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38.årgang nr.9

VS jubler videre!

November 1 981

Som afslutning på vores jubilæumsturnering
var der den 7. oktober præmieoverrækkelse og lyk
ønskninger i klubben.Som noget særligt var denne
festlighed kombineret med en reception,idet det
var selve dagen for klubbens 5o-års jubilæum.

Der var blomster fra Vanløse FolkebJads re
daktør,P.Mathiesen,som var tilstede i følge med
en fotograf.Man forevigede dels Hans Nielsen med
sin præmie (Finn Petersen var endnu ikke kommet),
dels vort æresmedlem Sejr Houmann,flankeret af
bestyrelsesmedlemmer,og i færd med at studere
den nye klubhistorie som Gyldholm har skrevet til
klubbens jubilæum.

Netop denne klubhistorie vil blive jubilæets
varige minde.Gyldholms fortællemåde er kendt og
elsket af hver VS'er,og her får man virkelig lov
at nyde talentets udfoldelser i fulde drag.Her er
spøg blandet med alvor,og mange helt barokke si
tuationer gengivet i den lune og morsom.me,men al
drig ondskabsfulde tone som vi kender så godt.Det
er virkelig fremragende læsning.

Selv bed jeg særlig mærke i en episode hvor
Gyldholm (må det simpelthen være) gav en fhv. re
daktør af Fribonden et lille hip med en vognstang;
et godt råd,som ikke vil blive glemt!

Steen S.



Efter at have læst om de sørgelige kendsger
ninger m.h.t. hvor mange indlæg redaktionen har
modtaget,besluttede jeg at yde et bidrag.Beslut
ningen blev dog først slået fast for alvor da
Steen S. opfordrede mig til at bringe et indlæg.
Jeg har meget naturligt valgt et af mine partier
fra jubilæurnsturneringen,det første,hvor jeg spil
lede mod Ib Møller fra Gladsaxe.

Hvid:Klaus Ib Nielsen Sort: Ib Møller

1 .e4,e6 2.Sf3,c5 3.c4,d6 4.Sc3,Sc6 5.a3,Sf6 6.d3,
Le7 7.g3,o-o Jeg synes selv at sort er kommet
bedst fra åbningen,men endnu er der ikke afgjort
noget. 8.Lg2,Ld7 9.o-o,Te8 1o.h3,Tc8 Nu begynder
det at blive for massivt og ufremkornmeligt for
sort.Bedre havde været 1o.,-,Sd4.

11 .Sa2,e5 12.Kh2,Sd4 13.b4,b6 14.Sc3,h6 15.
b5,Lf8 16.a4,Tc7 Et træk der viser at sort ingen
angrebsplaner har; desuden har sort problemer med
at finde på noget fornuftigt. 17.Sg1 ,Le6 18.Sc-e2,
Sh7 19.S:d4,c:d4 2o.f4,f6 21 .f5

P.g.a. passivt spil fra sorts side har hvid
roligt kunnet bygge et stabilt angreb op mod den
allerede meget sårbare sorte kongestilling.21.-,
Lf7 22.Sf3,g5 23.F:g6 e.p.,L:g6 24.Sh4,Lf7 25.Sf5,
h5 26.g4,h:g4 27.D:g4+,Kh8 28.Tg1 ,Le6 29.Dg3,L:f5

Er det nu godt? Den hvide løber på g2 får to
gode felter på d5 og c6.

3o.e:f5,Tg7 31 .Dh4,Dd7?? Det er naturligvis
en fejl.Bedre var Dc7 - men stillingen er presset
for sort,og så kommer fejlene også lettere.32.Lc6,
Df7 33.T:g7,L:g7 34.L:e8,D:e8 35.a5,Dd7? En klar
fejl,men hvid bør alligevel vinde dette parti før
eller senere.36.a:b6,og sort opgav.

Jeg valgte dette parti fordi jeg synes det
er lærerigt.P.g.a. ganske få passive træk fra
sorts side blev det hele sammenklemt,og officererne
kunne ikke komme kongen til hjælp,og derfor tabte
sort.

Klaus Ib Nielsen

2



Alt fra a-b.

Ta.~,Gyldholm du havde givet mig den fornødne selv
tillid og moralske opbakning,hvis det var at jeg ha
vde fået et snudeslaw,(sagt i diplomatiske vendinge
r,ik') men jeg føler ikke at det var et snudeslaw,i
såfld ville jeg have sagt undskyld,og det er ikke t
ilfældet(forhåbentlig) men lad os glemme den pinlig
e sag,og i fællesskab bde til at der ej komme mere
af slige ting må,amen.Med hensyn til min kumputter
håber jeg ikke at man har fået det indtryk at jeg v
il skille mig af med dyret.Jeg har nemlig fået indr
ettet et bur hvor den ingen fortræd gør.Og jeg enga
ng i tidernes morgen har fået vilddyret tæmmet,kan
man såmænd få både gavn og glæde af den.Du må med m
in velsignelse gerne prøve at spille imod den? Nåd
et vil~ du ikke.Jeg har ellers anskaffet mig et sikk
erheds net så dens onde klør ikke river gode mennes
ker med sig ned i faldet.Men selv i de værste menne
ske skikkelser er der vel en gnist af godhed på bun
den,det bare en skam de er bundløse! Og min kumputt
er kan umuligt blive end dårligere folketingsmand e
nd de nuværende,vel?

ygning igen,jo minsandten.Steen prædker endnu en
gang om røgfri lokaler,men hvad kan et lille simpel
t kælder-lokale gavne de mange ikke-rygere,men due
rinde på det helt rigtige,det er alle vist enige o
m,rnen burde så ikke begge kælderlokaler blive still
et til rådighed for ikke-rygere? Et enkelt lokales
å tror alle disse nikotin dampere straks at de er d
agens mand i skysovs! Chauvinistiske kludedukker,er
hvad i er! Med hensyn til din underskrift,burde der
nok være rettet lidt på det,så der stod(smoke gets
out of your ears)!

