august
til 5.oktober, begge dage inclusive. Og så skal det
røbes, at bestyrelsen har besluttet at udgive et ju
bilæumsskrift, som allerede er godt i gang. Men vi
mangler billedmateriale og appellerer til navnlig
de ældre medlemmer om hjælp. Det drejer sig om fo
tografier af Chr Faber, ED Voss, H Stjernqvist,
Jørgen Jensen og også gerne andre, ligesom billeder
af situationer fra klublivet gennem tiderne vil være
meget velkomne. Giv venligst undertegnede besked,
hvis I er i stand til at hjælpe. - Og hvis der
findes en fotograf i vore rækker, kunne vi måske
lave en optagelse på generalforsamlingen?

En ven af klubben, hvis navn er mig bekendt, men
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som ønsker at forblive anonym, har bedt mig, ef
ter mundtligt opgivne retningslinier og i anled
ning af den forestående generalforsamling, at ret
te en opfordring til samtlige medlemmer. Jeg har
brygget en køn kop the, som forhåbentlig finder
plads andetsteds i nærværende Fribonde. Hånden er
Jacobs (ikke Gibori, men bageren, ham med linser
ne), men røsten er Esaus. Se nu godt efter, og
ret jer efter opfordringen. BG

Ændringer til ~edlemslisten

Udmeldt pr Jl/J:
Finn Hansen
Jesper Nellemann (junior)
Søren Rasmussen (junior)

I".y adresse:
Jesper Holm flyttet til

Ramundsvej 27, 2Joo Kbh.S (tlf.følger)

Hvad laver bestyrelsen?
Har kassereren rent mel i posen?

Et par nærgående spørgsmål; indrømmet, men
hvad ved vi i grunden om det, ret beset? - Nu
ligger det mig fjernt at kaste mistanke på nogen,
men som daglig læser af diverse aviser kan man ik
ke undgå nu og da at gøre sig visse tanker. Det
er efterhånden hverdagskost, at folkets valgte re
præsentanter af højere eller lavere grad, eller an
dre nydere af almen tillid i fremtrædende stillin
ger har gevaldig travlt med på en eller anden måde
at mele deres private kage, uden smålig skelen til
de interesser, som de strengt taget er valgt til
eller påstår at varetage. Og altid er der penge
med i foretagendet; mange penge, som det i sidste
instans er idioterne, der skal betale. Og idioter
ne, det er alle os andre. - Jeg gider ikke nævne
eksempler; enhver, der ikke ligefrem går og snork
sover, kender i snesevis af dem.

Og så kan det altså ske, at jeg går og får nogle
underlige tanker. - Va' mæ' vore egne bosser i
klubben, er de bedre end så mange andre? - Det
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tror og håber vi vel alle, men nogen garanti har
vi ikke. Selvfølgelig har vi generalforsamlingen,
som jo siges at være klubbens højeste myndighed og
hvor der gøres rede for sager af enhver art, og der
kan man så få bekræftet eller bortvejret sine even
tuelle tvivl. - Men hvad så, når man som jeg selv
og flere andre ikke gider spilde tiden på en gene
ralforsamling? - Ja, så må man jo indrømme, at man
selv har været ude om det, hvis der er noget galt.
Nuvel, der kommer dog immervæk nogle, og det må vel
være garanti nok? - Ja, hvis det ikke er de samme,
der møder op hver gang og danner en slags klike sam
men med bestyrelsen, som de vælger eller genvælger
ud af deres midte, - og eventuelt sidder og labber
kaffe i sig og hvad ved jeg, på vi andres bekost
ning, og måske griner af os oven i købet.

En luset og uværdig tankegang, som tyder på en
skidt karakter, vil nogle nok sige. - Ja, men
hvis det nu er sådan? - man har hørt så galt før.

Nu vil jegen gang for alle slå fast, at jeg har
en urokkelig tillid til vores ledelse, som mig be
kendt gør sit bedste på alle leder og kanter. Men
derfor fortjener disse hædersgubber også, at vi an
dre viser så megen interesse for deres indsats, at
vi denne ene gang om året overvinder vores medfød
te, indgroede dovenskab og slæber os hen for at
høre på, hvad de har at sige os. Og jeg er ikke i
tvivl om, at vores gode tro derved forvandles til
vished om, at vi har den ledelse, vi fortjener.

