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JUBILÆUMSTURNERINGEN

Red.

Selv den trægeste VS'er må efterhånden have
bemærket at vores klub i år fejrer sit 5o-års
jubilæum,og i den anledning har vores utrættelige
bestyrelse,bistået af opofrende medlemmer,arran-
eret diverse festligheder.

Den første af disse festligheder,jubilæums
turneringen,er nu afsluttet,og i dette nummer af
Fribonden vil man kunne finde resultaterne.

Der deltog ialt 52 spillere,heraf 26 fra VS.
en at prale synes jeg godt vi kunne v~re arran

gementet bekendt,for spilleforholdene var efter
1in vurdering i den bedre halvdel: god rlads,rime
lige lys- og lydforhold,sarskilt analyselokale,og
ode brikker og ure.Måske var nogle af brædterne

~ovlig slidte,men jeg har set det værre mange
teder.01,vand,kaffe og te i Barkhuus' velkendte

regi.Måske skulle han udvide varesortiffientet med
ciaarette~,tændstikker,kugle~enne,og iltmasker .

Der var desværre ikke ~ulighed for at etable
re ikke-ryger-lokaler,men vinduer og ventilatorer
..oldt alligevel luftkval iteten på et nogenlunde an
stændigt niveau.

Men det væsentligste ved sådan en turnering er
.a~urligvis selve spillet.Fribonden ser frem til
ange interessante eller lærerige eller morsomme
artier i de kommende numre.Fat kuns pennen,I 26
eltagende VS'ere!



MESTERKLAS SE

F.P.H.N.O.D.T.S.C.S.C.A.F.B.H.S.
Finn Pet~rsen ~;:· 1 /2' 1 1 1 1 1 1 /2 6 IH:iemrnespiller ., __
Hans Nielsen 1;2

1/ , 0 , 1 1 1 1 1 5, $
V. S. . r I/. . . , - :
6Iene"lfter O 1 //, 1 /2 1 /2 1 o 1 4 !
V .S. : ,. / · .
~or~en Sneslev O O 1;21//, 1 1 1 1/2 4

mi~:-strachan O O ; 1 /2 0 /, 1 /2 1 1 3
K.S. - - ',, ~ -·
C.Andr~asen O O O O 1/2:1//, 1 1 2,5
Frederiksberg, ,
Finn Bonne z i O O 1 0 ! 0 0 1//, 1 2
Rødovre __ / I
H.Stockflet 1;2 0 0 I 1/2j O o o % 1
Hillerød .

'

Finn P.,tidligere Kbh.mester,OL-spiller m.m.
var favorit,og vandt i fin stil.Kun mod Miki
var han i vanskeligheder.

Hans og Miki som nr 2 og 3,en triumf for
ratingsystemet! Heldigvis lavede Sneslev dog
ravage i systemet,idet han før turneringen var
næstlavest rated'e spiller.Nu er han atter
fuldgyldig mesterspiller,og tillykke med det.
Faktisk tjente alle V.S. 'ere rating,Miki hele
2 fuldfede points.

Jeg har en teori om at Claus Andreasen
ikke kan lide at spille mod V.S. 'ere,og denne
teori blev i hvert fald ikke afkræftet i denne
turnering.

Det var en fornøjelse at se hvordan vore
egne spillede spillet,og ødelagde hinandens
placeringer.Miki slog Hans,som slog Sneslev,som
spillede remis mod Miki.

I anden runde mødte de 4 højstratede de 4
lavest-do ,og scorede "ren Elo", 10.0%.Hvad mon
min medredaktør siger til det?
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BASISKLASSE GRUPPE 1

P.T.D.F.H.S.F.M.J.J.J.G,J.H,N.R
'

Pr~?en Thystrupv~~/J O 1 1 1 1 1 1
Hvidovre , ,
Dr.Filipovic 1 I~ 1 1 0 o 1 1
AS 19o4 I,.
Hans O.Strauss O O ///j 1/2 1 1 1 1
Gladsaxe 11 ,

Finn Madsen O O 1/2½,~1/2 1 1/2 1
v.s. //
Jan Jørgensen O 1 0 1/2 ;// 1 o 1
v.s. V,~
Jacob Gibori

O 1 0 0 0 / 1 1
v.s. ~·
Jørgen Holst O O O 1/2 1 o

I
o

V. S. 11/✓Niels Rendlev
O O O O o o 1 /

v.s.