Vanløse Jubi-turnering er overstået(fact) og som
Steen skriver slap vi godt fra det,men det var ikke
just p.g.a klubbens arbejdssky medlemmer,ikke en fr
ibonde-læser ville kunne have undgået at læse alle
de henvendelser der var om at være praktisk gris o. J
Men ufattelig nok kom kun en civil og hjalp,i 6 run
deiMen der benyttede man også det ufine trick at si
ge det direkte i klubben.Menneskerne er jo gode nok:

Ulrik Find
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Mod nummer et og nummer sjok -

partier fra jubilæumsturneringen

Denne artiKel handler om spillestil. El.ler mere banalt om
spillemåde. Nemlig den måde at spille på man finder formåls
tjenlig mod en g1ven modstander. (Sikke nu noget forvrøvlet
sludder!)
Vi tager udgangspunkt i jubilæumsturneringens mesterklasse,

og man kan her eventuelt skæve lidt til tabellen i forrige
fb. Jeg skulle i 5. runde spille mod en vis Henrik Stockflet,
som til da ikke havde vist noget særligt, - på nær en vis
portion fantasi og en evne til at komplicere stillingerne.
Man kunne da vælge at spille forsigtigt - bytte af og håbe
at slå manden i slutspillet. Men hvorfor egentlig? Skal jeg
være ærlig (det har jeg lyst til at være en gang imellem!),
følte jeg mig 100% sikker på at vinde under alle omstændig
heder, og så kur..ne det ligeså godt ske på fornøjelig vis:

sort: Henrik Stockflet (så har jeg nok hvid••• )
1. Sf3,f5 2. e4,-. Her har vi det allerede. Jeg tror faktisk
ikke på det træk! At ofre en centrumsbonde på den måde må
være forkert. 2. -,fxe4 3. Sg5,Sf6 4. d3,e3? Lal. 5. Lxe3,e5
6. Le2,d5 7. d4,e4 8. c4,Lb4+ 9. Sc3,c6 lo. Db3,De7. Hvid
står selvfølgelig glimrende. Og da den lange af de to roka
der umiddelbart så mest tiltalende ud, var der ingen grund
til ikke at søge en yderligere skærpelse af spillet ad den
vej. Modsatte rokader - ja, hvad er der nu med dem? 11.
0-0-0,0-0? I dette tilfælde ikke andet end at den korte sorte
var knap så god. Man se hvorfor: 12. cxd5,Kh8 Nå da••• :Eh
bonde til hvid. Men jeg kunne ikke drømme om at benytte mig
af tilbuddet. Derfor 13. d6?!,Lxd6 14. Lc4,Lg4 Noget for no
get. 15. Td2,Lh5 En smart dækning. Man må lade manden, at
han er opfindsom. På den anden side behøvede jeg ikke kikkert
til at forudse hans næste træk. Så 16. K.bl,-, parat til at
udnytte svækkelsen i c-linien. 16. -,b5 17. Le6,-. Og hvad
trækker han mon nu? h6 besvares nok med h4, så hvad med et
andet bondetræk? 17. -,b4? Virkelig jammerligt! Ingen skole
skakspiller med respekt for sig selv ville spille sligt. Jeg
formoder, at alle kan se hvorfor! 18. Sa,4,Lg6 19. Tcl,Lf4(?)
Hans opfindsomhed kender da heller ingen grænser! Men kast
lige et blik på feltet c5, kast et blik på den sorte bonde
stilling, - eller endnu bed,re: Luk øjnene! Det gjorde hvid,
hvorefter ha.n trak 2o. h4,-. Sorts stilling er absurd, hvor
for han i det mindste prøver at lette trykket:
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2o. -,Lxe3 21. fxe3,a5 22. g4,-. Hagen ved at spille den hvi
de stilling er, at der er for mange gode træk at vælge imel
lem••• 22. -,Se8 23. Sc5,Sd6 24. d5,-. For at fremtvinge en
afgørelse før tid. 24. -,Sa6. Han er helt væk. 25. Sxa6,-.
(&17 var næsten for ondt, og jeg er ikke ondskabsfuld) 25. -~
Txa.6 26. dxc6,-. Det må jeg indrømme; der tjente jeg en bonde
mand. 26. -,h6. For endelig at fjerne den impertinente hest,
som imidlertid er godt stædig. 27. h5,Le8 Hovsa, hvad er nu
det? Trusler på bonde og hest, den ene endda dobbelt! Som
Steen rigtigt har fattet det: Fram. mand, fram! Her er det bon
demanden, som skal langt frem: 28. 07,-. Truer på en eller
anden måde Txd6. 28. -,Tc6(!) nå da. Er hvid nu blevet snydt?
I får et diagram og tid til at tænke over sagerne. Fortsættel
sen findes på næste side. Flg. duer ikke: 29. Txd6,Txcl+ ef
terfulgt af D:x:c?+, 29. Txc6,Lxc6 30. Txd6 (D:x:d6/c8,D/Txc8/
Sf7+!)tDxc7 31. Txc6,Tfl+!, og det er jo sørgeligt. En lille
hjælp: Jeg gik en tur og kom tilbage med noget i lommen.
Hvad var dette noget?

a C
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29. ·c8,D,-. Det var altså en dronning. Min modstander fandt
det tydeligvis unødvendigt! Desværre kan træk nr. 29 og 3o
byttes om med samme udmærkede slutresultat; men den valgte
rækkefølge tiltalte (og tiltaler) mig mest. 29. -,Sxc8
30. Txc6,Lxc6 31. Sf7+,.-. Pointen, som forhåbentlig ikke var
for svær at se. 31. -,Txf7 32~ Lxf7,Lb5 33. De6,Dc7 34. Tc2,
og sort opgav.
Se det var jo nemt. Og forholdsvis smertefrit. Synes I ikke?!

