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Juniorer og nye medlemmer~

Alle klubber,også Vanløse,har en drøm om at gøre no
get for juniorer og nye medlemmer.Hjælpe dem ind i klub
livet,støtte deres udvikling spillemæssigt,og i det hele
taget gøre dem til glade og tilfredse medlemmer af vort
lille samfund.

Til den ende har VS produceret en udgave af Bent Køl
vigs artikelserie nBreve til et nyt medlem",og den er nu
færdig,i nydeligt tryk.Fås ved henvendelse til bestyrel
sen.

Derudover har jeg selv skrevet nogle artikler i Fri
bonden om forskellige,overvejende positionelle,temaer.
Også Eigil har bidraget på dette felt med sine lektioner
fra Peddersens Mønsterskole.

Med disse anstrengelser har VS allerede gjort mere end
de fleste andre klubber,men vi har en fornemmelse af at
der kan og bør gøres mere endnu sMen hvad? Undervisning er
en mulighed,med inddragelse af åbnings-,midtspils-,og
slutspilsteori.Man kunne også forestille sig kommentere
de partigennemgange i klubben,og måske ku...~ne man drive
en slags konsulenttjeneste,hv~r nye spillere og andre in
teresserede afleverer nogle af deres partier til mig el
ler en anden,og så på det grundlag får nogle råd.

Min medredaktør,som udover speedway også dyrker skak
med betydeligt talent,mener ikke at han kan lære vore
dygtige juniorer noget.Det er måske sandt,men man kan da
altid prøve,hvis der er interesse for det.

Br der det? Det v~l vi finde ud af på et møde onsdag
den 26.oktober kl 19 °.Bemærk tidspunktet,mød op og lad
os høre din mening!

Steen



Om Marx og fodbold.

Hos opmærksomme og spekulativt indstillede
læsere af Fribonden h~r Hans' artikel i juni
nummeret Den zatrikiologiske Marx sikkert vir
ket som katalysator på de små grå celler. Også
hos mig, som ikke hører til hverken de små el
ler de store profeter.

Zatrikion var navnet på skak i det gamle By
zans, det senere Konstantinopel, nu Istanbul,
og det fik mig til at tænke på den gamle spiri
tusprøve - konstantinopolitanerinde -, men det
har jo ikke en skid at gøre med Marx eller med
fodbold. Hvorfor Marx er zatriokiologisk er jeg
ikke klog nok til at regKne ud. For resten er
Marx af de allerstørste profeter gennem de sid
ste 75 år påvist at være lige så out som Odin
og Thor, og for en sikkerheds skyld bliver han
hvert år slået ihjel mindst 365 gange af folk
som har forstand på de dele, så nu kan der vel
snart ikke være meget tilbage at sparke til.
Men det var da pænt af ham, at han spillede
skak.

Og nu fodbold, som der er sagt en del om i
samme nummer. Denne sports uheldige indvirkning
på vore klubaftener i almindelighed og på vore
generalforsamlinger i særdeleshed er hævet over
enhver tvivl, og det må vi nok affinde os med
og indrette os efter. Jeg vil på ingen måde be
nægte eller nedvurdere fodbolds store positive
betydning, såvel fysisk som psykisk og social,
vel at mærke for aktive udøveres vedkommende,
men man kan også se sådan på det, at hvad man
ikke har i hovedet må man have i benene - des
værre har jeg det selv hverken det ene eller det
andet sted-, og det skal nok være en del af for
klaringen på fodbolds vældige popularitet. Måske
siger det også noget om folkets gennemsnitlige
intelligenskvotient? ,

Det er ikke de aktive fodbold- & skakspillere
der generer os, men derimod TV-fodboldkiggerne,
hvis "sport" let kan medføre uheldige bivirknin
ger. Tag for eksempel Mecking, brasiliansk vid
underbarn og stormester fra 1972. Han var inde-
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haver af lærestolen i skak ved Ria universitet
og blev fyret for at udeblive fra et parti ved
OL 74 for at se fodbold i TV. Han karakteriseres
af kolleger som nervøs og storskrydende, og un
der matchen mod Fogu 1977 teede han sig som en
vanvittig og beskyldte personalet på sit hotel
for at være Moskva-agenter. Ham hører vi nok ik
ke meget mere til i topskak. - Der er for mig in
gen tvivl om, at det er TV-fodbold, han er blevet
skør i b•lden af, andre ligesindede til skræk og
advarsel.

Vogt jer altså og ihukom det gamle ord Skæg for
sig og snot for sig. Ellers kan det i det lange
løb let ødelægge noget for vores kære klub. Og
det er den skide TV-fodbold vel ikke værd.

FOC

Urmagerens endeliGt.

Urmageren på Ålekistebej, ved siden af post
huset, har lukket butikken. Ruderne er kalket
over, og i ly af de matte ruder foregår der sæ
re og vidunderlige ting, så vidt vor udsendte
medarbejder er underrettet. Skjult for profane
blikke er nemlig Mette Søndergaard - vor egen
Mette - i gang med forberedelserne til et kup,
som dog ikke skal gå ud over hverken posthuset
eller Spyfluen, som ligger til den modsatte side.
Derimod abner Mette den 2.septernber sin egen bu
tik med gaveartikler, kunsthåndværk o.l., og da
det jo jævnligt sker, at man skul bruge en lille
gave til en eller anden, vil i hvert fald vor
udsendte unde hende sin søgning og opfordre alle
klubkammerater til at gøre ligeså. Vi ønsker
Mette til lykke, og held og rre1ngang for hendes
foretagende.

