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Leif Jensen og Fribonden,
en hed affære!

Leif Jensen,blandt nogle venner kaldet SV
Jensen,på grund af en nu længst hensmuldret po
litisk alliance mellem det parti som Leif hylder
og et andet (gæt selv hvilket,og hvilket af de to
som Leif har skænket sit hjerte!),altså,Leif Jen
sen,har i mangt og meget virket til gavn for vores
klub.Hvis han en gang bliver æresmedlem vil man
til den tid tale om hvordan Leif var formand i en
krisetid,da klubben var tæt på at bukke under.Om
Leif som turneringsleder,GF-dirigent,holdspilier,
deltager i m~nge klubturneringer og ikke færre ud
flugter til Alborg.Men her vil vi tale om noget
andet,som ganske særligt ligger os Fribonde-redak
tører på sinde,nemlig Leif's forhold til dette u
dødelige organ.

Leif var i adskillige år redaktør,sammen med
Eve,"Fonne" kaldet.I den tid,og i tiden derefter,
har Leif sørget for trykningen af vores blad,og det
helt uden udgifter for klubben.En stor og uegen
nyttig indsats,som Vanløse Skakklub er taknemmelig
over.For nogle år siden ville vi simpelthen ikke
have haft råd til at betale trykning,så det er fak
tisk Leif's fortjeneste at vi i det hele taget har
et blad.I mellemtiden er klubben vokset sig .større
og stærkere igen,og kan nu forhåbentlig finansiere
sig selv.

Tak Leif,fordi du med metallets styrke bar
vores Fribonde igennem den svære tid!

Red.



Skak Øbro,Gøngeturnering og andet godt.

Af Kim Ørsnæs

Hermed følger et noget forsinket referat af noµ
le af de mest betydningsfulde skaklige begivenheder
fra det forgangne forår.

Skak Øbro 81 havde i år som deltagere fra VS:
Jonas,Stefan,Ulrik,og Kim.Den arrangerende klub le
vede også denne gang op til sit tilnavn, "Røgbro".
Nikotindampene svævede hen over bordene,alt imen
temperaturen i lokalet steg til umenneskelige høj
der.Den klassiske historie om simultanspilleren,der
tager et tårn fra brædtet ved siden af,kunne passende
anvendes her i redigeret form.Ingen,simpelthen ingen
ville have kunnet se det!

Og ikke nok med det.En salig søndag eftermiddag
sad vi i flette røgfyldte lokale; tidnøden var be
gyndt,da plob - - ikke noget lys! Folk lod urene gå
i den tro,at det kun var en sikring,men efter ca.
1o min. meddelte Emborg at hele Østerbro var lammet.
Stort - - bemærkninger som:"Jeg må hjem,der er masser
af mad i fryseren!",fortæller noget om den intellek
tuel~e habitus hos visse af deltagerne. - Det var
frivilligt,om man ville spille videre,men det gjorde
dog de fleste.Jeg selv var ikke sen til at udnytte
situationen,og i ly af mørket invaderede mine sorte
brikker min modstanders stilling,skønt jeg inden u
heldet havde stået klart dårligst, -ja,faktisk til
tab.

Iøvrigt var turneringen godt ledet.
Under overskriften: Black kni ht invades enem

camµ,bringes partiet fra 3.runde,spillet den 8 3 -8,.
(Redakteren,som efter bedste evne forsøger at over
føre forfatterens manuskript til letlæselig maskin
skrift,har ved hjælp af ordbøger og andre lærde vær
ker forsøgt at tolke denne vist nok udenlandske over
skrift.Så vidt han er kommet frem til betyder den
"B'l.ækna.t invaderer alene Mein Kampf" ,men hvilken,om
overhovedet nogen,mening det giver kan han ikke op
ly::-:e noget om.)
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Hvid: Magnus Gudnason Sort : Kim Ørsnæa

1 .c4,Sf6 2.Sc3,e6 3.d4,Lb4 4.a3,L:c3+ Vi befinder o~
nu i Samisch-varianten i det Nimzoindiske forsvar.

= 5.b:c3,Se4?! Meningen er at få en slags hollandsk
opstilling,men er vel nok ikke det stærkeste.6.Dc2,
f5 7.e3,o-o? (b6) 8.Ld3,d5 9.c:d5,e:d5 1o.Se2,Sd7

• 11 .Sf4,Sdf6 12.o-o,Sd6 Altsarnmen temmelig planløst
fra min side.