- - - - -
Direkte til 6. runde:

Før starten troede jeg ærlig talt, at den gode Finn Petersen
ville vinde rub og stub. Allerede første runde bragte mig på
andre tanker, idet Miki Havde ham i tovene. Dette ikke sagt
.for at forklejne Miki ••• Men altså, ingen er uovervindelig!
Således ansporet og kraftigt opmuntret satte jeg mig hen og
kiggede i Larsens "Solide åbninger". Minsandten om ikke der
stod skrevet om en åbning - Caro-Kann kaldet. (Steen kalder
den sommetider noget andet, men i~.ke af modvilje).
Caro-Kann er vældig fin. Og jeg havde aldrig spillet den før.

Således gik det til, at jeg uden at ofre penge på informato
rer og andet bras, som nutidens ungdom foretrækker frem for
en ulovlig knallert, mødte frem til et parti så velforberedt
som aldrig tilforn ( og formodentlig aldrig mere)!

hvid: Finn Petersen
1. e4,c6. Lidt småskørt ser det ud; men skindet bedrager. I
modsætning til forrige parti er dette gennemsyret af fornufts
prægede beslutninger, og dertil er c6 en god indgangsbøn.
2. d4,d5 3. exd5(!),-. Lidt overraskende. 3. -,cxd5 4. c3,

Herefter er der intet på færde. Med 4. c4 (Panov) kunne der
endnu pustes liv i spillet. Der foresvævede min modstander
et eller andet om en Fischer-gevinst mod Petrosjan (USSR vs
Resten af Verden, 1970). Historien gentager sig blot ikke
altid •••
4. -,Sf6 5. Ld3,g6 6. Sf3,Sc6 7. Lf4,Db6 8. Db3,Lg7 9.

Dxb6(?),ax:b6 lo. Lc7,Sd7 11. h4?,-. Sort står bedst, og han
har intet genialt bedrevet! Hvids sidste træk var rettet mod
et sort f6 - en forhastet beslutning. 11. -,0-0(!). Stille
og roligt. 12. Sa3!,-. Gør fejlen god igen. Et glimrende træk.
12. -,e5 13. dxe5,Scxe5 14. Sxe5,Sxe5 15. Lb5,-. Nærmest tvun
get, men godt nok. 15. -,Sc6 16. 0-0,-. Og nu endelig ikke
16. -,Lxc3 17. bxc3,Txa3 p.g.a. 18. Ld.6! (hm). I stedet efter
planen 16. -, d4! 17. cxd4,Sxd4 18. Lxb6,Sxb5 19.Sxb5,Lxb2
2o. Ta-dl!,-. Glimrende og aktivt især, for hvad skal sort
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nu spille? - Jeg resignerede og spillede 2o. -,Le6. Derpå
fulgte 21. Sc7,- og partiet blev givet remis, hvilken beslut
ning var temmelig korrekt om end ikke særlig populær hos
dem, der havde ønsket en VS-sejr i turneringen. Naturligvis
kunne sort spille videre. Bare ikke på gevinst •••
Som. I vil forstå, en helt a.~den slags skak. Det var to vidt

forskellige partier. Hvad var sjovest? Andre faktorer end de
her antydede spiller sikkert (mere eller mindre bevidst) ind,
før man afgør, hvordan man vil lægge et parti an. Korchnoi
f.eks. tager jo hensyn til sine biorytmer, hvilket i den y
derste konsekvens kan føre til, at han ikke vil spille over
hovedet. Så langt er vi ikke nået i VS; men mavepine eller
hoveddito er jo også meget godt!
I sidste runde var jeg lige ved at tabe til Sneslev, som

Finn Petersen havde jævnet med jorden. Og så var der sørget
for, at træerne ikke vokser ind i himlen: I samme sidste run
e vaklede den gode Petersen på den berømte afgrunds rand

mod ingen ringere end Henrik Stockflet! Partiet blev remis.
Turneringens største overraskelse.

Hans Nielsen

P.S. (=Pedantisk Sidebemærkning?)

Da jeg nu ufrivilligt,men sandt,bliver omtalt
som tilhænger af Fattigmandsåbningen Caro-Kann,vil
jeg benytte lejligheden til at slå fast at det
omtalte parti,Fischer-Petrosjan,havde trækfølgen
4.Ld3(!),Sc6 5.c3,Sf6 6.Lf4,Lg4 7.Db3,etc.På Finn
Petersens 4.c3 kan sort spille 4.,-,Lf5,med udlig
ning.Men smag og behag ... Den opstilling som Hans
valgte er da egentlig også sjovere! St 8een .

P.P.S. ( = Pladsudfyldende P.S. ?)
Man kan undertiden høre mig omtale den oven

nævnte Fattigmandsåbning som "Trofast har evnerne",
men effaringen har lært mig at denne i bogstavelig
ste forstand f~ttige vits kun er forståelig for
tyskkyndige hundevenner,en fåtallig og alt for ofte
overset del af befolkningen.