Denne klasse var på flere måder den mest
underholdende at følge.Bemærk fx at kun 3 af de
28 partier endte remis!Hvis jeg ikke tager fejl
så havde alle 8 deltagere gevinststilling i før-

~ ste runde,og også senere var partierne meget op
og ned.

Jan J. overskred to gange.Mod Thystrup for-
di Jan fejlagtigt mente at tidskontrollen var
efter 34 træk.Jan havde ellers to officerer i
overvægt.Alligevel kan Jan og Finn være tilfredse
med resultatet,og de bliver begge belønnet med
24 af Elo's de bedste.

Rendlev startede med fem boller,deraf dog
flere gevinststillinger.Holst sluttede på samme
vis.Men hvad,nogle skal jo vare ude af form,og
e kan begge spille langt bedre end dette re

sultat tyder på.
Thystrup blev mesterspiller.Ny rating 1906.

Også Filipovic spillede en god turnering,men
_avde altså besvær med V.S.'erne.Ligesom Weide,
+-arresten.
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I
BASISKLASSE

1 2 3
GRUPPE

4 5 6
2

7 Ialt Plac.
Asbjørn Sæthre

0 X 1 X 0 1 1 4V.R.
Ej.Christensen 1 X X 0 0 1 1 4F.nk- mPt1 l
Kurt Havn 1 X 1 1 0 0 0 3,5v.s.
Gunn.Barkting

0 0 1 X 0 0 1 2,5
--Gladsaxe

Per Ryden 1 X X 1 0 0 1 4Valbv
( ! )Jesper Holm

0 0 0 0 0 0 0 0v.s.
Bjørn Gemzøe

X 0 0 0 1 1 0 2,5v.s.
E.M.Hansen

X 0 0 1 0 0 0 1 , 5AS 1 qo4
E.Bøge Larsen

X 1 0 X 1 1 0 4v.s.
Fl.Fischer 1 1 1 1 1 0 5,5 1XHvidovre
Lars Petersen

0 1 X X X 0 1 3,5V. S.
Lars Skovle 1 X 0 0 1 1 0 3,5Kageklubben
H.E.Gregersen

0 1 X X 1 0 0 3Gladsaxe
Kurt Andersen 1 X 1 0 1 0 1 4,5 3v.s.
Michael Madsen

0 0 1 1 1 0 0 3Hvidovre
St.Rasmussen 1 X 0 1 1 1 1 5,5 2Farum
Jør.Mortensen

X X X X X 1 1 4,5 4v.s.
Lars Orio

X 1 X 0 0 1 1 4Olympia
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~enne klasse,blandt turneringslederne
Basse 2,havde 8 V.S.'ere,hvoraf altså

Kurt Andersen og Jørgen Mortensen klarede sig
st.

Vinderen Fischer var værd at følge.Han
er tidnødsnarkoman,men ligesom sin berømte
..avnefælle fyldt med energi og sejrsvilje,og
en slags folk har det med at være "heldige".
~ere gange fik han lokket modstanderen til

at trække hurtigt i sin egen svære tidnød,og
i lyn er han bare stærk.Erik Bøge og Jørgen
Mortensen demonstrerede den rette metode mod
'en slags folk: spil iskoldt,og roligt,og tek
nisk.Også og især når hans vinge har rejst sig.

I den anden ende af tabellen viste Jesper
Holm hvordan Kbh.Kommune suger al kraft og in
telligens ud af sine ansatte.Efter fyraften
er de helt groggy,og vinder end ikke klare ge
vinststillinger.