13.a4,g5 Et desperat forsøg på at få noget mod
sfil i gang. 14.Se2,Sfe8 15.La3,Tf6 16.Tfe1 ,Sc4 17.
L:c4,d:c4 18.Sg3,Sg7 19.f3,Ld7 2o.e4,f4 Jeg var alle
rede her i forrygende tidnød,da mørket som en frel
sende hånd lagde sig over lokalet.Ha-ha,tænkte jeg,
måske kan jeg under disse omstændigheder,hvor man ikke
kan se en hånd for sig,lokke ham til at spille på
min tidnød.Som tænkt,så udført! Herefter trak jeg
a tempo lige til tidskontrollen.

21 .Sf1,g4 Ser noget vildt ud,men giver gode
praktiske chancer. 22.]e2,g:f3 23.D:c4?,Kh8 24.g:f3,
Tg6+ 25.Kf2 (Kh1 går selvfølgelig ikke p.gr.a. Dg5)
25.,-,Dh4+ 26.Ke2,Tg2+ 27.Kd1 ,]h5 28.Sd2,D:h2 29.Lc1,
Se6 Hyppen starter sin bemærkelsesværdige vandring.
3o.Te2,Tg1+ 31.Te1 ,Tg2 32.d5?!,Sg5 33.Dd4+,Kg8 34.
Tf1 ,h5 Frem med randbassen - tiden går jo hurtigt,
når man er i tidnød.35.e5? En fatal fajl,den sorte
løber har ellers længe stået til grin på d7. 35. ,-,
Lf5 36.c4,Tc8? Havde jeg ikke været i sådan en tid
nød,havde jeg trukket 36. ,-,Kh7!

37.Dc3,Sh3 Det hemmelige træk,og indledningen
til enden for den hvide mand.Truslen Sf2+ er så stærk
at den må dækkes.Det kan ske på tre måder:
A 38.Se4
B 38.Lb2

' C 38.~a3

A. En fortsættelse kunne være: 38.Se4,L:e4 39.f:e4,
Sf2+ 4o.Ke1 ,S:e4 41.Df3,Dg3+! 42.D:g3,f:g3 43.Ta3
(truslen Sc3 er slem) 43.,-,TfB og hvid kan spille
(sprælle) lidt endnu.
Bog C er næsten sammenfaldende,hvorfor fortsættelsen
i partiet kan bruges:
38.La3,Kh7 39.Lc5,Tcg8 4o.e6,T:d2+ Dette havde jeg sei
under analyserne og kunne derfor_s~il~e det a te~po,
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hvilket nærmest chokerede min modstander.41 .D:d2,
Tg2 Hvorhen nu? På f.ex. 42.Dc3 følger 42.,-,Tc2
43.De1 ,Tb2 44.Tc1 ,Lc2+ og mat i næste.Der fulgte:
42.Ta2,T:d2+ 43.T:d2,Dg3 44.L:a? Grådige fyr,det
skal koste dig dyrt! 44.,-,Dg? 45.Ld4,De7 46.Tg2,
Db4 47.Tg7+,Kh6 48.Tfg1 Nødvendigt,ellers går tårne'
tabt. 48.,-,S:g1 49.T:g1 ,Ld3! 5o.Lg7+,Kh7 51 .Lb2,
D:b2 52.Tg7+,K:g7 De sidste par træk blev spille
på min tidnød - men jeg havde hele 8 sek. til at
sætte ham mat!

Kort efter afslutningen på denne turnering tog
fire VS'ere afsted for at spille med i den årligt
tilbagevendende Gøngeturnering i Præstø.

Morgenen startede med et godt måltid hos Rend
lev og viv - bunden var dermed lagt.Med i Folkevo~
nen var foruden Stefan,Niels og kone,Finn og mi
en kasse øl og en dejlig lammekølle.Humøret var h
- tørsten ligeså,og alle så hen til en dejlig dag.

Resultaterne blev som følger:

Stefan
Niels
Finn
Kim

o 1 1 1 1 o
1 o 1 1 o 1
1 o / 1 o 1
1 o 1 1 1 /

5.pr.

3.pr.