Steen S.
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Absurd skak.

Da jeg var så heldig at få præmie i Vanløse jubi
turnering,var· der ·ingen vej udenom jeg måtte komme
med et parti (med kommentar).Det der med kommentar
erne som vores ~ne redaktør siger det er du hurtigt
udeover bare stik mig papirlappen.Det er selfølge
lig også rigtigt nok men det er jo mig der har spil
let det og det er logisk nok,så mine tanker og dem
kan redaktøren aldrig få.Så derfor må dem der havde
tænkt sig at gennem gå partiet nøjes med mine kom
mentarer. Hvid UF Sort Ole Hansen Hvidovre
l.d4,-d5 2.c4,-Sf6 3.Sc3,-Lf5! Det er jo klart at
det er et fejltræk.4.Lf4,- trækket fejler ikke noget
mer. jeg fik senere at vide af Steen at jeg kunne ha
lavet et gevinst træk.Det er vist nok et B.Larsen
træk.Det er et simpelt dronningtræk nemlig Db3 sort
mister en bonde.4.,-a6 jeg truede jo. med Sb5.5.e3,
e6 6.a3 mystisk træk men jeg sakl jo fremad.6.-,c5
indtilvidere har vi trukket nogle halvskadede træk,
men bare man ikke laver den sidste fejl! 7.dxc5,
som Steen udtrykte det,det er jo spillet helt korre
kt man skal jo altid give modstanderen mest mulig
udvikling.Men med slag på c5 giver jeg dronningen
d-linien og bagefter modstanderen en iso-bonde.Så
pyt med udviklingen.7.-,lxc5 8.cxd5,,exd5 Han valg
te til min tilfredsstillelse at få iso-bonden med
det samme.9.Sf3,- på tide at få mine brikker udvik
lede.9.-,o-o lo.Lg5,- truer det ikke med at vinde
en bonde,og lidt til.Han gik i tænkebox,da hen var
færdig troede han havde fundet trækket.lo.-,Db6 Men
det var kun en illusion han må have haft for efter
hyp anna 4,det hedder det vist på internationalt
klubsprog.Altså ll.Sa4,-hvad skal den arme mand dog
gøre.Går han til a7 med 11the queen" kan man jo nok
regne ud hvad der sker.Går damen til c6 så kommer
der Tcl,han kan dække den med Sd7,men så følger b4
og kaputttt.Spiller han Dd6 må jeg nøjes med at
give ham en iso-dob-bonde på f-linien.Men får han
så ikke svært ved at vinde slutspillet.Det synes u
muligt,derimod synes det klart at han får svært ved
at vinde præmie med den stilling han har.De6 kan jo
ikke spilles.så er der kun en mulighed tilbage,
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nemlig da5+ men så kommer b4.Det var sandsynligvis·
de muligheder der gav ham problemer for der var ik
ke en af dem der var posetive for hans vedkommende.
Han valgte ll.-,Da5+ 12.b4,-Lxb4 13.axb4,-Dxb4+.
Jeg må tilstå at jeg begyndte at blive nervøs.Kunne
jeg holde de to fribønder? Men der var faktisk ikke
så meget tvivl,jeg skulle! 14.Dd2,- Så forsvandt
han hjem i sit svækkede forsvar.14.-,Dd6 15.Lxf6,
Dxf6 16.Dc3 der fandtes mange muligheder men jeg
valgte altså denne her,for at prøve at opnå dronning
afbytning,det ville han forståligt nok ikke.16.-,De7
7.Sb6,-Ta7 18.Le2? hvorfor tog jeg ikke bonden~
æhh jeg mente jeg holdt hans 2 fribønder låset,