Og vi fortjener kun det bedste.
Lad os da være enige om at møde frem på gene

ralforsamlingen, enhver, der kan krybe eller gå.

En ven af klubben.

Redaktionen takker for dette karakterfaste,og
yderst venlige indlæg,og benytter den således givne
lejlighed til at minde om at klubbens generalforsam
ling i år finder sted den 2o.maj,kl 2o.Er I med?

GENERALFORSAMLING DEN TYVENDE MAJ
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vestvold mester 3 holds vej til uret

En torsdag i februar drog 3 vanløse hold afsted for endnu en
gang at vinde det eftertragtede ur. Det blev for andet år i
træk 3. holdet der vandt uret, bestående af på første bræt
Kim på anden Lars på tredie mig selv og til sidst Ivan. Vi
satte os til rette på vores pladser, trykkede en gang på uret
og første runde var igang. Lars spillede imod en vis Kargård
øh Karpov selvfølgelig, og stod klart til tab men et fikst
træk og Karpov kunne ikke hindre matten. Der efter blev Ivan
færdig han havde soldet alle sine brikker væk og havde kun
et at gøre, opgive. Kim kunne med to træk sætte sin modstan
der mat men albertslund manden havde en fribonde på 7. række
så remi. Jeg selv havde fortjent vundet uden kamp, så vi
vandt første runde 2½-1½.

Vi fandt vores pladser til næste runde og gik igang, Kim
maste sin modstander på sin velkendte facon, 1-0 til os og
det blev 2-0 da Lars endnu engang vandt, min modstander spil
lede lyn hvilket jeg skulle gøre hurtigere, og straks var jeg
2 offi bagud men stille og roligt oparbejdede jeg stillingen
til jeg truede med mat som han ikke kunne forhindre, ha.~ gav
mig en skak, ja ja bær over med ham sagde jeg til mig selv,
han gav mig endnu en skak jeg tog kongen i hånden men ak og
ve jeg var mat! 2-1 til os var ganske hæderligt så vi gik
over til Ivan for at se hvordan det gik, efter at have været
bagud havde Ivan nu fået oprettet stillingen så han stod til
remi, men ak modstanderen lavede fusk og Ivan tabte så slut
resultatet blev 2-2. 3 matchpoint ud af 4 var ganske godt så
vi gik til 3. og sidste runde den aften uden særlige bekym
ringer, Lars scorede max. ved sikkert og roligt at spille sin
modstander ned. Ivan tilkaldte politiet med endnu et nul,
jeg selv stod til gevinst men tabte selvfølgelig, min selv
tillid var ingen steder at finde, bagud 1-2 gik vi over for
at se til kim han var presset i bund men pludselig havde hans
modstander ingen dronning mere! Og så gik det den anden ve·
og det var nu kun et spørgsmål om tid før han ville tabe el
ler vinde for han var nemlig i tidnød, men han satte mat
hvilket hans modstander ikke kune tåle. Med matchpointet i
sidste runde lå vi på førstepladsen i 3. præmiegruppe.

Efter at have hvilet ud i \efeek-enden var vi friske til 4.
runde om mandagen, vi havde fundet ud af at hvis Ivan og jeg
bare scorede½ point ville vi vinde. I 4. runde spillede vi
imod Glostrup, Lars var som sædvanlig først færdig og vi
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førte 1-0. Ivan var en bonde bagud så et tårn, så et tårn
plus en offi og til sidst var han mat! Jeg tog remi i en op
lagt gevinststilling jeg kunne kun alt for godt huske tors
dagen. Vi gik over for at se til Kim, det var oplagt remi så
Ivan og jeg spillede nogle lyn da vi igen gik over for at se
til Kim havde han vundet. 2½-1½ til oso Uret var stadig inden
for rækkevidde, i 5. og næstsidste runde skulle vi op i præ
miegruppen over os for at hente vores modstander det blev
brøndby 3 en uoverkommelig opgave. Ivan tabte hurtigt og fulg
te sit motto hvorfor dog tage point fra modstanderen! Jeg
selv spillede et interessant parti men tabte som jeg havde
gjort før. Lars spillede til remi hvilket modstanderen også
tilbød men Lars nægtede og tabte for første gang i denne tur
nering! 0-3 var vi bagud men Kim reddede æren og den delte
førsteplads ved at vinde.