Stefan klagede efter 2.runde over sit nederla
i første - det skyldtes udelukkende manglende ind
tagelse af øller,sagde han.Noget om snakken var der
nu: i 4.runde vandt vi nemlig alle 4 efter indt
sen af et godt måltid mad,adskillige øller og et far
sna~se.Som vi senere har erfaret virker en s~dan kon
sumering åbenbart positivt på spillestyrken,i
Stefan.

Da turneringen var forbi,viste det sig til alle
overraskelse at Rødovre,der var talrigt repræsenteret,
cv~rhovedet ingen 1ræmier fik! - Stefan,der jo al~id
ren flink fyr,vinkede farvel,da de tog bussen hjem.-

Vfter endt dåd tog vi ud og så på både;Vej
ret var skønt,hvorfor vi besluttede at gøre brug ar
den medbragte fcdbold - vi skulle blot finde et sted
at s~ille! Det fandt vi i Faxeladeplads,og alle var
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glade,ikke mindst Stefan,der til slut var lige grøn
udvendig som indvendig! - Hvordan kampen endte får
stå hen i det uvisse.

Parti fra Gøngeturneringens 1.runde
Hvid: K.0. Sort: Steen Højmark

Næstved
1 .e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.d4,e:d4 4.Lc4,Sf6 5.e5,d5 6.Lb5,
Lb4+? 7.c3,d:c3 8.o-o,Se4 9.Da4,a5 7! (,-,Le7) 1o.
L:c6+,b:c6 11 .D:c6+,Ld7 12.D:d5,Lf5 13.Dc6+,Kf8 14.
b:c3,Le7 15.Sd4,Lg6 16.f4,f5?? 17.Se6+ Opgivet.

Selv uden den afgørende fejl ville sort være
færdig i få træk.

Da jeg synes,der er for få partier i Fribonden
- det være kommenterede eller ej - bringer jeg her
en lille appetitvækker,engang vist i TV,mellem to
af de store for godt hundrede år siden:
Hvid: Adolf Andersen Sort: Max Lange

1 .e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lb5,Sd4 Bird's variant. 4.S:d4,
e:d4 5.Lc4 Tarrasch's fortsættelse,der er anerkendt
som det bedste. 5.,-,Sf6 6.e5,d5! 7.Lb3,Lg4!? 8.f3,
Se4 9.o-o,d3! 1o.f:g4? Det rigtige var her 1o.De1 !,
der forhindrer alt hvad der nu sker.Sort sætter nu
hvid mat (tvungen) i 12 træk! Det kommer meget flot,
og den afsluttende manøvre er besnærende.

1o.,-,Lc5+ 11 .Kh1,Sg3+!! Omend nærliggende,dog
meget smukt.12.h:g3,Dg5 13.Tf5,h5 14.g:h5,D:f5 Truer
igen mat. 15.g4,T:h5+ 16.g:h5,De4 17.Df3,Dh4+ 18.
Dh3,De1+ 19.Kh2,Lg1+ 2o.Kh1,Lf2+ 21 .Kh2,Dg1+ mat.
Fantastisk,ikke sandt?

Kim Ørsnæs

Redaktøren kan jo ikke andet end være enig med
K.Ø. i hans synspunkt at der er for få partier i
Fribonden.Det er der kun en løsning på,nemlig som
K.Ø. selv så udmærket har demonstreret med det oven
stående indlæg.Og andre skal skam også være velkom
ne,her gøres ingen forskel på folk!Hvad med at vise
et godt eller sjovt parti som du har spillet i Vin-
terturneringen??
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Hvornår var det nu det var? (3)

Ja,for at begynde med titlen,så vil vi herefter
gå over til at kalde denne serie "Til Gavn og glæde11,

og stryge den indlagte spørgekonkurrence som gav
anledning til ovenstående titel.Sagen er nemlig at
jeg kun har modtaget få og tøvende svar på disse
indlagte spørgsmål af Poul Overgård-typen,så jeg
må se i øjnene at den slags må man overlade til de
sande eksperter i P3.

Det er jo heller ikke let at finde partier so
både er meget instruktive og så berømte at et rime
ligt antal af klubbens medlemmer har set dem før.Så
det er ikke uden en vis lettelse at jeg fremover vil
koncentrere mig om det der hele tiden har været ho
vedsagen,nemlig det fornøjelige og belærende i selve
spillet.