dækkede det uhyre vigtige felt c8 og desuden løb
bonden jo ingen steder.Var det rigtigt? 18.-,Dd6
det er en selfølge.19~Dd4,- åh nej(jo).19.-,Sc6.Det
havde jeg godt set,men jeg troede jeg kunne slå d5
med dronningen,men av min arm.Der var jo dronning
skakken på b4.Det gad jeg ikke.Sc4 ser fristende ud
men han slår d4,Sxd6 også kommer der det ubehagelige
Sc2+.Db2 duer heller ikke p.g.a Sb4 med trusler to
steder.Det eneste var 2o.Df4,- truer hans dronning
og løber og dækker skakken på b4.2o.-,Dc5 han burde
nok have byttet af,men det er svært at sige.21.o-o,
Det var på tide! 21.-,196! var,jeg toede han havde
opdaget d7 men det var jo en dejlig chance,og det
havde han ikke råd til.22.Sd7t-Dc2 Han truer mein
løber,men et t år'n er vel ikke at foragte.23.Sxf8,
Kxf8 Min løber ser ikke ud til at have særlig mange
steder at stå,og så må den jo dækkes.24.Sd4,- et
dejligt træk når jeg selv skal sige det,slår han
d4 med springeren kommer Db8+ Ke7 exd4,Dxe2 Dxa7.
det er jo klar gevinst,to tårne mog løber+2 bønder.
Så det kan han altså ikke.24.-,Db2 Et pænt træk,
jeg kan ikke slå springeren og snuppe hans tårn mere
Jeg kan ikke engang spille Tbl p.g.a løberen på g6.
Men det er alligevel gevinst,klar gevinst.25.Sxc6,
bxc6 26.Dd6+,- sort er nødt til at sætte tårnet imel
lem ellers skakker jeg mig til det.26,-,Te7 27.Txa6
,- truer med mat.Hvis sort spiller Db7 fordobler
jeg tårnene.Og han har sikkert ikke opgivet håbet
om at få min løber.27.-,f6 var det eneste mulige så.
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Han skal ikke slippe for nemt,og bonden på c6 vil
jeg gerne have fat i.29.Ta8+,-Le8 3o.Dxc6,-lf7
truer min dronning.Min hærgetur syntes færdig og jeg
trak mig tilbage for at forberede et nyt.31.Dc2.
d4! indrømmet,han var flink imod mig.Slår jeg d4
ryger løberen det samme sker skak med dronningen
først.Løberen skal der ikke gives skak med,så spærre
rer den c-linien for dronningen.Så jeg starter turen
der blev enden for ole luk(kede) øjne.32.Dxh7,-dxe3
kommentar over-flødig 33.Lc4+,- det mister han ind
til videre en kvali ved.33.-,Te6 34.Ta7+,- nu bli
ver det hedt for ham.Der er kun en redning for ham
34.-,Ld7 Ja tak.35.Txd7+,-Ke8 36.Lxe6,-Dxe6 37.Tx~7,
- jeg lænede mig veltilfreds tilbage og en præmie
rigere.Han tænkte og tænkte.Og da han rakte hånden
frem troede jeg naive fjols at det var tegn på over
givelse,men nej,han fortatte tro det eller ej.Steen
kaldte det absurd det er ikke nok,det er simpelthen
det mest gyllede absurde,der endnu er lavet på et
skakbræt.Da jeg ironisk spurgte om han ville tage
hængeparti,rystede han På hovedet og sagde at det
kunne godt være.Da var jeg ved at gå grassat,men
til alt held kom Barkhuus med en kop kaffe.Nå,men
hans fremførte hånd trak 37.-,exf2+-han håbede måske
at jeg ville slå med kongen men det havde såmænd
heller ikke ~~ulpet.Som Stefan sagde,man burde være
ond og gå ind i hjørnet med kongen.Men så havde sik
kert bare taget hængeparti en bonde på 7 række er
jo ikke at foragte! 38.Txf2,- nu måtte han overgive
sig,men han greb dronningen og satte den på 38.-,Del
+ efter at have tænkt yderligere et kvarter.Jeg hav
de ikke blevet forbavset om han havde tilbudt remi!
Det sidste skal være fornøjelse at se.39.Tfl,-De3+
4o.Khl,-Dc5 41.Tel+,-opgav! Lækk er-t v'I'eL havde sel
følgelig ikke behøvedes men det var da lækkert.Men
man kunne have været mere ond,det følgende er en
variant af stefanowitch.39.,-De3+ 4o.Khl,-Dc5 41.
Dh8+ ,-D f8 42 .Tel+ Det andet er godt nok kortere,
men her tror modstanderen at jeg ikke kan spille det
( hæ hæ) sådan skal en gylle ha' det.

Ulrik Find
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NYT MEDLEM

Som det måske er gået op for en del medlemmer
~ar undertegnede indmeldt sig i Vanløse Skakklub.

Og hvordan er det så at møde op som ny i en
klub? Det er ikke rart,og er man ikke meget opsat
på at spille i en skakklub,tror jeg de fleste mis
ter interessen.

u havde jeg imidlertid en baggrund som gjorde
åt jeg var forberedt på situationen: Medlem af Val
by Skakklub fra 1964-66,medlem af SK 41 fra 66 til
78,hvor de samme problemer blev diskuteret,men fak
tisk aldrig løst.

Stefan modtog en med åbne arme,men pligter som
formand og turneringsleder for "V.S.-jub" skal også
asses.Det er imidlertid forbløffende,at kun de som

Stefan har bedt om at spille med vores "nye mand"
.ar gjort det!?! Om det var fordi den kære Pro
fessor Elo havde været venlig imod mig i min tid
ligere karriere tvivler jeg på,så hurtigt går ryg
terne vel ikke?

Nå,det her skal primært handl~ om brikflytning!
et er ca. 5 år siden jeg for alvor spillede skak

(de to sidste år af mit sidste medlemsskab var som
en slags passivt medlem),hYorfor det var særdeles
spændende for mig selv om brikkerne nu ville som
jeg ønskede.

Vinterturnering,1 .runde d. 14/10 - 81 .Hvid
mod en Eigil Pedersen.Hjernecellerne fremkalder
minder; Eigil Pedersen er vel ikke den modstander
som for ca. 1o år siden ydmygede mig i to partier?
(Måske er det endda 3 partier,men i mine arkiver
har. je_g heldigvis kun fundet 2; Eigil kan måske
"hjælpe" mig.)

I skal ikke trættes med samtlige udgydelser
i disse partier,men et .par pluk skal I se:

1. Akt

Junior DM,1 .klasse,Viborg,d.8/8 1970.

Hvid: undertegnede Sort: Eigil.Efter 23 træk var
stillingen som i diagrammet øverst på næste side:
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nenne stilling er mere end vanskelig at tabe
for hvid; prøv selv at finde de mange gevinstvarian
ter.Men hvad skete: 24.Kd1???,Db1+ og sort vandt
slutspillet.