RETTELSE

I mit referat fra Gladsaxe's Jubilæumsturnering i nr
6 havde der indsneget sig to fejl af værste type.Det
drejer sig om mine kommentarer til partiet mod Henrik
Sørensen.
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I mine kommentarer til hvids 46.træk skriver jeg:.!.
mine analyser havde jeg fundet en tvangsmæssig gevinst
for hvid: kongen til e5,etc. Det er - som den opmærksom
me læser måske har bemærket - en tvangsmæssig gevinst
for sort.

Og ligeledes i min kommentar til sorts 68.træk: Fidu
sen er naturligvis at hvis den sorte løber forlader dæk
ningen af d5,så slår sort på d5 med springeren,etc •.

Våsl Det er - ioverensstemmelse med de almindelige
regler for skakspillet,hvid der slår på d5 med sin sprin-
ger.Undskyld! --

Dorfrnan i Vanløse

Den russiske stormester Dorfrnan,som næppe behøver nær
mere præsentation,gæstede vores klub den 24.august.Så
vidt jeg ved var det Ex-rorgængeren Rendlev der havde
taget dette udmærkede initiativ.

Dorfman indledte med at gennemgå et parti mod Kupreit
shik,vistnok fra årets sovjetmesterskab.Det var et va.~
vittigt kompliceret parti,med gensidige ofre,og knald
hård kamp om initiativet.Dorfman vandt •••

Dernæst besvarede aftenens gæst spørgsmål fra de ca
25 forsamlede VS'ere.Det viste sig at han er uddannet
ingeniør,og erhvervede stormestertitlen mens han endnu
var amatør.Men efter et år som ingeniør fandt Dorfman
ud af at det ikke var muligt at have et almindeligt ar
bejde ved siden af skakken,så han ernærer sig nu som
skakspiller og -træner.

Dorfman var iøvrigt ikke skakidiot.Han n~vnte selv
sport og skønlitteratur som sine fritidsinteresser. Vi
anglister i VS glædede os over at høre at Dorfman havde
Hemingway og Murdoch i stribevis.

Men så til sagen: Der var vistnok 18 deltagere i den
efterfølgende simultan.Dorfman spillede virkelig hur
tigt,og det var os,ikke ham,der var i tidnød hele afte
nen igennem.Til slut var der en remis til Lars Petersen,
for et fint spil i den sicilianske variant med tidligt
f4.En østtysk specialitet,som også er blevet dyrket af
Larsen,og - sans comparaison - i Vanløse.

Også Finn Madsen fik en remis,uden at jeg kan for
tælle hvordan det gik tiloVi andre fik grusomme klø.
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Efter simultanforestillingen blev Dorfman atter be-.
stormet af spørgelystne VS'ere,og det blev sent før han
fik lov at tage herfra.Han mente i øvrigt at Smyslov
ville stille op mod Ribli i kandidatturneringen •••

Steen

Endnu en opgave!
Den er slet ikke så let,som
den ser ud.Man må kunne se
mange træk frem for at kun
ne løse den.Som en hjælp:
Tænk utraditionelt.

Eivind.

Løsning på opgaven andet
steds i dette nummer.

Rede

Her er en historie til fra DET MUNTRE HJ0RNE.

Skakcom12utere?

Jeg har lavet verdens bedste program til en
computer, det er et skakprogram. Det er la
vet sådan, at det spiller alle mulige kombi
nationer i en åbning, som man selv vælger,
indtil den ene spiller har afgørende fordel.
Foreløbig (den har kun kørt en uge) har den
fundet gendrivelser i 542 varianter i ency
klopædien. Jeg regner med, at den har spillet
alle mulige førstetræk, og hvad der derved
følger, om~ år. Når dens~ har fundet det,
oplagrer den det i hukommelsen, indtil man
får lyst til at se noget om en bestemt åb
ning (nu hjælper det ikke k-skakspillere ~t
have encyklopædien, når de spiller mod mig,
jeg har jo min computer).

Frederik Up
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! :, -~· :.;• ' ... ,.
RATING '.:.:.'1NEJ TAK ,,v; ; ~. '1' ,,:._ : •., ;(J'~ :' •·;

't~ i•;,;.: .:,.~•.; .r; ,._,.~ , .. 1,.""',_,;; t ~i

_pans]s:. Skaki,Hni.em .fo.Et$'-ætt:er ·s.:i.'t ·ratin'g-.-r~s; nu
~r det· også ,,ml!l'lig,t ,a_it "r.atre -k Lubberrs interne vin
te:rt;urne:i;ing. Hvad vil det· mon •tneafø·re? I vor
vipterturne;ri.ng er der. vel en: ra•tingforskel fra
d~n bedste ti~ den ringeste på brnk~ing 300 og ra
tingsnittet er næppe meget 0ver 1800 (rating-tos
serne kan selv regne det nøjagtige tai ud). Efter
min mening vil en rating af vor vinterturnering
betyde en yderligere devaluering. De bedst-ratede
vil farmentli,g nærme sig en forventet score om
kring maximum og det er ikke særlig morsomt at
deltage på sådanne vilkå~. Man ser med rædsel hen
på den dag,hvor DSU tager det sidste skridt og
også rater holdturneringen. Danmarks Bridgefor
bund m.fl. vil sikkert gnide sig i hænderne, sik-
ke en medlemsfremgang! ·

Nedenstående parti, som ikke er atypisk, viser med
al tydelighed, at vinterturneringen er eksperimen
ternes og hyggens turnering. Partiet er lærerigt
på grund af de talrige fejl, d~r bliver begået.
Som deltager i et sådant parti kommer man hele fø
lelsesregisteret igennem.

Spillet 13/lo og 15/12 1982. 4.runde i mesterkl ..