Løsningen på opgaven i nr.5 vår ellers ikke alt
for svær,idet det faktisk er angivet i mange teori
bøger.Varianten hedder "Botvinnik-varianten",og nu
er der ingen points for at regne ud hvem der spil
lede hvid i partiet! Tyskeren Kmoch spillede sort,
og det foregik i Leningrad i 1934.Botvinnik var al
lerede dengang på vej mod verdenseliten,selvom han
først blev verdensmester i 1948.

I seriens første parti så vi et løberpar,som
ikke rigtig nåede at gøre sig gældende.Modstanderens
springer blev fordrevet fra centrum,hvorefter de
tunge officerer trængte ind og plyndrede i baglan
det.Denne gang vil vi se et løberpar i funktion:
diagram på modstående side,partiet Tarrasch -
binstein,San Sebastian 1912.

Ingen af parterne har udviklingsforspring e:~er
terrænfordel,men sort har løberparret.For at gøre
det gældende,skal tårnene byttes af (15,17.,og 22.
træk).Desuden skal modstanderens springer fordrives
til dårlige felter ved hjælp af bønderne (2. og 3.
træk),og der skal åbnes diagonaler for egne løbere
(8. og 9.træk).Sort åbner også nogle linjer for si
ne tårne (15. og 17.trækJmen det er især for at
tvinge hvid til at tillade tårnafbytning. Og læg
mærke til hvordan Rubinstein spiller over hele brædt
tet.
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Hvid finder ikke nogen aktiv rnod-plan,men for
søger i det mindste det rigtige,nemlig at bytte bøn
der af.Det er i det hele taget et gylden regel for
mange slutspil: Den der prøver at vinde bytter of
ficerer af,den der prøver at holde remis bytter
bønder.

1

a b C d e f g h

1.,-,Lb7 2.c3,f6 3.Sg4,h5 4.Sf2,Le3 5.Ld1 ,h4 6.g3,
a5! 7.Lf3,b4 8.Kg2,B:c3 9.b:c3,La6 1o.c4,Ta-d8
11 .c:d5,c:d5 12.Th-d1 ,Te7 13.Sg4,h:g3 14.h:g3,Ld4
15.Ta-c1 ,Tb? 16.Tc2,Kf7 17.Sf2,Tb2 18.T:b2,L:b2
19.Td2,Ld4 2o.Sh3,Ke6 21 .Tc2,Kd6 22.f5 Skaffer hyp
pen det gode felt f4,rnen er selvfølgelig også en
svækkelse,fordi den sorte konge nu evt. kan gå til
e5.

22 .. -,Tc8 Afbytning! Hvid kan ikke spille 23.
Td2,Le3 24.Te2,d4 25.Le4,Tc3 med bondetab.Derfor:
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23.Ld1 ,T:c2 24.L:c2,Ke5 25.g4,Le3 26.Kf3,Kd4
27.Lb3,Lb7 Ikke slå på d3,fordi Hvid så slår på d5.
28.Ke2,La6 29.Lc2,Lb5 3o.a4 For at forhindre den
sorte bonde i at gå frem til a3.Men en af de stør
ste fordele ved løberparret er,at man ved en gun
stig lejlighed kan skaffe sig af med det,og detgør
sort nu:

3o.,-,Ld7 31 .Kf31Kc3 32.K:e3,d4+! Derfor byt
tede sort.Med dette træk holder han nemlig den hvide
konge væk fra D-fløjen.Ke4 besvares jo med Lc6+.

33.Ke2,K:c2 34.Sf4 Omsider kom den stakke~
hyp i spil,men det er selvfølgelig for sent. 34.,-,
L:a4 35.Se6,Lb3 36.S:d4+,Kb2 37.Sb5,a4138.Ke3,a3
39.S:a3,K:a3 4o.Kd4,Kb4 Og hvid gav op.

Så let er det,i hvert fald hvis.man spil~er
så fint slutspil som Rubinstein,men der var (er?
der nu heller ikke mange der gjorde.Men nogle af
ideerne kan du i hvert fald selv bruge næste gang.
Hvis du har løberparret,så prøv at få byttet de
andre officerer af,og spil på begge fløje.Undgå
bondeafbytninger hvis du kan,uden at give indrøm
melser af anden art.

Steen S.

Giv en hjælpende hånd!

Som oplyst i forrige Fribonde,så fejrer vores
klub sit 5o-års jubilæum i år,og det sker bl.a.
med en koordineret turnering.Spilledagene er flg.
mandage: 24/8,31/8,7/9,14/9,21/9,28/9,samt sidste
runde lørdag d.3/10.