2.Akt

KM,1 .klasse, d. 16/1 - 71.
Hvid: Eigil Sort: Undertegnede

1.e4,e6 2.d3,d5 3.Sd2,Sf6 4.g3,d:e4 5.d:e4,
b6 6.Lg2,Lb7 7.De2,Sb-d7 8.b3,Lb4 9.f3

Stillingen må vel betegnes som lige,men efter
1o minutters "betænkning" fulgte: 9,-,Sc5?? Der er
ingen præmie for at finde hvids næste træk!
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Tilbage til nutiden: kl:2o15 bliver marerid-tet
til virkelighed.Nå,man kan vel ikke undgå at gøre
et bedre denne gang.Ratingtal forpligter,og "frem

wedlegemet" må nu vise at de 2o17 opnået i 1976
berettiger til det 4.brædt som han er blevet ind
~laceret på i holdturneringen:

Hvid: Undertegnede Sort: Eigil

1.d4,Sf6 2.c4,e5?! (Åh nej,Budapester-gambit,
sidst studeret i 1970) 3.d:e5,Sg4 4.e4,S:e5 (Hvid
får en krampagtig stilling,hvis han forsøger at
holde gambit-bonden,den valgte variant giver et å-
ent officersspil.Jeg ved dog ikke om fortsættelsen

er teori,da mit skakbibliotek desværre ikke eksi
sterer mere) 5.f4,Se-c6 6.Le3,Lb4+ 7.Sb-d2,De7
:.Df3 (Dette træk krævede store sjælekvaler,idet
~ronningen tager et godt felt fra Sg1 ,og sort kan
åske genere med Sd4; det er imidlertid nødvendigt

hvis e4 ikke skal gå tabt).
8,-,L:d2+ 9.L:d2,Sd4 1o.Dd3,Sb-c6 11 .Se2,Sb4

12.L:b4,D:b4+ 13.Sc3,Se6 (Bonden på b2 er forgif
tet,når Sd4 er i slag.) 14.Dd2,d6 15.Le2 (!),Ld7

Hvem står bedst? Jeg er ret sikker på at de
fleste umiddelbart vil sige sort; konkrete varian
ter som udnytter den sorte dronnings deplacering
(læg mærke til at den ikke kan komme "hjem") og
sorts dårlige (!!)kongestillingviser imidlertid
noget andet.

16.f5!,Sc5?! (Spærrer den sorte dronning y
derligere ude,men der er ingen tiltrækkende alter
nativer.) 17.a3!,Db3 (17.,-,Db6 18.Sd5,Dc6 19.f6!
g:f6 (19.,-,S:e4,2o.De3! ) 2o.S:f6+ giver som i
partifortsættelsen hvid klar fordel.) 18.Sd5!

Sort er fortabt.Et par eksempler: 1) 18,-,o-o-c
19.Da5!,Sa6 2o.c5,D:b2 21 .L:a6,D:a1+ 22.Ke2,Db2+
23.Kf3 2) 18,-,o-o 19.f6!,S:e4 2o.Se7+,Kh8 21.
f:g7+,K:g7 22.Dd4+

For at gøre det ekstra vanskeligt for Eigil
kom de gode guder eller var det snarere de onde
ånder (det kom i hvert fald nedefra) mig til hjælp
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i form af to blokfløjtespillere for fuld udblæs
ning; det kan blive et godt hemmeligt våben i den
forestående holdturnering.

18.,-,S:e4?! 19.Dd4,L:f5 2o.S:c7+,Kd7 21.S:a8,
T:a8 22.0-0,Lg6 23.c5,S:c5 24.Lc4,Db6 25.L:f7,Sd3
26.D:b6,a:b6 27.L:g6,h:g6 28.Tf7+,Kc6 29.b4,S:b4?
(29.,-,Sc5,3o.T:g7,sort har for mange hængebønder)
3o.Tc1+,Kb5 31 .a:b4,K:b4 32.T:b?,opgivet.

Benny Petersen

Lørdag med nedsat arbejdstid

Hermed et bidrag fra en af de mange anonyme,
der normalt aldrig deltager i arbejdet med vores
klubblad.Passiviteten skyldes langtfra overhørighed
af redaktionens utallige opfordringer,men derimod
et vist hensyn til læserne,som jeg nødigt vil være
skyld i får krampe i lattermusklerne samt mister
hårpragten (undskyld Jacob!) i fortvivlelse over
spillet.Nu er læserne hermed advaret,og jeg måbe
de alle kritikere,mesterspillere,teorihunde og an
det godtfolk om at stå af her.Når jeg nu alligevel
vil vise et parti skyldes det,at jeg af en eller
anden grund har spillet et parti,som jeg synes er
seværdigt for os mere dødelige.Til sagen.

Vanløse Jubilæumsturnering,7.runde,lørdag
d.3/10 -81. Hvid: Jan Jørgensen

Sort: Jacob Gibori

1 .d4,d5 2.c4,c6 3.Sc3,d:c4 4.e3,b5 En overraskelse,
for sådan spillede sort også i Vinterturneringen 81
uden succes.Hvid vandt,men det var dog ikke åbning
ens skyld.5.S:b5.Med visse betænkeligheder,måske
har han undersøgt stillingen og fundet noget.5.,-,
La6.Jeg var mere nervøs for 5.,-,c:b5 6.Df3,Le6
7.D:a8,Ld5 8.D:a7,Sc6 som jeg ikke rigtigt kunne
overskue.

6.Sa3,Dd5 7.Se2,e5! Ser stærkt ud.Forhindrer
Sf4 og åbner for den sorte løber. 8.Sc3,Lb4 9.Sc2,
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:c3+ Tvungent,da sort ellers mister bonden på e5.
o.b:c3,e:d4 1o.,-,c5 besvares med Tig4 efterfulgt

af e4. 11.e:d4,Sf6 12.Se3,De6 13.La3,Sd5 14.Df3!
Et nærmest tvunget bondeoffer da sort ellers

spiller Sf4 og står godt.Springeren peger både mod
feltet d3 og g2. 14.,-,S:e3.(S:c3 besvares selv
følgelig med Tc1 med masser af spil for hvid.)
5.f:e3,Sd7 16.g3,Tc8 17.h4,c5?