HVID: Jan UØrgensen SORT: Benny Petersen

1. e4, b6 (Trods Hans' forsikringer cm fransk's
ufejlbarlighed, skal Owens forsvar have endnu en
chance) 2. d4, Lb7 3. Sc3, e6 4. Lf4, d6 5. Le2,
Le7 6. Lf3,. Sbd7 7. eS(!) (Nødvend i.q t., ellers
spiller sort eS og står udmærket) 7 .... , Lxf3

-8. Dxf 3 ,. dS ('Et let valg, sort har problemer med
at få udvikl~t sin Sg8, altså må centrum lukkes)
9. Dg3, gS?! (Når centrum er lukket, kan man godt
tillade sig et sådant træk, g6 ville ikke løse
Sg8's problemer) lo. Le3; Sh6 11. Dh3, SfS 12.
SxdS!, h5!? (trµer. g4! og dronningfangst) 13. g4(!)
(Da jeg spii::t.~de 9 ..... gS. havde jE:?g r·egnet med
13: :·~· ~ ·_--, Sh6 14·~. Sc3 ,. $.?{g4 med tilf;r-edsst.i,ll~nde
spf L for· 'sort, men hvid 'skai.,. svare· 14. Dxh S ;_ _,. exdS
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15. h4! og det skal man ikke satse på at hvid
ikke ser) 13 .... , Sh4~ Sc3 (Hvid har en bonde
mere, og trods dronningens placering står han
klart bedst, sort har stadig udviklingsproble
mer) 14 .... , Dc8(!) 15. 0-0-0, Db7 16. Sge2,
hxg4 17. Dxg4, Sf3!? (Hvis hvid får lov til
at spille Se4 og slå på g5 er sort fortabt,
men ... ) 18. Se4!, Sxh2 19. Dg2, 0-0-0 2o.
f3! (Sorts springer er fortabt, men man kan
altid drille lidt) 20 .... , g4(!) 21. fxg4,
f5 22. gxf5, exf5 23. Txh2, Txh2 24. Dxh2,
fxe4 (Hvid står klart til gevinst .•. )
25. Dh7, Da6!? 26. Sc3, Lb4 27. Sxe4?! ( ... ,
men nu bliver han overmodig. Hvid har 15 min.
tilbage, sort 3 min. efter næste træk) 27 •... ,
Dxa2?! (også sort bliver overmodig; efter
27 .... , Sxe5 (28. dxe5, Txdl 29. Kxdl, Dfl++)
28. Df5+, Sd7 har sort ganske gode remischan
cer) 28. c3!, Dal+ 29. Kc2, Da4+ 3o. Kd2, Lf8
31. Lg5!, Te8 32. Df7, Sb8 (Hvids faldvinge
er efterhånden også pænt løftet og nu fejler
han, 33. Sf6 efterfulgt af Sh7 giver let ge
vinst) 33. e6?, Ld6 34. Sf6, Th8! 35. Sg4,
Db5! 36. Df6, Dxb2+ 37. Kd3, Th3+ 38. Se3,
Db5+ 39. Ke4, Dc6+ 40. dS, Da4+ 41. Td4?(Dd4!),
DbS (Hængeparti. En yderst interessant stilling:

DIAGRAM
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Jeg for hjem og analyserede og fandt til min
overraskelse ·igennem den næste uges tid sorte
gevinstchancer i alle varianter. Hvid står
ved et hurtigt blik godt med en farlig fri
bonde på e6, men kongestillingen er skæbne
svanger. Eksempler:

A. 1. e7, Dbl+ 2. Td3, Dhl+ 3. Kd4(Kf5 , Tf3+)
c5+ 4. Kc4 (dxc e.p., Sxc6+ 5. Kc4, De4+
efterfulgt af Sa5 eller Lxe7 alt efter svar)
4 .•.. , b5+ 5. KxbS, Dbl+ og hvid er fanget i
et rnatnet.

B. 1. Dd8+ efterfulgt af e7 følger A, leg selv.

C. Med andre ord hvid må dække skakken med
1. Tdl. Sort har umiddelbart problemer,
men ved flittige studier finder jeg De2!,
hvorefter sort opnår fordel. Der truer
Txe3+ eller evt. Sa6 og lignende ting.

Her følger morale nr. 1: Skriv dine varianter
ned når du analyserer! 2 måneder går inden
partiet genoptages og derfor sker følgende:

42. Tdl(!), Sa6?? (se under C.) 43. Dd8+!,
Kb7 44. Kf5?? (morale nr. 2: Man skal analy
sere sine hængepartier! Jan havde fået smidt
stillingen væk og derfor slet ikke analyseret,
så efter at have brugt 35 min. af sin sparsom
me tid, ser han syner, 44. e7 vinder) 44 ... ,
De2 45. Dd7 (truer evig skak, men efter svære
overvejelser "afslår" sort) 45 ... , Sb8!? 46.
Da4, Txe3 47. Lxe3, Dxe3 48. De4! (Dette træk
havde jeg ikke set, hvad nu: F.eks. 48 ... , Dh6
(truer Dh7+) 49. Thl, Dg7 bringer sort i en
passiv stilling, hvor det er yderst vanskeligt
at udnytte den materielle overvægt. Derfor ef
ter lange overvejelser (hvids ur 2.55, sorts
2.50) :) 48 .... , Dxc3 49. e7, Lxe7 So. d6+ (Nu
tror Jan han vinder) So .... , Sc6 51. dxe7, Dc5+
52. Kf6, Dxe7+ 53. Dxe7, Sxe7 54. Kxe7 (Nu der
imod er Jan sikker på han taber! Min egen vurde
ring var, at sort har mindst remis, hvid skal
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spille nøjagtigt og har dårlig tid!? Efter
partiet analyserede Miki og jeg længe og
fandt efterhånden ud af, at gevinstchancer
ne absolut er på hvids side!) 54 .... , aS
55. Kd7, bS 56. Tcl, b4 57. Txc7+, Kb6 58.
Tcl??, b3 og hvid overskred. Bønderne kan
ikke længere stoppes.