Spil med og gør det til en festlig turnering!
Hvis du ikke har tid eller lyst til at spille med
i sådan en seriøs turnering,så hjælp med ved at
stille brikker op og pakke sammen,eller ved at stå
for øl- og vand-salget en eller flere aftener.Giv
dit tilbud om hjælp til Stefan eller Barkhuus eller
Ulrik,vores nybagte materiel-forvalter.Han skal
vel ikke være alene om alle de brikker??

Steen S.
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ET FORSLAG:

Vi har her i landet en frygtelig bunke index,
f.eks. fødselshyppighedsindex samt pristalsregu
leringsindex, og herefter er det da nærliggende
med et index over ratingtal for klubben, et så
kaldt 11ratindex11• Et forslag (af de tvivlsomme)
er derfor om ikke klubbens tal(e)-glade formand
kunne påtage sig at optage lidt plads i de kom
mende fribønder9 ved at fortælle lidt om klubbens
gennemsnits-rating fra måned til måned. Dette
kunne f.eks. gøres ved at sætte klubbens gennem
snits-ratindex til loo ved generalforsamlingen.
Et forslag til fri afbenyttelse. Tilsvarende kan
oprettes et index over antal B.B. (brugte bajere)
eller over antallet af ciga-rart-skud i askebæ
gerne. Ja, der findes mange muligheder9 og vi
(jeg) ser frem til således spændende initiativer
i de fremtidige fribønder.!!

en anonym, O.D.

A PRO POS •••
••• mit indlæg i sidste nummer af fribonden. En
vaks læser har spurgt mig om den megen tale om
kvinder skyldtes at brikkerne var lavet af ero
teak-træ. Nej, kære læser, de er såmæn(d) lavet
af fyr-retræ.!

m.v.h. O.D.

Og så er der endelig nogle, der er lavet af buk-sbom!
Sådan kan man jo blive ved•••

m.v.h. red.
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Vi kender det allesammen. Hvad pokker skal man skrive om?
Fribonden skal udkomme, - og det nogenlunde regelmæssigt.
Eh gang forsøgte vi at lade halvdelen a.:f siderne være blan
ke, og det kom der et flot og tykt blad ud af, men ingen
ekstatisk jubel blandt de formodede læsere. Konklusion nro
et: Der skal stå noget i .fb.
Og det var slet ingen uvæsentlig oplysningo Nu står der

altså noget; hvilket kan være lige fedt, eller? Nej! For
MASSERNE (alle de andre) vil se part i er og helst
mange. Et lille, lusket spørgsmål: Hvad med at spille dem
selv. Klubben står til fri afbenyttelse, og der er ikke
strejke på bryggerierne. Alt imens vi kan konkludere, a
tilværelsen ånder i det mindste relativ idyl, må vi drage
konklusion nr. 2: Det skal handle om skak i f'b , Hvor uhyg
geligt!
For det er vist noget med at flytte rundt på brikkerne i

mere end en forstand. Den opmærksomme læser vil i denne
forbindelse vide, at min medredaktør har flyttet temmelig
grundigt på det seneste, hvilket har givet min mere dovne
sjæl mareridtsfornemmelser. Jeg er nemlig uden besiddelse
a.:f den elegante, pædagogiske taktstoksgefuhl, hvormed min
kollega lemper de elementære positionelle og taktiske be
greber ind i bøffen (der var den igen, Kim) på Jer.
Mareridtet skulle altså opstå af den fornemmelse, at det

virkelig passer, at der er for få partier i bladet. Men
det er jo bluf~ al den stund at det nærmest er løgn. Der er
gennemsnitligt langt flere partier end for år tilbage.
(nogle af Jer) er med andre ord umættelige, I lider af en
slags mani, og denne Jeres maniske skaktørst har bortve;
ret enhver sans for proportioner.
Den slags skal behandles med skrap kost, og det er vel så

et upædagogisk parti. Hvilket I så får at se. Hurra!! Og
I må også gætte! Er det ikke dejligt'? Ganske vist har
Steen ikke fået så svært mange henvendelser på sine spørgs
mål; men jeg tror, at de har været for svære. - Får jeg
iY..ke et looo/a-respons på spørgsmålet om, hvem der spi
hvid i følgende parti, som mine kilder omtaler som hennoids
vis "fantastic supercombinations" og "slam-bang meleerr,
ved jeg ikke, hvad jeg skal tro. Jo, at I ikke spiller
partierne igennem! Eneste undskyldning skulle være, at -
ikke besidder et spil med 5 dronninger•••
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Åbningen er fransk, og det kan jo ikke overraske Jer1 som
kender mine tilbøjeligheder til dette, luskede forsvar. Hm ••

hvid:
SORT:

??????????????????????
mr. nn

Og det var jo informativt ••• Det er spillet (hvis det~
spillet!) i 1915, så for den sags skyld kunne hvid godt væ
re Capabla.nca; men ham kan vi godt stryge efter den første
halve snes træk•••
1. e4,e6 2. d4,d5 3. Sc3,Sf6 4o Lg~,Lb4 Går under navnet

MacCutcheon varia..~ten, og det er revnende ligegyldigt. 5u
e5,h6 6. exf6,hxg5 7. fxg7,Tg8 8. h4,gxh4 9. Dg4,-. Nej,vel?
Ikke Capa. Men stedet er Moskva, og sort er måske ikke så
ubekendt som antydet. Den temmelig forhenværende USA-mes·i;er
I.A. Horowitz, som er min ene reference, omtaler ham som
Grigoriev, og kanske det var ham, som i J.ihevoldsens "Ver
dens bedste skak II" spillede skak med Iljin Genewsky i
mørke. Man fornemmer historiens vingesuso Nu er der ingen
pionerånd mere9 efter Fischer vil alle have lys.
Grigoriev begår en fejl: 9. -,Le?. Det har vi allesammen

lært •• o Man skal ikke flytte rundt med de samme brikker i
åbningen. lo~ g3,c5 11. g:xh4,cxd4 12. h5,dxc3. Men det gør
de altså alligevel9 og det var så det upædagogiske islæt.
1~. h69cxb2. Hvilken konsekvenso 14. Tbl,Da5+ 15. Ke2,Dxa2
16. h77Dxbl 17. hxg8,D+,Kd7 18. Dxf79Dxc2+ 19. Kf3,Sc6
Og dette s'Wlde udviklingstræk var det bedste9 hvor utroligt
det end lyder. 2o. Dg4xe6+,Kc7 21. Df4+~Kb6 220 De6-e3+,
1c5. Der var ikke andet9 ( eks. 22. -9d4 23. Ld.3 eller
22. -9Ka5 23. Dd2+)o
De næste træk ser smarte ud, og hvem vil ikke gerne have

en ny dame? Altså: 23. g8,D,bl9D. Håbløst var 23. -,Lxe3
24. Dxe3+,d4 25. De3-b3+9 hvilket retfærdiggør mormontil
bøjelighederne. I det virkelige liv tog R også flere koner,
dog ikke på samme tid•••
24" Th6!!!,-. Partiet er ikke længere! Truslen er Dd8mat.

Varianter: 24. -9Lxe3 250 Dd.8+9Kc5 26oDxd5+,Kxd5 27. Dd.6+
Smukt~ Eller 24. -,a6 25. Txc6+,bxc6 26. Dd8+,Ka7 27. Dd8-
e7+ og vinder smart. Sidste: 24. -,Dxfl 25. Db4+,Db5
260 Dd8+,Ka6 27. De3-a3+ og mat i to træk.
Når jeg så afslører~ at jeg har søgt hjælp hos nyligt af

døde Kotov? som havde stor (formodentlig i propagandistisk
øjemed) interesse ~or og fornavn tilfælles med personen, I
skal gætte, bliver det næsten for nemt •••

HN
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Ligepå og hårdt!

Sort har lige trukket sin dame til d5,og mener
nu at hvid må indvilge i remis ved evig skak.Men hvid,
som altså er i trækket,er ikke spor fredeligt ind
stillet.Faktisk kommer partifortsættelsen så hurtigt
som torden i august.

Opgaven til vor læser lyder altså i al sin en
kelhed: hvad spiller hvid??

Hvis du efter la.nge,grundige overvejelser alli
gevel må melde pas,så findes løsningen på bagsiden.

Red.
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Studenterforeningens koordinerede.

Af Steen Schousboe

To VS'ere deltog i denne turnering,nemlig Jonas
og mig,sagde hunden.Resultaterne var i sidste ende
beskedne,men ikke direkte dårlige.Ved en fæl misfor
ståelse tabte Jonas sin gevinststilling i første run
de,men spillede derefter meget overbevisende.Af en
eller anden grund kørte han fast i de to sidste run
der.Træthed? Manglende koncentration? Nå,vi kan jo
ikke alle vinde hver gang!