Før sidste runde var vi helt lige med Albertslund, og vi
frydede os da vi hørte at de skulle spille imod brøndby 3,
men for tidligt for vi skulle også op i præmiegruppen over os,
vi skulle spille imod Rødovre der bestod af lutter første
klasse spillere! Lars gjorde det igen vandt i løbet af ingen
tid, uret nærmede sig men ak Ivan nægtede at bryde ensformig
heden i hans pointtabel 1-1. Men for første gang spillede jeg
hæderligt i en gevinststilling og vi førte 2-1, sejren var
vores da Albertslund havde tabt til brøndby 3 med 0-4 og da
ingen skulle være i tvivl om vores sejr vandt Kim også og
blev dermed vores holds topscorer med 5½ ud af 6. Uret var i
hus og det blev transporteret sikkert hjem til Vanløse hvor
det blev låst forsvarligt inde sammen med de foregående års
ure.

Ulrik Find

forslag.

da jeg har ladet mig høre at v.s har et pænt
lille overskud,ville jeg spørge om ikke aet
var muligt at v.s kunne få abonnement på euwes
nyhedsblade der udkommer tolv gange årligt
o~ koster 148,-kr.
bladet indeholder b.l.a teoretiske abnings
nyheder,og f.b vil da aldrig løbe tør ror
stor. svar udbedes.

ulrik find
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.Eh hurtigturnering af den klassiske slags, d.v.s. med ½-times
partier. Og så er det holdskak, hvorfor det hele bliver lidt
mindre seriøst. Masser af giraffer og spil af temmelig vek-
slende kvalitet. (Vi fra V~løse ka.n så også være med).

I år deltog 46 hold, af hvilke Vanløse var seedet som nr.
lo og endte som nr. 9! .Eh god præstation, men penge gav den
ikke, og de er trods alt en del af incitamentet (og fornøjel-
sen). Runde for runde var forløbet sålunde:

l:I:I 8 ~
Cl) 8 li> li> li> 1-rji Il» ~ i Cl) I-' I-' I-'•

~ to 0 I-' o' ~ri- +>- +>- Cl) Cl) toti o'

~
I-' o' li liI "< "< H cg ri- I-'•..., H p., til :::s

~ H H H ,-.., ,-.., I-'
H o' 8 § Cl)

I-'- H 1--' I-'- to1--'
~ :::s p., '1)

I-'· I-'• Q
Cl) "O Cl)~ V.J ~. ri-_, ..........

runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 score
1 Hans Nielsen 1 - 1 1 1 0 0 - 1 4½/72
2 Ole Delfter 1 1 0 1 0 1 1 0 4l../82 - -2
3 Jakob Gibori - 0 - - 1 0 1 1 - 3/5
4 Torben Sneslev 0 1 1 1 1 0 - 0 1 4½/s2
R Stefan Hansen 1 0 1 0 0 - 1 0 1 3½/82

Individuelle p. 2½ 2 1½ 3 3 0 3 2 3 20/36
Match-points 2 1 0 2 2 0 2 1 2 12/18
Hvis man gør sig den ulejlighed at sammenligne med skemaet i
fribonden nr. 2 sidste år, vil man se, at vi i år formåede at
fordele vore sparsomme individuelle points lidt mere rimeligt.

Efter at en repræsentant fra de civile, marine russiske
slag.kræfter havde forsøgt at vædre Knippelsbro, var det første
spændingsmoment naturligvis, om det var muligt at nå B&W's
hovedsæde Ørkenfortet tørskoet. Det lykkedes, og det skal si
ges, at præfixet "ørken" er velvalgt. Øde ligger denne magtens
bastion og kappes med udenrigsministeriets nye domicil om at
se mest åndsforladt ud. En anden af byens giganter, nemlig
overborgmesteren, har foreslået at flytte en vis skulptur
(jeg skulle tage meget fejl, om det ikke var Michela.ngelos
David) fra omegnen af kunstmuseet til pladsen foran det gode
fort, og det taler jo for sig selv, når endda en fra den
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øverste administration kan se, at der er noget galt. Ak ja.
Også skakspillere kunne have godt af at se eksempler på

kunstnerisk udfoldelse på nært hold - eventuelt mellem tænke
pauser i spillet.½ time er meget; der bør være tid til det
hele •••