Kurt Havn startede som lyn og torden,men
gik så helt i stå.Og den lille finesse med at
7. runde blev spillet om lørdagen i stedet for
nandagen kostede ham den sidste bolle.

Lars P. spillede i første runde en dejlig
stilren Caro-Kann,og fik klar gevinststilling.
_en så begyndte han helt vildt at ofre løs på
modstanderens kongestilling.Ofrene var desværre
ikke korrekte,så det blev en bolle,men forhå
bentlig af den lærerige slags.Som Larsen siger:
Hvorfor give en mand en chance bare fordi han
ligger ned?

Kurt Andersen var til gengæld snydeheldig
med sin gevinst i sidste runde.Skovle fra Ka
geklubben (jo,det hedder den faktisk) havde
fuldstændig skovlen under Kurt,og kunne vælge
mellem en halv snes gevinsttræk.Heldigvis fan~t
han efter intens søgen det eneste tabstræk i
stillingen,og Kurt takkede pænt for tilbuddet.

Eneste ubesejrede spiller var Jørgen Mor
tensen,men han spillede sig først langsomtvarm.
Eneste spiller uden sejre var Jesper Holm.
Husk det ved det kommende kommunevalg!
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Navn/klub

BASISKLASSE

1 2 3 4
GRUPPE 3
5 6 7 Ialt Plac.

Ole Hansen 1 1 1 0 1 0 0 4Hvidovre
Ole Elsborg 0 0 0 1 0 1 1 3v.s.
Stig Solhof 1 0 0 0 0 0 1 2v.s.
Hans J.Møller

0 0 1 0 1 O· 0 2v.s.
Kim Broksø

X 1 0 1 1 1 X 5 2Hvidovre
Ulrik Find

X 0 X 1 1 1 1 5 3V. S.
Hen.Ørnebjerg 1 X 1 1 1 1 X 6 1Valbv
Søren Rasmussen

0 0 0 0 0 0 0 0 ( ! ! )v.s.
Lars Bornemann 1 X 0 0 1 0 1 3,5V. S •.
Carthon Nyholm 0 1 0 1 0 0 0 2Gladsaxe
Ib Møller 0 0 1 1 0 1 X 3,5Gladsaxe
Klaus I.Nielsen 1 1 0 1 1 0 X 4,5 4v.s.
Ivan Nesterov X 0 X 0 1 1 1 4v.s.
Jan Palludan X 1 1 X 0 0 0 3H:iemmesn.
Per Andersen 0 1 1 1 0 1 X 4,5Rødovre
Jørgen Falk 1 0 0 0 1 1 0 3V - ~ -
Kurt Kristensen X 1 1 X 0 0 X 3,5Gladsaxe
Sig.B.-Larsen ·x 1 1 0 0 1 1 4,5v.s. .
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Basse 3 var mere afvekslende at f-lge end
~asse 2.Undertiden næsten ligeså kaotisk som
~asse 1 ,uden dog helt at nå dennes undertiden
sublime absurditet.

Henrik Ørnebjerg var bare suveræn,men de
vrige deltagere havde en spændende kamp om de

følgende placeringer.Kim Broksø vandt anden
~ladsen på bedre korrektion,og det var lidt
af en tilfældighed.Han kunne vist flere gange
nave vundet over Klaus Ib Nielsen i sidste run
de, men på den anden side kunne Klaus også på
andre stadier af dette forunderlige parti have
afgjort sagen til sin fordel.

Ulrik Find fik tredjepladsen ved at spille
sig op efter en svag start.Hans modstander i
sidste runde slog alle rekorder for absurd skak,
·det han i lang tid spillede med to tårne i un-
ervægt.Dvs,spille gjorde han egentlig ikke

ret meget,men han brugte oceaner af tid til
hve rt træk,og gav først op da der var mat i 2.
lrik slap altså lige netop for hængeparti.