Min egen score giver mig trang til at komme fæ
le rygtemagere i forkøbet.Blandt mine 6 remis'er,som
burde have været 7,var der ingen pølseremiser.I før
ste runde tog jeg og Dick Sørensen remis i en skarp,
men lige stilling,da ingen af os turde spille på ge
vinst i den begyndende tidnød.Bortset fra denne run
de,så var alle partierne vitterligt "færdigspillede"
før vi tog remis.Det er svært at forklare hvordan
man kan spille så mange remis'er,men når jeg nu bag~
efter spiller partierne igennem synes jeg at jeg
stort set spillede pr~cist nok til ikke at tabe,men
ikke prfficist nok til at kunne udnytte de mindre fejl
som mine modstandere ligesom jeg selv begik tid efter
anden.En "remispølse" er så vidt jeg forstår en spil
ler som tilbyder eller accepterer remis i stillinger
hvor der stadig er masser af spil,og det var altså
- på spejderære - ikke tilfældet her.

Vores score i tabelform:

Steen S. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 o 1/2
Jonas B. o 1 1 1 1 /2 o o

= 3
= 3,5

Turneringen blev i øvrigt afviklet under ret
særprægede omstændigheder,og af hensyn til folk som
i fremtiden vil sfille i Studenterforeningen finder
jeg det nødvendigt at give lidt forbrugeroplysning.

For det første er lysforholdene elendige.D.v.s.
de er egentlig ganske hyggelige,nærmest som på et
værtshus,hvilket i det store hele skyldes at fore
ningslokalerne faktisk fungerer som vocrtshus og fest
sal til daglig.en af deltagerne havde ytret ønske om

13



at spille i røgfrit lokale,men da han så dette loxaie,
hvor lysforholdene var endnu ringere,faktisk ikke
egnet til andet end blindskak,betakkede han sig do
og foretrak nikotindampene i hovedlokalet,hvor man
i det mindste kunne se brædt og brikker.

Lugten i lokalet var også af værtshustypen.O
verfyldte askebægre,eller surt øl,eller hvad det nu
er som giver denne særlige aroma som vi alle ken
net problem løstes dog hurtigt,idet de førstanko
de mesterspillere vænnede sig til straks at åbne
lige vinduer.Varmt var det jo alligevel,selvom de
var dansk sommer.

Arrangementets uovertrufne højdepunkt var do
at opleve med en anden sans,nemlig hørelsen.De før
ste tre runder skete der nemlig det,at en gymnastik
og afspændingsforening indledte sine øvelser kl.19,
i lokalet umiddelbart ovenover spillelokalet.Dette
foregik på den måde at nogle,antagelig unge og vel
trænede,men alt andet end sylfideagtige,mennesker,
til tonerne af halvfjerdsernes og de sene tressere
mest populære rocknumre,med beundringsværdig ener
slog kraftspring og flik-flak henover loftet.Alts
vores loft,deres gulv.

At de formåede at blive ved til kl 23 var vir
kelig utroligt,selvom de af hensyn til varmen lige
som os havde åbentstående vinduer,hvorved vi blev
i stand til at værdsætte de mindste musikalske nuan
cer i deres akkompagnement.Jeg husker fra min skole
gang hvordan et enkelt kraftspring kunne være mere
end nok gymnastik til en hel uge,men nutidens atle
ter er sandelig gjort af mere robust materiale.Men
vi havde nu heller ikke så god musikledsagelse.Fak
tisk kan jeg ikke huske andet end kommandoråbene
fra vores sergeant-agtige gymnastiklærer,og skrigene
fra de ulykkelige som kom galt afsted med de u
kulerede gymnastikredskaber.Særlig den såkaldte "hes t "
som man formodedes at springe over.Et djævels
søgt torturinstrument,nå,det vil alligevel føre ror
vidt at komme ind på.

Dette ikke være sagt som undskyldning,for Je
tror ikke at den slags uvedkommende ting generer
ret mange skakspillere når de først er i gang. :'Jeu
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som sagt,forbrugeroplysning må der til.Og mens
vi er ved det: i Mesterklassen var brikker og ure
i orden,men brædterne var endnu mere snavsede end
vore egne gamle,og det siger ikke så lidt.Ikke sandt,
hr materialeforvalter?9? I basisgruppen var brikkerne
derimod meget ringe,udover brædterne,altså.