Hvor vil manden hen med dette ævl, kunne I spørge! Svaret
er klart. Når der står skak på det hele, bliver menneskenes
børn tossede. Hvilket i bemeldte turnering bevistes af Alber
tslund. Efter matchen mod os gik de grassat over et urs funk
tion. Et helt tilfældigt ur. Et arme ur, hårdt brugt to dage
i træk. Vingen faldt for sent, råbte de (Miki nåede lige 2o
træk på et halvt minut!). Vi protesterer!! Fn skam vi ikke
havde Leif med! Alting hører op, når man skyder skylden på
uret, det umælende lille ur.

Albertslund skuffede mig kolossalt, og hvis det var en sne
dig udtænkt hævnakt for begivenhederne i forbindelse med af
viklingen af vores KSU-holdmatch, er jeg målløs. Beskæmmende
var det i hvert fald.

OL-holdet (bestående af de samme folk som sidste år) ind
ledte med at tabe til hajerne, som længe førte sig frem med
Hvenekilde som overhaj. Dødens gab 3. Den slags ender altid
med hajens endeligt. Således også her, hvor OL-folkene stram
mede balderne og vandt i enden.

Vanløse gjorde i det mindste ikke klubben til skamme, trods
både Miki og jeg oplevede at få tæv af folk, vi normalt skul
le kunne ordne alene ved at henføre til ratingdifferencen.
(Ha, ha, ha). - Stefan var debutant i år og klarede sig tem
melig godt. Klokken var hans værste modstander; vingen faldt
(for tidligt? (for sent?!)) et par gange.

HN

Sagen er beuf

Jeg har i de sidste numre af fb bemærket en stærk
trang til nostalgi hos en del af bladets skriben
ter, i form af specielle agrikulturelle fagudtryk.
Udtryk som: Og så var sagen bare bøf. Hakkebøf. ;
og: Søg hjælpen i egen bøf! forekommer hyppigt.

For nyere medlemmer kan det måske være svært at
finde essensen i det ovenstående, hvorfor der her
kommer en uddybende forklaring. -
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I sommeren 1978, da VM-fodbolden hærgede landet
og salget af bacon-svin steg ud over alle grænser,
indførte en ikke nærmere angivet(!) forsamling, at
man fremover skulle bruge visse standardudtryk for
at være en kompetent skribent.- Disse vendinger
h~vde på nær nogle få alle dybe relationer til
dansk landbrug, hvem vi på denne måde støttede.

Det drejede sig dengang om råvaren: Svin. - Idag
er situationen en anden; kun færdigvarer tæller
med når vi skal opgøre BNP. En fællesnævner bliver
derfor: BØF. Alt kan opgøres i denne enhed, alt
lige fra bananer, penge og muskler til hjernemasse.

For s1ledes ikke at komme til at afvige fra alle
andre i forståelsen og dermed brugen af disse nye
udtryk bringes en udførlig forklaring på de mest
anvendte.

Og så var sagen bare bøf. Hakkebøf. : Der finaes
ingen entydig forklaring på dette udtryk; ~n ide
herom fås imidlertid ved at læse ''Den store Koge
bog", der beretter om et tilfælde under VM-matchen
i 1978 mellem Karpov og Korchnoi; Karpov tilbød
remis, hvilket Korchnoi opfattede som en forespørg
sel angående fortæringen (under partiet) af en hak
kebøf med løg.- Ikke nogen Chateaubriant. Ikke mere
yoghurt? - På mystisk vis kom remisen dog i stand,
og alle var glade.

En mere moderne udgave finder man, hvis man læser
fribonden! Forstod i den? - Her er udtrykket syno
nymt med en uundgåelig halv pind!

Søg hjælpen i egen bøf! : Et forsøg på at genkal
de de gode gamle dage, hvor røde pølser samt sovs
og kartofler hørte til dagens forsmædeligheder.

