
41.årgang nr 5 Maj 1984

SKOVTUR

.,,; ,~~
,• J

.:t-
! ,_.:,/::..

. rf. :'f/'! .

~

'I•
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Ligesom sidste år arrangerer VS i år en skov
tur for medlemmer,pårørende,og andre interessere
de.Det sker søndag den 17. juni,og vi starter fr~
klublokalerne kl 11 præcis.Aldeles præcis.

De fleste af os vil nok cykle,men der vil dog
være et par biler til rådighed.I disse transpor
teres de dovne,dem uden cykel,og ikke mindst ex
rorgængerens madkasse til vort bestemmelsessted.

Vi andre cykler gennem diverse moser :.til Hare
skoven, hvor vi runder det nordre hjørne af Bag
sværd Sø,og ender i traktørstedet "Den gamle Have"
i Frederiksdal.Der kan man købe pølser o.lign.
hvis man ikke selv har madpakke med.Desuden kan
man købe diverse drikkevarer.

Vi har reserveret et overdækket bord til 2o.
Cykelturen varer 1½ time hver vej,under forudsæt
ning af et særdeles mageligt tempo.Hjemturen kan
klares på den halve tid,og vil næppe foregå i~
let trop.

Hold pause fra EM-fodbold og tag med VSt
Steen



Sicilianske specialiteter

Inden partiet i sidste runde af KSU's holdturnering førte den
kendte pædagog Kølvig i vores indbyrdes opgør med 2-1, - se f.
ex. min gevinst i fb. n:::::-. 7 1980, så motivationen fra min side
fejlede fa1tet. Overhovedet skal man aldrig lade sig dupere af
en modstanders gode navn og rygte; på et eller andet tidspunkt
bliver silken slidt af. Og som Kølvig selv indrømmede bagefter,
vidste han Lkke meget om åbningen, som altså var et heldigt valg.
~.ine egne kundskaber i siciliansk lader også meget tilbage at
ønoke, de går mere på fornemmelser end konkrete varianter, og
det er også det fornøjeligste, hvis ma~ på dc;mnens dag ønsker
at fremstå som en kreativ sjæl.

hYid: Bent Kølvig sort: Hans Nielsen

L e4,c5 2. Sf3,e6 3. Sc3,Sc6 4. d4,cxd4 5. Sxd4,d6 6. Le3,Sf6
Disse træk må kunne slås op i en bog. Ikke noget at gøre ved
det. 7. Dd.2, -. Synes til gengæld mere på sin plads i f.ex.
draeevar. 7. -,Le7 8. f3,-. Ser lidt fjollet ud, ikke? 8. -,a6
9. 0-0-0t-• Så er rcllerne fo:rdelt, sort rokerer jo nok k.o:ct.
Men i flg. en gyJiden regel i s.i.cil.Lansk verrcez- han så længe
som muligt!
9. -,Dc7 lo. g4,Sa5. På ra.,.~den~ men ikke spanden. 11. g5,Sd7.

Og derfor skulle sort abenbart ikke spille L<l.7 i forrige træk.
12. f4,b5. Nu tænkte hvid meget længe og lagde dermed lidt u
nødigt grunden til den kommende tidnød. 13. Df2,-. Peger på en
bløc. diagona,l, beslaglægger f-li.nien, truer Dh4 ved lejlighed,
slet ikke så tosset?
Nu ville 13. -,Lb7 være skidt p.g.a. 14. f5,-. Se: 14. -,0-0

15. fxe6,fxe6 16. Sxe6,Txf2 17. Sxc?,-. Eller 14. -,e5 15. Se6
(tematisk),fxe6 16. fxe6,Sc5 (det eneste)17. Df7+.Kd8 og alle
hånde trusler svæver over sorts hoved; det er svært at forsvare
sig.
Og hvorfor i det hele taget give den slags chancer, når man

ganske simpelt kan skaffe sig lidt aflastning i form af et par
afbytninger: 13. -,b4 14. Sa4,-. Hvid kunne ikke lide alterna
tiverne. 14. -,Sc5 15. Sxc5,d.xc5 16. Sb3,Sxb3+ 17. cxb3,-. Ef
ter axb3 kunne let følge en oprulning på flanken. 17. -,Lb7.
Sorts stilling er sundere end hvids (svag bonde på e4), og kun
heri består hans fordel. Heldigvis kan hvid ikke opgive drømmen
om det frontale kongeangreb, og det er stillingen mildest talt
ikke til.