Klaus Ib Nielsen fik fjerdepladsen,og er
ydeligvis i fremgang.Med lidt held,eller må

ske snarere koldblodighed,kunne det være ble
vet til endnu mere.

Også Sigvald BrandtTLarsen,Jørgen Falk,
Ivan Nesterov,Lars Bornemann,og Ole Elsborg
scorede mere end Professor Elo havde ventet,så
man må sige at vores klub blev stærkest repræ
senteret i denne klasse og Mesterklassen.

Søren Rasmussen mødte ikke op til før
ste runde,og en telefonopringning skaffede
klarhed om årsagen: en brækket arm.Hans 7 bol
ler er derfor tildelt administrativt,ikke o~
nået i ærlig kamp.

Som afslutning på dette alt andet end
objektive referat vil jeg sige at jeg nød at
følge turneringen som tilskuer,nærmere beteg
net ''turneringslederaspirant". Tak til delta
gerne for pæn opførsel,og tak til især Stefan,
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Gyldholm,og Barkhuus,som alle udførte et kæm
pearbejde i forbindelse med turneringen. Må
ske mødes vi igen når klubben har 60-års ju
bilæum?

Steen S.

Rygning igen!

Rygning debatteres jævnligt i Fribonden,og
senest har min ærede medredaktør endda beskyldt
mig for at fremsætte slet skjulte opfordringer
til folk om at ryge mere.Jeg må gøre noget for
at rense min æres (nikotin)plettede skjold!

Folks indstilling til rygning har ændret sig
i retning af større tolerance overfor ikke-rygere
og mindre beredvillighed hos disse til at accep
tere rygernes tyranni.På det institut hvor jeg
underviser var det for ti år siden en selvfølge
at rygerne dampede løs i timerne.For fem år siden
var det normalt at man stemte om det (ikke-rygerne
vandt sædvanligvis!),og nu er det en selvfølge at
man ikke ryger i timerne.Forandring afveksler,som
en af mine filosofiske venner siger.

Vanløse Skakklub hverken kan eller skal være
uberørt af de ændringer som sker i det omgivende
samfund.Sneslev,Stefan,og Hans er heppe-ledere for
et voksende kor af ikke-rygere,og selv er jeg en
af flere rygere som støtter deres sag.På årets GF
luftede jeg muligheden af at indrette det ene af
vores kælderlokaler til ikke-rygerlokale,shledes
at vore ikke-rygende medlemmer kunne få ret til
at afvikle deres vinterturneringspartier i en no
genlunde røgfri atmosfære.Jeg bemærkede at ingen
talte imod forslaget,og adskillige rygere støttede
det.

Mit forslag til Bestyrelsen går derfor på at
vi i den kommende vinterturnering giver deltagerne
mulighed for at spille i et røgfrit lokale.Det vil
også give os rygere mulighed for med bedre samvit
tighed at pulse løs i de to andre lokaler!

Steen(Smoke-gets-in-your-eyes)S.
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Kommentar til Olympia

Til Helmuth Andersen i anledning af hans
protest over mit indlæg i Fribonden 1981:

Først vil jeg sige til H.A at han har fortolket en
hel del forkert,jeg vil dog ikke ændre mening p.g.a
et indlæg.

For det første,da H.A lyder meget indigneret over
at jeg har skrevet "at kun Kim og jeg deltog11vil
jeg sige til H.A at det kun var en oplysning til
klubbens uvidende medlemmer.Ligeledes skrives der
noget om at Kim kun fik 2 point,og at det skyldtes uo
plagthed og udeblivelse fra de to sidste runder.
Hvordan H.A er blevet forurettet over det skyldtes
måske at han har set sig blind på to ord nemlig
"dårlig turnering" dermed menes ingenlunde at tur
neringen i sig selv var dårlig (tværtimod) eller at
turneringsledelsen var dårlig.Det der menes er,hvis
man læser lidt videre,at det var en dårlig turnering
for Kims vedkommende.Og det kan da kaldes en blandet
fornøjelse at Kim får 2 og jeg får 5 point.
arige tak for lykønskningen af mni 3.præmie.
Det er ikke p.g.a min unge alder at jeg ikke kunne

se jeg var kommet i en skakklub,det var snarere p.g.a
diverse andre ting som jeg ikke gider komme med en
længere redegørelse af.