Udtrykket, der første gang blev brugt i bøf- land
i konkurrencen mellem #hopper og Super-Mac, får
sit skaklige islæt når man betragter vor klubs
nuværende position(-er) i holdturneringen: Bunaen
er nået!- Udtrykket er således en opfordring til
at yde noget, ikke kun for sig selv men også for
holdet og dermed for klubben; men for at yde noget
er det nødvendigt at bruge hjernemassen, der som
bekendt blot er en biomatisk konvertering af ordet

(forts.s.23)
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En_:f()rnøjelse.

Det er altid yderst tilfredsstillende at vinde; men
jeg vil anføre (uden i øvrigt at gå ind i den standende
orgasme-debat i Information), at det nogle gange er mere
tilfredsstillende end andre. Bedst er det selvfølgelig,
når man har spillet fint. Men det er også en fornøjelse,
når man vinder over en spiller der ellers skulle være
stærker~ end en selv. Den fornøjelse havde jeg for nylig:
da vi i holdturneringen mødte Frederiksbergs førstehold,
det der egentlig skulle have spillet i 1. division. Oven
ikøbet fik jeg hævnet Pilletrilleren, der sidste år mod
samme mand spillede hvad han siden har døbt sit "værste
parti" (se evt. fb nr. 8 1980, side 11).

Partiet er som antydet ikke særlig velspillet. Til
gengæld er det ret langt - der skal jo være balance i
tingene. Og I får det altså alligevel, der er ikke for
mange partier i fb i forvejen.

Hvid: Erik von Essen, VS I. Sort: Lars Hyldkrog, FS I.

l.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 Altså dronningindisk. 4.a3 Lb7

5.Sc3 d5 6.cxd exd 7.Lg5 Le7 8.e3 o-o 9.Ld3 c5 Her får

jeg min første chance for at lave en fejl, og den chance

lader jeg ikke gå fra mig. lo.dxc? bxc 11.o-o Sbd7 12.

Tcl Se4 13.Lxe7 Dxe7 14.Dc2 f5 15.Tfel Hvid skal hele

tiden passe på truslen d4. 15.- Kh8 16.Tcdl Sdf6 17.h3

Ikke nogen rar indrømmelse, men det havde heller ikke

været rart at se en sort hest på g4. Jeg beslutter mig

for at prøve et sejt forsvar. 17.- Tac8 18.Lfl Tfd8 19.

Dbl Sxc,2_ Næppe det bedste. Trykket på min stilling afta

ger, og den isolerede bonde bliver ikke en svaghed.

2o.bxc3 Se4 21.Dc2 Df6 22.c4 dxc 23.Lxc4 Sd6 24.Le2 Med

remistilbud. Sort står stadig bedst, men ikke så meget

som før. Kongefløjen ånder ro, og sort må nu i gang på

damefløjen, formentlig med c-bonden som rambuk. Det føl

gende træk er en alvorlig fejl. 24.- f4? 25.exf Dxf4
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Her får jeg min gode ide, som jeg stadig kan glæde mig

over. Motto: centralisering. 26.Db2! La8? Der truede jo

i forbifarten Txd6. Nødvendigt var imidlertid Tb8 eller

Lxf3. Det, at det naturlige La8 ikke dur, antyder stærkt

at sorts stilling allerede er kompromitteret. Nå, det var

vi begge lykkeligt uvidende om under partiet. 27.De5 Dxe5

Hvad ellers? 28.Sxe5 Men nu dæmrer det. Jeg har sort på

krogen. (Hyldkrogen! Fangede I den?) Der truer igen Txd6,

og Te8 nytter intet p.g.a. Lg4. Derfor: 28.- Kg8 29.Lg4!

Sort er færdig. Det mindste onde er nok Tb8 3o.Sd7 med

kvalitetsgevinst. 29.- Tc7(?) Her var det sorts tur til

at tilbyde remis. 3o.Sc4 Sf7 31.Txd8+ Sxd8 32.Te8+ K:f7

33.Txd8 Le4 Et taktisk godt træk. Hvid kan nu vælge ~el

lem at bytte de lette officerer og at bytte tårne. Ked

næsten lo minutter igen har jeg ingen undskyldning for at

undlade Td7+ Txd7 35.Lxd7, evt. fulgt af Se3 og La4 med

legende let gevinst. 34.Sd6+? Ke7 35.Te8+ Kxd6 36.Txe4

ca 37.Tel c3 38.Tcl Kd5 39.Lf5 h6 4o.Lc2 Kc4 Hængeparti.