Turneringsledelsen var bare i orden.Afslappet,
kompetent,humoristisk.

Et parti fra turneringen:

Hvid:Nils Nilsson,KS Sort: Steen S.

1 .e4,c5 2.Sf3,Sc6 3.d4,c:d4 4.c3 Den såkaldte Morra
gambit,som jeg tror er korrekt i praksis.Den kan
afslås fx med 4. ,-,Sf6,men der er heller ikke noget
i vejen med at modtage den: 4.,-,d:c3 5.S:q3,g6
6.Lc4,Lg7 7.o-o,d6 8.Db3? Bedre er standardtrækkene
De2 eller Lf4.Faktisk har jeg engang set på denne
mulighed,så svaret kom straks: 8.,-,Sa5! Nu kan
hvid vinde en bonde med L:f7,men det koster en of
ficer efter Kf8.Prøv selv!Hvid spiller derfor i ste
det: 9.Lb5+,Ld7 1o.ra4,Sc6 11 .Le3,Sf6 12.Tf-d1 ,o-o
13.e5,Se8 14.e:d6,S:d6 15.Lf4,a6 Hvis sort vil vin
de er det nok heromkring forbedringerne skal findes.
16.L:c6,L:c6 17.~b4,Dc8 18.L:d6,e:d6 19.Sd5!,L:d5
2o.T:d5,Td8 21 .Ta-d1 ,Pc6 22.h4,Ta-c8 23.h5,b5 24.
h:g6 Jeg blev rludselig mere bange for at denne bon
de ved lejlighed skulle støde frem til h6. 24.,-,
h:g6 25.b3,Lc3 Rømmer g7 i forventning om bvids næste
træk. 26.Dh4,Kg7 27.Df4,Lf6(?) Meget snedigere her
Le5.~egyndende tidnød! ?8.T:d6,T:d6 Bemis.~fter fx
29.T:d6,Dc1+ 3o.P:c1,T:c1+ 31.Kh2,Tc2 har ingen af
parterne reelle gevinstchancer.

Ffter hvids åbningsfejl havde jeg jo sat næsen
op efter mere,men den gode vilje alene gør det des
varre ikke i skak.Mfske var det det de gamle sigtede
til n&r de sagde at finden er redebon,men kødet er
skrøbeligt.Man burde ved lejlip~H<i fcrhøre sig hos
vores kasserer cm bvcrleJes det forholder sig.Han
har jo beviseligt forbindelserne i orden til de hø
jere magter.

Steen S.
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Det er for galt med vores klub,og vores klub
blad.Se nu fx hvor gabende torrnne vore udmærkede og
dyrt betalte lokaler står det meste af sommerperio
den.En ga.ng,foreløbig,har der virkelig været helt og
aldeles tomt.Det var den aften hvor der både blev
lukket og åbnet i klubben to gange!

Men selvfølgelig skal folk da have deres sommer
ferie i fred.Vi synes bare lige at vi ville fortæl
le de mange ferierende at der faktisk er åbent også
i sommerperioden,og at der normalt er ganske hygge
ligt.Der spilles både lyn- og børneskak,og ind i
mellem også den såkaldte sommerturnering.

Hvad kan der gøres for at bedre forholdene for
de fremmødte,som altså pt er for få? Ja,først og
fremmest skal der drikkes nogle flere af de grønne
(formandens mærke.Iflg. klubhistorien er der tradi
tion for at vores formand gør sit til at det kendte
bryggeri i Hellerup kan løbe rundt).For det andet,
hvis det ellers er tilladt at propagandere for andet
end øl,så bliver der efter min mening røget for lidt.
Det er faktisk kun Miki der gør sin kammeratlige
pligt for tiden.

Kort sagt: Mød op,alle I gode kammerater,vi sav
ner jer i klubben!

Redo

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

Redaktion

Klubbens giro

Steen Schousboe

Hans Nielsen

71 74-97
18 30 95

6 47 84 33

Løsning_p!.._Qpg§ven side 12:

l. Sh6+,Kh8 2. Sf7+,Kg8 3. Dxg7+,Kxg7 4. Th7+,Kg8 hvor
efter hvid slutter af med det udmærkede træk 5. Sh6+ mat!