Så kommer vi til det billige grin,jeg har over
hovedet ikke skrevet noget om at en Olympia spiller
kumne drømme om at grine over et parti skak,så jeg
vil betragte det som en konstatering.Jeg mente det
for mit eget vedkommende,sa her er vi gået lidt for
kert af hinanden,men jeg skal huske for fremtiden
at bruge jeg-formen hvor det er påkrævet.Hvorfor
skal jeg snakke med mine klubkammerater,for det før
ste var de med de forgangne år,for det andet,kan man
ikke tro at klubkammeraterne kan ændre min mening,
den er forttsat uforandret.Til sidst vil jeg sige
at det er et frit Danmark vi lever i,og man kan
sætte alt på tryk så længe der er en underskrift,
men tak for rådet.

På mine vegne Ulrik Find.
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Kære Ulrik,

Så fik du en lille en over snuden af Olympia,
og det er hvad der kan ske, når man stikker den f
or langt frem. Lad ikke det tage modet fra dig el
ler indvirke på din aktivitet; en øretæve nu og d
aer kun gavnligt, det bliver man hårdhudet af og
lærer at få sagt sin mening i mere diplomatiske v
endinger. I vore dages danskundervisning er der e
n tendens til at se stort på ordvalg og stavning,
bar' folk f'står va' man si'r, ik', men det er et
helt forkert forhold at have til sproget. Med lid
t øvelse kan man nå til at sige "Dit dumme svin"
til en mand på så veldrejet en måde, at han opfat
ter det som en kompliment. I den retning kan du l
ære noget af vore højt estimerede Fb-redaktører,
det burde du lægge dig efter. Folk som forstår de
n kunst at udtrykke sig må i påkommende tilfælde
have en dybt tilfredsstillende følelse af at fægt
e med åndens skarpe våben mod savlende, tænderskæ
rende brøleaber.

Med hensyn til din møg-computer må jeg sige, a
t jeg forstår din ærgrelse. Nu er jee måske ikke
nogen objektiv dommer, da jeg altid har næret en
indgroet mistillid til kumputtere. Ikke fordi jeg
anser disse dyr for at være hverken onde eller go
de i sig selv, men eftersom de kan misbruges - og
bliver det - til mangfoldige luskede formål; menn
eskene er nu ikke så gode, som de burde være, og
det er kartoflerne for resten heller ikke. Jeg ka
n da godt indse, at anvendt i det godes tjeneste
kan kumputteren være menneskeheden til stor velsi
gnelse, ja den kan ligefrem betragtes som Vorherr
es raffinerede svar på Kristeligt Folkeparti, men
sådan er de barske realiteter jo desværre ikke, o
g det kan jeg ikke rigtig se, vi kan gøre noget v
ed for tiden.

Jeg forstår, at du gerne vil skille dig af med
dit møgdyr, og hvis du vil lytte til et godt råd,
så lad være med at smide dyret ad h- til; du risi
kerer bare, at Fanden manipulerer med det og send
er os det på halsen igen i en ny skikkelse, måske
i form af en folketingsmand, uha? - Nej, ta' du h

.ellere og sælg dimsen eller forær den væk, men ti
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1 en du er gal på, det får du nok størst glæde af
Men altså, uden for klubbens kreds.

Og tag så ikke Olympia's snudeslaw for tungt.
Frisk mod, Ulrik Antonius, du haver jo intet ondt
bedrevet.