3vid står naturligvis til gevinst. Jeg tænkte mig goat om

og snillede i hemmeligt træk det fornuftige 41.Tb

Hvids plan må være at trænge sorts konge væk igen og få

sin egen konge ud nå br~ttet. 41.- a5 For at forhindr

Tb4+. 42.Kfl Te7 Eller Td7 43.Lb3+ Kc5 44.Tcl Td3 45.Ke2

og vinder (45.- Kd4 46.Tdl). 43.Tel Tb7 Eller ~a7 44.

Te4+ Kc5 (hvis Kd5 så Ke2 osv.) 45.Lb3 Td3 46.Tc4+ ~-

47.Ke2 og vinder. 44.Te4+ Kd5 45.Ke2 Tb2 46.Kd3 ~xc2 47.

Kxc2 Kxe4 48.Kxc3 He~ sluttede min analyse af hær!gestil

lingen. 48.- h5 49.Kc4 g5 5o.a4 Strategien er klar. Hvid

henter den sorte a-bonde og kører sin egen i dame. Icens

tager sort sig af de tre andre hvide bønder. P.1en som nan
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kan tælle sig til, kan sort ikke nå at få sine bønder

langt nok frem. Og når hvid får sat sin nye dame på hl,

er der ikke mere. 5o.- h4 51.Kb5 Kd3 Her er min sidste

chance for at tabe. 52.g3 ser smart ud: Ke2 53.gxh gxh 54.

f4. Men sort spiller jo 52.- g4! 52.Kxa5 Ke2 53.Kb5 Kxf2

54.a5 Kxg2 55.a6 Kxh3 56.a? g4 57.a8D g3 Eller Kh2 58.

De4 Kg3 59.Dhl 58.Dhl+ Kg4 59.Kc4 Kf4 Det sidste forsøg.

Andre rrruligheder: h3 6o.Kd4 h2 61.Dg2 eller 60.- g2 61.Dh2

6o.Dxh4+ Kf3 61.Df6+ Teknikken er at jage kongen ind for

an bonden og så gå nærmere med sin egen konge. 61.- Ke2

62.De5+ Kf2 63.Df4+ Kg2 64.Kd3 Kh3 65.Df5+ Kh2 66.Dh?+

Kgl 67.Ke3 Kg2 Eller g2 68.Kf3 Kfl 69.Dbl mat. 68.Kf4

Kf2 69.Dc2+ opgivet Der er mat i to træk.

Erik von Essen

~-~15?1\'~

~ Happiness is when I
~ things go right !

i,.

BØF! - HN har sagt det så nydeligt: "Knib bal
derne og pres blodet opad. Op til bøffen og mærk
hvor det hjælper."

Vi kan ikke længere nøjes med, at sagen bare
er beuf!

Kim Ø.
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VEST
VOLD

VANLØSE SKAKKLUBS JUBILÆUMSTURNERIN"G

Denne turnering bliver afviklet i menigheds
husets store lokaler på følgende MANDAGE:
24/8, Jl/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10
hængepartier den følgende onsdag.
Turneringen bliver koordineret med EMT.
Mere udførlige oplysninger senere.

VESTVOLDTURNERINGEN

Vestvoldturneringen påregnes afvi:ilet på
Glostrup Bibliotek følgende weekender:
7/11,8/11, 28/11,29/11, 12/12,1)/12
J. runde spilles torsdag den 12/11.
Der arbejdes på at afskaffe dobbeltrunden,
da den er meget h~rd, både for spillerne og
turneringsledelsen.

Reserver datoerne, så vi til disse 2 turneringer
får stor repræsentation af VSo

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

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

Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.
Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 10 25
Kasserer :Børge Gyldholm 74 35 21

Turneringsleder

Redaktion

Klubbens giro

Claus Steenbeck

Steen Schousboe

Hans Nielsen
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41 17 98

71 74 97
02 91 10 78

6 47 84 33