Sorts eneste tanke er åbenbart at få rokade
kaffen.Te? er nok det bedste hiv for sort.
3,Df6 19.TI:f6,g:f6 20.0-0 Hvid vil ikke af med

sin løber på h3 for en sølle bonde. 2o.,-,Tg8 21.
~, 2,Tc6 22.Tb1,c:d4 Det er svært at finde gode træk
for sort,der næsten er bundet på hænder og fødder,
en at åbne for den anden hvide løber kan ikke væ-

re godt.
23.e:d4,Kd8 24.Tfe1 ,Lc8(På Te8 følger T:e8+,

K:e8 26.Te1+,Kd8 27.Te7 med bonderov og slut.)
25.Le7+,Kc7 26.d5,Ta6? Nedsætter arbejdstiden for
~~vid.Nødvendigt var 26.,-,Tb6,hvorefter kunne følge
27.Lb4,Se5 28.d6+,Kb8/d8 29.Lg2 og sort har ikke
noget godt svar på truslen 3o.La5

27.d6+,Kc6 28.Lg2+,Kc5 29.Ted1 ,Sb6 3o.d7 og mat
Jan Jørgensen

Europæiskt

Der er vel næsten intet som forventningens glæde, så det gø
res hermed vitterligt, at fb-læserne i næste nummer kan for
vente at se på tryk en artikel af ingen ringere end vor mand
i Bruxelles, Leif Jensen. Grundet sparebestræbelser didnede
har vor mand ingen skrivemaskine til sin rådighed, så det
bliver naturligvis spændende at se, om redaktionen magter at
overføre hans guldkorn til skrivemaskineskrift. Det skal nu
nok gå.; skriften har internationalt tilsnit, en inspirations
kilde extra!

red.-
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VINTERTURNERINGEN ••••

er i gang, og det er turneringslederens job også~

I år har jeg, OD, den fornøjelse at bestride posten,

og jeg håber at vi må få en fair turnering afviklet
i sportslig ånd.

Forhåbentligt er alle bekendt med reglementet,

men skulle der være en enkelt som er lidt i tvivl

gives her de vigtigste dele:

§ 3. Alle partier skal starte senest kl. 1945.
Er en spiller ikke mødt senest 2045 har han

tabt. Betænkningstiden er 2 timer til de 4o

første træk og dernæst 2o træk i timen. Der

er noteringspligt.

~ 4. Afbud skal meldes senest kl. 18°0 den på

gældende spilleaften til turneringslederen

og så vidt muligt modstander.

§ 5. Er et parti ikke spillet, eller er der taget

hængeparti er nærmeste efterfølgende hænge

partirunde ny ordinær spillerunde for partiet.4

Samme regler for afbud som i§ 4.

§ 6. Der kan ikke meldes afbud til et parti me

re end en gang af samme spiller.

§ 7. Overtrædelse af§~ 4-6 medfører, at den på

gældende spiller taber partiet.
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§ 8. Vinterturneringen skal være færdigspillet

inden den ordinære generalforsamling. Tur

neringslederen vil sørge for at der er min.

to hængepartirunder fra sidste runde til

generalforsamlingen.

§lo.Tvivlsspørgsmål vedrørende nærværende reg

lement afgøres af turneringslederen. Den

nes afgørelse kan ankes overfor turnerings

komiteen.

Det var så det. Jeg må sige at jeg agter at over
holde reglementet nøje, dog at der altid er plads til
fornuftige aftaler, men skulle der opstå en uoverens
stemmelse ja så vil jeg på det varmeste anbefale at
man får turneringskomiteen til at kigge nærmere på
sagen. Formand for turneringskomiteen er Hans Nielsen
og han har 2 neutrale opmænd med sig. Navnene på de
sidste 2 vil blive opslået i klubben.
Til sidst vil jeg så ønske aJle en god turnering,

som må blive afviklet i eod ro og orden til alles
(specielt turneringslederens) tilfredshed.

-------- GuD K.AJ.vIP --------

Mere redaktionelt

Redaktionen vil gerne udtrykke sin glæde over de
mange VS'ere som har ydet deres bidrag til at gø
re Fribonden til et godt klubblad.En særlig tak
til Benny Petersen,hvis artikel om det at være
nyt medlem i vores klub forhåbentlig vil give an
dre end mig røde ører ved gennemlæsningen!

Næste Fribonde udkommer til juleafslutningen,
den 16.december.Stof til dette nummer må være en
af redaktørerne i hænde senest d.4/12,eller efter
aftale.Men helst før! St seen .
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Axel Barkhuus
Tlf. 111785

). holdet
Ulrik Find
Lars Bornemann
Klaus Ib Nielsen
Axel Barkhuus
Morten M. Hansen
Børge Gyld.holm
Ivan Nesterov
Sigvald B.~Larsen
Holdleder:

???