Juniorholdturnering

KSU agter i år at arrangere en juniorklubholdturnering.
I denne stilles med 4 mandshold.
Der spilles 5 runder og betænkningstiden er 90 min til
hver spiller til hele partiet.
Der er intet turneringsindskud, men præmier til de bedste
holds spillere.
Spilleplan for turneringen:
1. runde: 9-12 november 2. runde: JO. november-) dec.
3. runde: 18-21 januar 4. og 5. runde: søndag den 7. febo
De 3 første runde spilles på hverdagsaftener.
Hver gruppe ( 6 hoDd) spiller sammen.
De 2 sidste runder spiller alle hold i turneringen på
samme spillestedo Sidste tilmeldingsfrist er 21/10 i k®ubben,

Hurtigturnering for juniorer

KSU indbyder til hurtigturnering for juniorer i Øbros
lokaler lørdag den Jl. oktober kl. 9.30.
Der spilles 6 runder halvtimespartier og indskuddet er
15 kr.
Spillernes rating må ikke overstige 1700.
Sidste tilmeldingsfrist er 21/10 i klubben.

t't
OBS OBS OBS Alle Klubbens Juniorer!
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RATINGLISTEN pr. 3. oktober -

Hans Nielsen 2069 Asbjørn Sæthre 1605
Ole Delfter 2021 Jens Vinther 1600
Steen Schausboe 2021 Erik Bøge Larsen 1599
Benny Petersen 2017 Kurt Havn 1589
Leif Jensen 2002 Lars Petersen 1561
Torben Sneslev 1949 Bjørn Gemzøe 1539
Erik von Essen 1943 Ulrik Find 1488
Stefan Hansen 1865 Lars Bornemann 1459
Eigil Pedersen 1849 Klaus Ib Nielsen 1445
Jacob Gibori 1751 Sigvald Brandt-Larsen 1441
Jørgen Holst 1709 Ivan Nesterov-Nielsen 1411
Jan Jørgensen 1704 Ib Vagnkilde 1400
Finn Madsen 1704 Jesper Holm 1355
Niels Rendlev 1680 Stig Solhof 1342
Jo~s.Bjerg 164J Jør5en Falk 13JO
Kim Ørsnæs 1628 Hans Jørgen Møller 1321
Jørgen Mortensen 1616 Ole Elsborg 1314
Kurt Andersen 1606

I Vanløse Skakklubs Jubilæumsturnering tabte de deltagende
VS'ere 48 ratingpoints.

Til gavn og glæde,5
Centrumsbønder

Bøndernes styrke beror først og fremmest
på deres svaghed.Netop fordi en bonde har så
ringe værdi,vil man normalt ikke bytte en of
ficer for en eller to eller endog tre bønder,
og derfor kan bønderne bruges til at skubbe
modstanderens officerer væk.

Særligt vigtigt er det at kunne skubbe
officerer væk ("erobre felter") i centrum,
fordi en officer som er placeret i centrum
normalt har større virkning end hvis den er
placeret i kanten af brædtet.
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Når de almindeligste førstetræk er 1 .e4
og 1 .d4 er det ikke bare for at åbne for of
ficererne,men også for at skaffe sig indfly
delse i centrum.

~ette hører til vores børnelærdom,men
mange glemmer i kampens hede at denne gode
funktion for centrumsbønderne ikke bare gælder
i åbningen,men i lige så høj grad i midt-
og slutspillet.Positionelt set er det derfor
næsten altid fordelagtigt at slå ind mod cen
trum.F,n bonde på b3 kontrollerer vigtigere
felter end en på a2,en bonde på c4 er bedre
end på b3,etc.