Benny.

Godt for s La.g ,

Efter at have set TV-serien Slip freden løs
foreslår et tænksomt medlem af Vanløse Skakklub,
at Erhard-korporal Peter Duetoft efter sin for
håndskritik af samrne serie tager navneforandring
til Høgetoft, eventueiht Duehøg. Samme tænksomme
medlem synes iøvrigt, at hr Duetoft/Høgetoft/Due
høg ærligt har fortjent et ekstra kryds i sin
Nato-karakterbog, til udligning af det minus, som
Anker Jøreensen måtte indkassere for sin raket
kolbøtte. Men man tager næppe fejl når man går ud
fra, at korporalen allerede har fået sit kryds.

ÆNlJRINGEH TTL MEL'LEi'-lSLISTEN.

Nye medlerJ1mer pr 1/lo: (alle seniorer)

Steve Andersen, Limfjordsvej 39 st.tv., Vanl.
tlf 87.98.44

Per Andersen, Langkærvej 12, Vanl.
tlf 71.J2.ol

Johnny Andersen, Handbølvej 14, Vanl.
tlf 74.21.73

(Nej, de er ikke i familie med hverandre)

Ændringer iøvriet:

Kim Ørsnæs, rettes til Kim Chr. ursnæs
Jonas Bjerg (jun), overføres til sena pr 1/lo
Lars Pedersen (jun), - - - pr 1 /lo,

og flyttet til Toftegårds all~ 27, 4.tv., Valby,
tlf 46.J4.99
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DØDSFALD
Det er normalt ikke god tone at bringe en ne

krolog f'ør vedkommende er død, men i dette til
fælde kan det nok f'orsvares, idet den pågældende
efter lueten at dømme ikke har ret lang tid igen.

Jeg har fået en henvendelse fra klubbens gode
ven - ham med de 15 kroner om måneden til støtte
ordningen - som gerne ville vide, livordan sagerne
stod. Han fik samme redegørelse, som jeg aflevere
de på generalforsamlingen, og da han havde tygget
lidt på den, sagde han stilfærdigt: Ja, men så er
jeg jo rent til grin, - og det kunne jeg ikke med
god samvittighed protestere imod. Efter at have
tænkt sig grundigt om sagde han så: Hvis ikke åu
inden årets udgang for støtteordningen kan skaffe
et bare nogenlunde antageligt bevis på det gode
kammeratskab, som vi ved højtidelige lejligheder
ræber os så højlydt af, si må du fra samme tids
punkt at regne slette mig på listen over bidrag
ydere, for jeg er ikke helt idiot, selv om det
måske ser sådan ud!

Barske ord i september, men hvor jeg dog for
står vor vens indstilling. Bortset fra ham omfat
ter listen kun urmageren, og hvad han tjener ind
til klubben på gyngerne s-et ter vi til på karrusel
lerne, så det går lige o-p op. Jet_~ har ved flere
lejligheder agiteret kraI'tigt for sagen, desvær
re uden resultat, og mine forventninger til frem
tiden kan ligge på et canske lille sted, så vi
må nok se i øjnene, nt støtteordningen som sådan
fra nytår er død og beeravet, hvilket måske kun
er godt i betragtning af, at den var omtrent død
født. - Måtte den hvile i fred, amen!

Men det bliver en meget trist jul for nogle af
os, vel ikke mindst for faderen og alle fadderne,
hvi s samvittighed må tynrses svarligen af, at de
har svigtet deres kristenpligt.

1o
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Solitaire - skak??

Onsdag d. 3/8 var aftenen, hvor sommerens store clou skulle
foregå. Alt for få var mødt op, og man burde egentlig straffe
dem, som blev væk, ved ikke at fortælle om aftenen. Men dels
ville det være synd for kombattanterne, dels elsker bestyrel
sen, som skrevet i juni-fribonden, sine menige medlemmer!?
Sålænge skak-leksikon, 2.-6. del, ikke er udkommet, må det

stå hen i det uvisse, hvad der egentlig foregik hin sommer
aften, men det er givet, at det var et spil, der var meget
nært beslægtet med skak! Måske hedder det, som overskriften
antyder, solitaire-skak. Kort fortalt sad de to aktive del
tagere i et tilstødende lokale og tænkte(?) og trak, og kom
efter hvert udført træk ind hos pøbelen og fortalte om bag
grunden for trækkene og besvarede mere eller mindre tåbelige
spørgsmål.
Man bør ved sådanne lejligheder præsentere deltagerne: Hans