Eigil Pedersen
Jan Jørgensen
Niels .Rendlev
Erik Bøge Larsen
Kurt Havn
Jørgen Mortensen
Lars Pedersen
Kurt Andersen
Holdleder:

Stefan Hansen
Tlf. 791025 ~- Tlf. .
Til Holdturneringen skal udarbejdes en styrkelis~e, og
der gælder den regel, at spillerne til hver kamp skal
spille i samme rækkefølge,de står på denne styrkelisteo
Vi har valgt at "tilpasse" denne styrkeliste lidt. Det
e~ nemlig alt for administrativt vanskeligt, når reserver
ne skal placeres nulter til bulter midt inde i holdeneo
I år skal reserverne placeres enten øverst eller nederst på
holdene. Der gælder følgende, når en spiller har meldt
afbud og reserven skal indsættes: hvis reserven er placeret
under holdet, rykker spillerne på holdet, som spiller lavere
end den, der har meldt afbud, en plads op og reserven pla
ceres nederst, på 8. bræt. Er reserven placeret over holdet
p~ styrkelisten, rykker de spiller~ som er placeret over
den spiller, som har meldt afbud, en plads ned, og reserven
placeres på 1. bræt. I tilfælde af flere afbud til et hold
til en runde, må man huske at reserverne skal placeres i
samme indbyrdes rækkefølge som på styrkelisten.

HOLDTURNERINGEN 1981 - 82

Vanløse stiller med) hold.
Disse har følgende opstilling:
1. holdet 2. holdet
1. Steen Schousboe
2. Hans Nielsen
J. Ole Delfter
4. Benny Petersen
5. Erik von Essen
6. Stefan Hansen
7. Jacob Gibori
Bo J~re;flln Rolet
Holdleder:

OBS OBS NB YRK!!!

Redaktionen er målløs.Det kan for hede huie
da ikke passe at der ikke findes en holdleder
og en Fribonde-referent til andetholdet~?
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VINTERTURNERINGEN 1981L82

2. klasse
Klaus Ib Nielsen
Ivan Nesterov
Sigvald F.-Larsen
Stig Solhof
A. Clausen Frederiksen
Ole Elsborg
Anker Sørensen

1. klasse
Børge Gyldholm
Lars Bornemann
Aage Dyrholm
Tom Carlsen
Kjeld Klausen
Ulrik Find
Axel Barkhuus

er startet med 31 dP-ltagere fordelt

3chøller J~cobsen Carsten Nielsen
Lars Pedersen Sejr Houmann
Kurt Havn Morten Møller Hansen

Jør6en Falk

Som det ses, har vi samme problem som DSU: man~e af vore
gode spillere deltager ikke i mesterskabet.
Denne omstændighed stiller et spørgsmål: hvem er bedst af
2 spillere, som ikke har mødt hinanden. Svaret på dette
spørgsmål er meget vanskeli6t. Der er foreløbig kun kom
met et bud på et svar og det er kommet fra "professor" Elo.
Spillerne er inddeltefeter sidste års resultat, resultat
i holdturneringen, resultater i koordinerede turneringer
og almindeligt skøn. Det er jo ikke tilladt at inddele
spillerne efter·en intern ratingliste ( generalforsamlings
beslutning i 1980 ), hvorfor en sådan heller ikke er ~d
regneto
Turneringsled~r er Ole Delfter. Telefon 791195.
Afbud skal, for at være gyldige, være meldt til ham
senest kl. 18.00 spilledagen.

Vinterturneringen
på 3 klasser.
Mesterklassen
Jørgen Holst
Benny Petersen
Søren J. Sørensen
Asbjørn Sæthre
Jørgen Mortensen
Steen Schousboe
Stefan Hansen
Niels Rendlev
Eigil Pedersen
Jan Jørgensen

VESTVOLDHOLDTURNERINGEN arrangeres i denne sæson
af Albertslund Skakklub.
Dagene,,bliver torsdag den 11. februar og
mandag den 15. februar.
Reserver dagene allerede nu~
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STYRKELISTE TIL HOLDTURNERINGEN
1. Steen Schousboe 20. Kim Ørsnæs 39. Ib Vagnkilde
2. Hans Nielsen 21. Jonas Bjerg 40. A. Clausen Fred.
.3. Ole Delfter 22. Asbjørn Sæthre 41. Claude Nagy
4. Benny Petersen 2.3. H. Schøller Jac. 42. Jørgen Falk
5. Erik von Essen 24. Søren Juul Sør. 4.3. Poul Sørensen ,
6. Stefan Hansen 25. Jens Vinther F. 44. Ejlif Kiilsholm
7. Jacob Gibori 26. Tom Carlsen 45. Enghard Jensen
8. Jørgen Holst 27. Kjeld Klausen 46. Birger Frandsen.
9. Leif Jensen 28. Ulrik Find 47. Ib Balle

10. Torben Sneslev 29. Lars Bornemann 48. Niels G. Carlsen
Ll. Eigil Pedersen 30. Klaus Ib Niel~en 49. Sejr Houmann
12. Jan Jørgensen .31. Axel Barkhuus 50. Frode Sejersen
l.3. Niels Rendlev 32. Morten M. Hansen 51. H.Jo Møller
14. Erik Bøge Larsen 3.3. Børge Gyldholm 52. Anker Sørensen
15. Kurt Havn 34. Ivan Nesterov 53. Carsten Nielsen
L6. Jørgen Mortensen .35. Sigvald B9-Larsen54. Ole Elsborg
17. Lars Pedersen .36. Bjørn Gemzøe 55. Stig Solhof
18. Kurt Andersen 370 Ib Pedersen 56. Christian Ejdem
l9. Finn Madsen 38. Jesper Holm
Hvis enkel te spillere føler sig placeret "forkert'' skyldes
det den nævnte "tilpasning".

1. og 2. runde i vinterhurtigturneringen
Tilmelding senest 11/11 kl. 19.45
.3. holdet ude mod Kampklubben III
1. holdet hjemme mod Stadenterne III
2. holdet ude mod Tåstrup II
3c runde i vinterturneringen
J. 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

Nytårsskak

PROGRAM
11/11

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

16/12
23/12
30/12