Ft af de smukkeste eksempler på betyd
ningen af at slå ind mod centrum er det føl
gende parti,Larsen - Lengyel fra Interzonetur
neringen i Amsterdam 1964:

Wienerparti

1 .e4,e5 2.Lc4,Sf6 3.Sc3,Sc6 4.d3,Lb4 Her kan
sort også spille Lc5 eller Le7 eller d6.Me
~ingen med teksttrækket er at gennemføre d5.
\bningen er nærmest oldnordisk,idet den blev
spillet hyppigt i forrige århundrede,og i
begyndelsen af vort århundrede.I vore dage er
den hvide opstilling ikke ret populær,og det
var noget af en sensation at Larsen havde
fundet den frem til denne turnering,hvor han
spillede den i adskillige partier.

5.Sf3,d6 Virker Inkonsekvent.Larsen hav
de regnet med at ofre en bonde således: 5,-,d5
6.e:d5,S:d5 7.o-o,hvilket han mener er chance
rigt for hvid.Nu derimod forløber det hele
langt roligere.Lengyel spiller tydeligvis på
remis,og bytter nogle officerer:

6.o-o,L:c3 7.b:c3,Sa5 8.Lb3,S:b3 9.a:b3,
o-o.Sort har erobret løberparret "tilbage'',
eller rettere,har opgivet sit eget løberpar,og
ødelagt hvids.Men hvid har fået en åben a-
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linje,og to af hans bønder er rykket nærmere
centrum.~enne fordel er lille,men klar,og
selvom der er ultgefarvede løbere skal sort
være glad for remis~

1o.c4,Tie7 11 .Sd2,Sd7 12.~h5,Sc5 13.f4 ~ette
fremstød skal sfilles inden den sorte springer
kommer til e6.Nu kan sort få dronningafbyt
ning,men som Larsen så rigtigt siger,så ændrer
det jo ikke stillingens karakter.

13,-,e:f4 14.T:f4,~e5 15.~:e5,d:e5 16.
Tf2,Se6 17.Sf3,f6 18.Le3,a6

net er svært for sort at foretage sig
noget aktivt,mens hvid i ro og mag kan for
bedre sin stilling.Selvfølgelig er det hvids
plan at spille c3 og d4 på et tidspunkt,men
det haster ikke,og først vil han udvide sit
terræn pl kongefløjen:

19.Sh4,Ld7 2o.Sf5,Ta-e8 21 .h3,Tf7 22.
Kh2,Sf8 23.g4,Sg6 24.Sg3,Se7 25.Ta-f1 ,Le6

Nu kan hvid spille g5,men det fører til
afbytninger og giver ikke noget særligt.For
målet med den flotte hvide opstilling på kon
gefløjen var først og fremmest at forhindre
sort i at skaffe sig luft med trækket f5.
26. Se2,Sc6 27.Kg3,Sb8 28.Sc3,c6

Sort forhindrer den hvide springer i at
komme til d5,men desværre opstår der hermed
andre huller i hans stilling.

29.c5,Sd7 3o.Sa4,Td8 31 .h4,Td-f8 32.Sb2,
Tf-c8 33.Ta1

På 33.Sc4 følger L:c4,og det bliver meget
svært for hvid at bryde igennem.I stedet fø
rer hvid nu et tårn til b4,hvor det angriber
b7,dækker b3,og hjælper med til at gennemføre
d4.

33,-,Kf8 34.Ta4,Ke8 35.Tb4,Tc7 36.c3,g6?
Sort kan se det truende hvide fremstød i

centrum,og vil skaffe sig modchancer på konge
fløjen.Men han skulle hellere have bevaret
roen med fx 36,-,Kd8,for at besvare 37.d4 med
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~·e7 ,og det er slet ikke let for hvid at komme
videre.Bl.a. kan den sorte konge ved lejlig
hed overtage bevogtningen af b7.

37.d4!,h5? Nu har sort for alvor svækket
sin kongefløj.38.g5!,f:g5

2 bivarianter: A 38,-,f5 39.e:f5,T:f5
4o.T:f5,L:f5 41 .Sc4 eller B 4o,-,g:f5 41 .d:e5
I begge tilfælde med stor fordel for hvid.