Nielsen, som ved lodtrækningen trak de hvide brikker, skal
~forvekslesmed speedwaykøreren og heller ikke med fod
boldspilleren, som den kære formand sikkert vil påstå også
findes. H.N. har fået sin skakopdragelse i Skovlunde skak
klub, hvor den så end ligger. Han har uden tvivl lært spil
let af en kammerat og ret hurtigt har han sikkert kunne slå
både sin far og alle sine søskende. Efter nogle år gik han i
storklubben Vanløse skakklub, ikke at forveksle med fodbold
klubben af samme navn. Ifølge formanden har sidstnævnte klub
absolut intet angreb, og det skal manihvertfald ikke beskyl
de H.N. for ikke at have, se blot nedenstående. H.N.'s status
som skakspiller i dag er, at han er groft overvurderet og
pusler meget om sit alt for store ratingtal.
Ole Delfter alias Ytiki! har spillet hele sin tid i Vanløse

skakklub, og han har gennem hård træning udviklet sig til en
stor spiller (1,9om ?). Om Miki's karriere kan man læse i fri
bonden siden 1964, så derfor vil vi springe det over her.
Efter denne lange vrøvlede indledning kan vi gå over til

spillet:
HVID: Hans Nielsen SORT: Ole Delfter

1. e4,e5 2. f4?! (Til ære for publikum!) 2. -,exf4 3. Lc4
(Løbergambit),Sf6 (Kampen om centrum begynder; 3.Lc4 kom ret
uventet for Miki og begge spillere er nu på stier, de ikke
før ha~ betrådt.)
4- Sc3,Lb4(?) (En fejl som bringer sort i defensiven. Der
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skal spilles c6, ifølge Søren D. (D'et står hverken for dum
eller doven, men for Damsgård) og er man interesseret i teo
rien, kan han kontaktes.) 5. e5,Lxc3 6. dxc3! (Stærkere end
bxc3, sort får problemer med sin springere På 6. -,De7 ville
følge 7. De2!. Forøvrigt var et meget spændende spørgsmål på
tapetet, nemlig: Hvilken dør ville spillerne komme ind af??)
6. -,Se4?! 7. Lxf7+(!), (På 7. Dd.5 følger Dh4+ 8.g3,fxg3

9.Dxf7+,Kd8 lo.Sf3,g2+ eller andre sjove ting, sort får mod
spil.) 7. -,Kf8(!) (Miki opdagede først for sent Hans' 7.
træk, men gribes ikke af panik, efter 7. -,Kxf7 8.Dd.5+,Ke8
9.Dxe4, kan sort kun håbe på, at hvid glemmer at han har flyt
tet kongen!).
8. Sf3 (Allerede nu havde spillerne brugt halvdelen af den

officielle spilletid (1 time til hver)). 8. -,c6 (Med megen
beklagelse, men det er den eneste måde at befri sig på, trods
dronningefløjens udviklingsproblemer. Trækket bekræfter Sørens
mening om 4. -,Lb4)
9. e6!? (Løberen stod pludselig i slag) (HN: Men alligevel

et temmelig tåbeligt træk••• ) 9. -,De7! (}liki skærper hele
tiden kampen, sådan spiller man i defensiven!) lo. 0-0,dxe6!?
(Se noten til forrige træk, d5 kunne også spilles. Får sort
nu lov at spille e5, står han bedst, men ••• ) 11. Se5,Sd7
12. Lx.f4,Dc5+ (En svær beslutning, men utvivlsomt det bedste.
Et par varianter: 1) 12. -,Sdf6 13. Lg6!,Sc5 14. Lxh7!, sort
er færdig. 2) 12. -,Sef6 13. Sxd7,Lxd7 14. Ld.6!) (HN: ad 2):
???, evt. bedre 13. Sg6+ med dronning for 3 lette).

13. Khl(?),Ke7! (I denne
stilling mente alle, at
hvid står klart bedst,
men efter at have set på
det hjemme kan jeg ikke
finde nogen klar variant.
Eksempler: 1) 14. Dh5
(som Ha.ns og undertegnede
troede på),Sf2+ 15. Txf2,
Dxf2 16. Sxd7,Dxf4!, sort
står bedst. (HN: her bed
re 16. Dg5+,Sf6 17. Sd-3!
truende uimodståeligt
Dxg7!). 2) 14. Lxe6,Sxe5!
3) 14. De2,Sxe5!, 4) 14.
Sxd7,Lxd7 (14. -,Sf2+ 15.
Txf2 , Dxf2 16 • Dd.6+,Kxf7



17. Se5+,Ke8 18. 1g5!!) 15. De2,Sf6!. Tilbage står partivari-
anten samt følgende, som jeg anser for hvids bedste: 14. Sxd7,
Lxd7 15. Lh5, hvorefter hvid bevarer en lille fordel, da sort
ikke kan spille 15. -,Sf2+ 16. Txf2,Dxf2 17. Lg5+ og sort dør.
Med and.re ord er det nok 13. Khl der er en fejl, men 13 • .Dd.4
var jo ikke særlig publikumsvenligt!).
14. Lg6?!,Sf2+ 15. Txf2,Dxf2 16. 1g3??(!),Dxg3! (Det havde

Hans ikke set) 17. hxg3,hxg6+ 18. Kgl,Sxe5 (Nu var tiden ud
løbet, men det spændende parti fortsatte, så publikum fik en
helaftensforestilling) 19. Dd4!,Sf7 2o. Dxg7,Ld.7 21. Tfl,Thf8
( 21. -,Taf8 22.Txf7+!) 22. Dxg6,Tae8?! (En meget vanskelig
stilling, hvor det vil føre for vidt at angive varianter.
Trækket giver plads til kongen, men har nogle skyggesider som
det ses i det følgende).
23. g4,Sd8 (Salen foreslog mest i spøg a6!? p.g.a. det der

sker i partiet!) 24. Dg5+,Kd6 25. Tdl+,Kc7 26. Da5+,Kc8 27.
Dxa7,Tf7 (Herfra gik det videre i selve lokalet, Tf7 spilles
for at dække Ld.7, så man på hvids skakker kan spille Kb8)
28. a4 (Spillet p.g.a. mangel på en fornuftig plan, i visse
varianter kan a-bonden dog give modchancer. Bornema..'1Il & Co
var meget opslugt af 28. Td4 med matangreb, men sort kan i
hvertfald undslippe som følger: 28. -,e5 29. Ta4,Le6 3o. Db6,
Ld5 og sort har flugtfelter og a.~tiv løber). 28. -,e5 29. g5,
1g4 3o. Tel,e4?! (Umiddelbart for tidligt, jeg tror mere på
Tg7 f.eks. 31. De3,Sf7) 31. a5,Te5 32. g6,Tfe7 33. a6,bxa6
34. Dxa6+,Kc7 35. Da7+,Sb7 36. Df2!!,- (Et flot tzæk , de-:r- er
pludselig masser af trusler f.eks. binding af Te5 m.v. Jeg
havde selv set på Dd4, men selv om det også giver trusler,
skal dronningen over på den anden side). 36. -,Lf5 37- Dg3,
Lxg6 (HN: eller Te8 38. g7,lli7 39. g8,D••• ) 38. Dxg6 og remis
på hvids forslag. Sort har stadig en lille fordel, men hvis
hvid stiller sig op med Te2,g3,Kg2 er der rigeligt at spille
på.

Jeg vil her på publikums vegne takke Hans og Miki for en .
meget underholdende aften. Langt de fleste var med til sidste
træk, trods det at partiet sluttede to timer senere end be
regnet, ca. kl. 24. Vi talte bagefter om at ændre arrangemen
tet lidt, hvis vi prøver en anden gang, men det vender vi
tilbage til. ''-

Benny
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Ulvetider.

Vi lever i en hård og ond tid; landet stander i
våde som aldrig før, og der er behov for samdræg
tighed og offervilje, for vi er jo alle i samme
båd. Men ak, vor vise regerings gode vilje og op
rigtige bestræbelser møder i vide kredse kun mis
tro og forbandelser; kirkeministerens appel om at
afstå fra nedrig materialisme og blødsøden velfærd
og i stedet vende vort sind mod de evige åndelige
væruier hilses med hån og spot. Vi fortsætter blindt
ad fortabelsens farlige vej, og hvis vi ikke snart
besinder os, vil den skændselens dag oprinde, da
A.P.Møller ydmygt må tigge om det daglige brød. Så
vågn da op, for det kan vi dog ikke være bekendt!

Også udad til har vi kvaler; til søs forsøger
svenskerne, deres natur tro, at tilrane sig ældgam
le danske rettigheder, fastslået i kongesangens Du
danskens vej til ros og magt, sortladne hav. De har
vist i deres kroniske brandert helt glemt, at En
gang vi herrer var i hele Norden, bød over England,
Slesvig-Holsten, Normandiet, de vender og goter osv.
De burde også huske på, at Fra Danmark lyner Torden
skjold, og Hans værge hamrede så fast, at gotens
hjelm og hjerne brast. Og gøngehøvdingen! Af den
slags kan vi mobilisere et helt regiment blandt de
raske, brystbehårede KU-drenge med og uden skrårem,
som kan rask mod fjenden fægte. - Lad dem bare kom
me an, så skal de få no'en på tuden, de satans
svenskere.
Men lad os trods alt glæde os over, at vi har et

samlingsmærke: som en klippe i det vilde hav knej
ser stadig vor klub, som vi frem for noget andet
skal værne om. Gør vi nu det? - Nej, vi må med
sorg og skam erkende, at det gør vi ikke, også
klippen vakler! Fribondens juninummer bragte en
dybtfølt og hjertegribende opfordring, som har gi
vet genlyd i brede lag, også uden for klubben, idet
den har været omtalt i Vanløse Folkeblad, men virk
ningen er stort set udeblevet, så dybt stikker vi
altså i materialisme og velfærd. - Giv kejseren
hvad kejserens er, lyder bibelens ord, der ulykke
ligvis er som råb i ørkenen eller spildte Guds ord
på Balle-Lars. Dette alvorsord er udlagt Betal dit
kontingent (frit oversat), og det gælder os alle.
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Ellers komrrre r' himmelens vrede o v-e r' o s-, . thi, der-.
skal skar-p lud til skurvede hoveder. Det .v Ll, St.
Peter sørge for, ·og det ·-er ikke· spor· rart, se ju
bilæumsskr-iftet side 28. - I hor v e I 'al] e jubilr.c
umsskriftet, ellers er det pJ h~j~ tid at anskaf-
fe det. ~.

'Opfat nu ikke denne hendendelse som en tru~sel
men som en velment, alvorlic advarsel. Er Is&
forvorpne, at I tør sidde den ovcrhoric,?

l~assereren.

(Hed's anm: Det var vel nok en spand kul!)

Reception

Fredag den 2.september åbnede Mette Søndergaard,
klubbens eneste kvindelige medlem (deyærrel) en ~
ny forretning på Ålekistevej.Tøj,kunsthåndværk,gave
artikler, etc .Forretningen ligger mellem Hylt.ebj erg
Kirke og Bikuben.

Åbningen blev markeret ved en reception,og her var
klubben repræsenteret af Gyldholm,med flaske,og den re
daktionelle tandem,hvoraf baghjulet ligeledes medførte
en flaske.Til gengæld blev vi så beskænket rundhåndet,
så det vinøse kredsløb gik endnu en gang op.

Vi ønsker Mette alt godt for fremtiden!

Løsning til Eivinds opgave

Hvid spiller l.T:a6l og nu er der 3,. muligheder_:
A. l.,-,b:a6 2.S:b8l,c:b5 (2.,-,a:b5 3.S:c6l og videre

som ellers.) 3.S:a6l,b:a4 (Ellers vinder a-bohden
for hvid.) 4.Sb4,a3 5.Sc2+,Ka2 6.Sd4,Kal 7.Kc2,Ka2
8.Se2,Kal 9.Scl,a2 lo.Sb3+ mato

B. l.,-,Td8 2.Ta7,T:d7 3.a5l,c:b5 4.a6,Tc7+ 5.Kd2,b:a6
6.T:c7 og vinder.

C. l.,-,Tc8 2.Sd6,Td8 (eller Tc7) 3.Ta7,T:d7 4.S:b7,
Ka2 5.Kc2,Ka3 6.Kc3,7.a5,8.a6 9.Ta8 lo.Tb8 ll.a7,
og 12.aS(D) og vinder.