39.L:g5,e:d4 4o.T:f7,K:f7 41 .c:d4 Igen
får hvid lov at slå ind mod centrum,og nu
står han utvivlsomt til gevinst.

41,-,Sf6 42.Kf4,a5 43.Ta4,L:b3 44.T:a5,
Sg4 45.Ta3,Le6 46.Sd3,Kg7 47.Se5! Fram på
banen,fram! som Hans siger.Nu er 47,-,S:e5
48.K:e5 decideret ulækkert for sort,men hvid
vil ikke selv slå på g4 og give sort en fri
bonde.Ingen chancer til en mand i dårlig stil
ling!

47,-,Tc8 48.Le7,Te8 49.Ld6,S:e5 5o.L:e5+
Kf7 51.Kg5,Lg4 52.Ta1,Te6 53.Tb1 ,Te7 54.Tf1+,
Ke8 55.K:g6,Kd7 56.Tf4,Le2 57.Ld6,Te6+ 58.
Kg5,Ld3 59.Le5,Le2 6o.Tf2,Ld3

På Lg4 kan hvid spille 61 .Tb2,Kc8 62.
Ta2,men efter teksttrækket kan løberen ikke
komme tilbage og dække h5.

61 .Kf4,Tg6 62.Ke3,Lc4 63.Tf5,Tg1 64.
T:h5,Te1+ 65.Kf4,Ld3 66.Th7+,Ke6

Efter 66,-,Ke8 67.T:b7 havde hvid også
vundet let,men nu er der en smart kombi:

67.d5+!,c:d5 68.e:d5+,K:d5 69.Td7+ og
sort gav op på grund af varianten 69,-,Kc4
7o.Td4+,Kc3 71.Te4+,Kd2 72.Lc3+

Ja,det var jo et langt parti,men jeg hå
ber læseren gad spille det igennem alligevel.
Og gerne mere end en gang!

Kommentarerne er efter Larsens egne,i
bogen "5o udvalgte partier11.Den bog vil jeg
gerne anbefale på det varmeste.Hvis du ikke
har råd at købe den,så lån den fx på Vanløse
bibliotek!

Steen S.
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1. runde i vinterturneringen
evt. udsatte partier
2. runde i vinterturneringen
1. .holdet ude mod Amager I
2. holdet hjemme mod Valby I
3. holdet hjemme mod Gladsaxe III
lo og 2. runde i vinterhurtigturneringen
Tilmelding senest 11/11 kl. 19.45
3. holdet ude mod Kampklubben III
1. holdet hjemme mod Studenterne III
2. holdet ude mod Tåstrup II
J. runde i vinterturneringen
3. og 4. runde i vinterhurtigturneringen
1. holdet ude mod KS II
2. holdet hjemme mod SK 1941 II
J. holdet hjemme mod Lyngby-Virum V
Juleafslutning
Klubben holder åbent, hvis det ønskes
Nytårsskak

17/11
18/11
19/11
25/11
2/12
g'/12
9/12
9/12

16/12
23/12
30/12

PROGRAM
14/10
21/10
28/10
3/11
4/11
4/11

11/11

Bemærkninger til programmet:
I holdturneringen a-tå.rtes udekampene kl. 19.30 eller
i visse tilfælde endnu tidligere. Hjemmekampene startes
kl. 19.45 præcis.
Alle partier i vinterturneringen starter 19.45
I vinterhurtigturneringen er betænkningstiden 30 rain pr.
spiller til hele partiet. Turneringen omfatter 10 runder
fordelt på 5 aftener. Alle deltagere spiller i samme
gruppe; men der er flere præmiegrupper (eftervinter
turneringens klasseinddeling). Der spilles efter nordisk
system og der er mulighed for at udsætte partier. Aftale
om dette skal ske med turneringslederen senest kl. 18.00
spilledagen.
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Redaktion

udgives ~f Vanløse Skakkluv.
Stefan Alekjær Hansen
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Hans Nielsen
Steen Schousboe
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