Dette er hovedplanen.Man kan også spille· Kctt-c5-b6-
Sc5,-Tb7,a7,Tb8,og a.8(D),:alt· efter hvad sort: spiller.

·, '•Eivind

Steen



AFGØRELSEN

I sidste sæson (81-82) startede jeg med 6 af 6
i vinterturneringen og lignede pointsrnæssigt en
trussel for Steen. Spillemæssigt var pointsene
imidlertid skaffet til veje efter uhyre usikkert
men heldigt spil. Steen og undertegnede konfron
teredes på et tidspunkt, hvor vi begge var lidt
spilletrætte og efter en uinspireret indsats
vandt Steen efter lange og gode analyser af hæn
gestillingen (se tidligere nr. af FB). Jeg tabte
som bekendt resten, mens Steen trods ukoncentre
ret spil sejrede klart. I denne sæson var starten
nogenlunde den samme, bortset fra at jeg havde
spillet virkelig godt. Steen haltede lidt efter,
da han var blevet straffet for ukoncentreret spil
i form af tre remisser. Derfor var jeg i år sat
ekstra op til opgaven. Med remis ville jeg fort
sat ligge lunt og med en sejr kunne jeg ikke
stoppes.
Hvordan slår man Steen? Steen er forrygende på
det positionelle område, så mit første mål var at
komme ind i en stilling med masser af taktiske mu
ligheder, men det er i sig selv svært mod Steen.
Jeg måtte derfor ty til en åbning, som jeg aldrig
havde spillet før. Et par gamle teoribøger hjalp
på vej og jeg kunne ret hurtigt koncentrere mig
om de to mest positionelle forsvar mod denne åb
ning. Det korn til at holde stik, så frem til lo.
træk gik alt efter forstudierne.

HVID: Steen Schouesboe SORT: Benny Petersen

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sc3, cS 4. dS, exd5 5.
cxdS, d6 6. e4, g6 7. Sf3, Lg7 8. Le2, o-o 9. o-o,
a6 lo. a4, Lg4 11. Sd2 (Det stod ikke i mine bø
ger, men er logisk. Der stod noget med h3, me
det er faktisk tempotab. Bægefter ægrede Steen
sig over, at han ikke allerede i 9.træk spillede
Sd2, det giver udviklingsproblemer for sorts
hvidfeltede løber; mine bøger nævner det ikke?!)
11 .... , Lxe2 12. Dxe2, Sbd7 13. as, Te8 14. Tel
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(resten af spillet drejer sig faktisk om feltet
c4. Såsnart hvid besætter det med en springer,
bliver sort lammet. I denne stilling fristede
det mig ikke at slå i midten. En variant an
skueliggør hvorfor. 14 .... , Sxe4 15. Scxe4, f5
16. Ta4!, fxe4 17. Txe4 og sort dør på de hvide
felter. I stedet .. ) 14 .... , b5 15. axb e.p.,
Sxb6 16. Dfl(!) (Dette træk kostede tid, men
der er mange taktiske vendinger med slag i cen
trum) 16 .... , Dc8 17. Sc4?! (Jeg mener hvid har
bedre muligheder, men kan dog ikke direkte på
vise dem, måske Sb3-a5-c6) 17 .... , Sxc4 18.
Dxc4, Sd7 19. f4, Sb6 2o. Dfl, Ta7!? (Dette træk
kostede tid, vi har begge problemer med at for
stærke vore stillinger) 21. SbS?!, Td7 22. Sa3?
(Dette er for risikabelt og viser hvor spændt
stillingen er, Sc3 havde været bedre, sort har
næppe bedre end Ta7) 22 .... , Ld4+! (afgørende)
23. Khl, Tde7 24. Sc2, Txe4 25. Txe4, Txe4 (
sort står pludselig overvældende, i alle vari
anter skal hvid passe på matten i bunden, hvid
forsøger derfor noget desperat) 26. Txa6, c4!
27. Tal, SxdS 28. Df3, De6 29. h3(?), T2l+
3o. Kh2, Lgl+ 31. Kg3 (Khl, Tfl), Sf6 32. f5,
Se4+ 33. Kg4, h5+ 34. Kh4, Df6+ 35. LgS, Dxg5++
(De seneste hvide træk skal ses i lyset af sorts
t.i.dnød . )
Nok var det en taktisk sejr, men den udsprang
faktisk af en streng positionel stilling. Steen
synes selvfølgelig ikke, at partiet er noget sær
ligt, men efter min vurdering var det et spæn
dende parti uden nævneværdige fejl samt en an~
skueliggørelse af en feltkamp (c4), som giver
partiet et logisk forløb.

Benny.

Det åbne Vanløsemesterskab.

Redaktionen er som bekendt permanent i stofnød,og da
vores formand pt er bortrejst for at overvære pokal
finalen i Vestlollands mellemrække (VM),eller hvad det
nu er,så har vi ikke modtaget noget referat af årets
åbne Vanløseturnering.Men heldigvis har vi kunnet sak-
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se følgende beretning fra Vanløse Folkeblad:
li Omka.:rq>_ om det lokale skakmesterskab.

Hjemmespillere klarede sig fint i
turneringen i Vanløse Skakklub.

Skaksæson'en er startet,og sæsonens første arrange
ment,Vanløseturneringen,er afviklet.

Det er dog som om de fleste skakspillere først rig
tig tænker på skak,når vintertiden er blevet genindført,
og det bliver tidligt mørkt om aftenen.Kampen om klub
mesterskabet starter derfor også først onsdag den 5.
oktober.

Vanløseturneringen,der i år var sponsoret af Den Dan
ske Bank,samlede 28 deltagere,heraf flere hjemmespil
lere,som hermed benyttede chancen til at prøve kræfter
med klubspillerne,og flere hjemmespillere klarede sig
langt over forventning.

De 28 deltagere blev delt i to grupper efter styrke,
og i gruppen for de stærkeste spillere lykkedes det
ikke i år at finde en vinder,idet Steen Schousboe og
Stefan Hansen sluttede lige med hver 5p af 6 mulige.
For at kunne placere titlen "Vanløsemester" er en om
kamp derfor nødvendig.Tredjepladsen gik til Jan Jør
gensen med 4p,og fjerdepræmien blev vundet af Per Jen
sen; han er hjemmespiller,men klarede sig meget fint i
det skrappe selskab.

Den anden gruppe blev meget overraskende vundet af
Johnny Andersen,som scorede 5,5p.Overraskende og glæde
ligt,da også Johnny Andersen er hjemmespillero Bjarne
Andreasen blev nummer to med 5p,og Egmont Petersen num
mer tre med 4p.

På de følgende pladser kom Børge Gyldholm,Stig Sol
hof og Per Andersen.Per A. er også hjemmespiller.Endnu
en hjemmespiller modtog en præmie."

. Og så spørger jeg om fodboldprogrammet levner tid
til en omkamp.

Fribonden - et litterært organ

Vore navnkundige forgængere som redaktører af nær
værende blad,Fonne og eksil-danskeren Leif SV (det må
da være forældet!) Jensen drev i deres funktionsperi-
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ode Fribonden frem i verdenslitteraturens forreste ræk
ker.Siden er kunsten forståeligt nok faldet en smule,
men endnu citeres bladet i den mere lødige del af dag
og ugepressen.Senest havde Søndagspolitiken fra den 4.
september fundet følgende frem:

11Kassereren er dybt bedrøvet,og du sætter hans kær
lighed til dig på prøve,men han elsker dig trods alt,og
du kan blive frelst NU.Gå i enrum og ransag din samvittig
hed.Skrift dine synder for kassereren - kontant - og lær
sjælens velsignede fred at kende."

D~er naturligv~s BG som har skrevet disse stadig
aktuelle ord.Fra redaktionen kan vi oplyse at-han er
forhenværende krigskorrespondent for Vestlollands Høn
seriavlertidende,et fremragende blad som desværre har
lidt skibbrud i den almindelig svindsot som har angre-
bet den bedste del af pressen.

Forsvar mod Arthurs momentane makromegali

Læg vel mærke til overskriften,thi dette indlæg vil væ
re et forsvar mod Eigils særdeles personlige bemærkninger
i sit indlæg i sidste Fb,mod undertegnede.Eigil udtaler,
at jeg har beskrevet Olympias uhyggeligheder negativt; det
har jeg ikke,kun objektivt!

Desuden kan Arthur (et navn Eigil minder om) vel dår
ligt tillade sig at udtale sig om en turnering han over
hovedet ikke har deltaget i.Nå,men enhver kender jo Eigil,
og bærer derfor over med hans mere eller mindre udokumen
terede udgydelser.Jeg selv tror ikke at Arthur vil mig
noget særligt; han har antagelig befundet sig i en til
stand a la overskriften.Men alligevel,hans indlæg kan i
højeste grad misforstås,så Arthur,dæmp dig næste gang,ik1•

Desuden kunne det jo hænde at min beskrivelse af værts
huset Olympia har animeret til eftertanke i bartendersam
menslutningen.Mit indlæg blev der i hvert fald lagt mærke
til,også uden for VS.

En anden mulighed er at Eigil føler sig vældig godt
tilpas i de forhold.Man ville vel ikke undres hvis Arthur
går med de gamle spillere ned til bænken ·r/, hjørnet bag
efted
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Da Eigil omtalte spilleforholdene,nævnte han at loka-,
let ikke var synderlig stort; men jeg huske~ tydeligt at
da jeg deltog var alle spillere samlet i et stort lokale.
Men jeg tror at vide at Eigil spillede sammen med spillere
som spillede på andre tidspunkter end de lavere rangerede.
Deri måske forklaringen.

DER GIK ARTHUR SKIS'ME DA I EN OFF-SIDE FÆLDE~

Ulrik

Redaktionelt PS:
Vi takker Eigil (Arthur),Ulrik hiin Finurlige,og ikke

mindst Tommy Troelsen for deres bidrag.Skal opgøret ende
med en straffesparkskonkurrence?

PROGRAIYIARTIKLEN

Redaktionen er sig pinligt bevidst at sæson'en står
for døren,men har ikke kunnet vriste ret mange oplysning
er ud af bestyrelsen.

Det står dog fast at klubmesterskabet,også kaldet
Vinterturneringen,starter onsdag den 5.oktober.Anden
runde spilles allerede ugen efter,altså den 12.

Med hensyn til de øvrige runder,og KSU's holdturne
ring,henviser vi foreløbig til opslagstavlen.Husk at
kigge nøje på deni

Og så skulle vi vel li~5 minde om at partier i de to
• turneringer starter kl 19 .Udekampe i holdturneringen

begynder dog på det for den arrangerende klub normale
tidspunkt.Vi ønsker alle en god turnering.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 2
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33

Steen
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