.18. Ld.3,-. For i det mindste at komme til at pege mod den sorte
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kongemand. 18. -,Td8. Truer Txd3 19. Dc2,0-0. Lige ind i "an-
grebet", en fornøjelse. Som før antydet skal man vente med at
rokere til det er ufarligt. Det må det tilsyneladende være her.
Vi husker lige Steinitz og den intakte bondestilling!
2o. h4,- a tempo. 2o. -,Td7. Stille og roligt. Hvid er ved

skillevejen. Bedst var nok her 21. Th2 efterfulgt af Thd2 og
afbytninger. Skidt f.ex. det naturlige 21. h5,Tfd8 22. g6,fxg6
23. hxg6,h6 24. f5(?),Dg3. (25.Thel,Txd3 eller 25. Lf2,1g5+
(Df3) 26. Kbl,Df3). Hvid taber materiale.
Det spillede 21. g6,- kan bedst karakteriseres som tabstrækket.

Den sorte stilling spiller sig selv. 21. -,fxg6. Den rigtige
vej. 22. h5,-. Følgerigtigt og - håbløst. Sort skal blot undla
de det linieåbnende g-..m5, der nok ville vinde alligevel, blot
ikke så hurtigt. 22. -,g5. Totalt ødelæggende, hvorefter a.l,G$e..
+anken om den åbne , uhyggelige diagonal b8-h2, hvis åbn.lng hvid
ikke kan tåle, får ham til at kaste de sidste hæmninger:
23. h6,g6 24. Lc4,-. (På 24. e5 simpelt gxf4!) 24. -5Txd1.+ 25.

Txdl,Lc8. Der står den åbenbart bedst. Om nu 26. f5, så g:d')
27. exf5,De51 et kæmpefelt til damen.
Så hvid forsøger 26. e5,gxf4 og derefter den sidste chance.

2~ D 4 Hmf•\ 2~ f ~ ~a T 1 0 bl t .. , ~~5?~t , e , - • -' , , ; . / • -, xe) ~ • g , - • g nu o J.KKe i:1 • : ,
i stedet stille og roligt 28. -,Kh8~ b~odden er taget af T:x:g5.
E..'"l<L"l.u kom 29. Dxe3, Tf5, og hvid besindede ai.g,
Således frigjort fra de mere officielle pligter kurme jeg oe

give mig på vand.ring og konstater0, at det forjættede uafgjorte
resultat~~ar ved at nærme sig,
Uden i ø,.rrigt at ville gå de store mestre i bedene skal jeg

Indrømme, at jeg under partiet følte inspirationen komme ved at
tanke på bl.a. et par af Fisehers og Larsens sorte sicilianere.
Ikke det værste man kan tænke på , vel? E,i heller når der åbnes
mulighed for &,t bryde -~rad.itionen med , at hvid vinder de korte
og sort de Lange partier i denne åbning. Udsigten til :a.e:top en
lynsejr har været en medvirkende årsag til min beslutning om at
lægge franskmanden på hylde.~, selvom vi kan trøste Ben.."'ly med,
at fransk stadig er den uovertrufne åbning. Det er jo også fra
det land, man får den bedste vin.
Holdeta store svaghed i afvigte sæson har bl.a. været elendige

midtspilsstillinger - muligvis forårsaget af' for slapt åbnings
spilt så måske vi på fælles basis inden næste skul.le forsøge at
luge de værste tidsler væk. For vi kan ikke, hv~d dette års kam
pe også har vist, til stadighed regne med at klare os i sl~t
spillet. Fransk eller siciliansk, et repertoire kort og godt.

Hans
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Sidste runde.

Førsteholdet har haft en jævnt skuffende ·sæson.Her
i sidste runde regner vi med at skulle have 4 pts mod
Rødovre for at undgå nedrykning.Og Rødovre giver ikke
ved dørene,for med et nederlag vil de selv komme i fa
rezonen.

Det viser sig at jeg skal spille mod Johnny Thylin.
Ham har jeg mødt ~n gang før,nemlig i en holdkamp i -77.
Ved cen lejlighed spillede jeg en meget skarp variant
mod Thylins pirc-opstilling,et hurtigt fløjangreb med
h4,h5 etc.Bortset fra at der ikke rigtig kom noget "et
cetera",for Thylin var lumpen nok til at servere det
opligate modspil i centrum,og jeg blev fuldstændig
smadret.o-1 i 29 træk!

Jeg er med andre ord stærkt motiveret! Ved siden af
sidder Hans,som sidste år tabte til Kølvig,og så sent
som i forrige runde smed et halvt point væk mod Glo
st=up,se Fribonden nr 3eHans er utvivlsomt også moti
veret! Og her kan jeg godt afsløre en teori jeg har
haft i mange år: Hvis Hans virkelig vil,så vf.nder han
over enhver.Jeg er overbevist om at han vil i aften.

Til den anden side Benny~Han har ligesom os andre
haft en utilfredsstillende sæson,se igen nr 3"At han
gerne vil vinde J1:· J.e:r Lngen tvivl omymen brik%erne
vil ikke rig·tig ~,orr. har, vil. On sdagen før fik han sig
hurtigt en tabsstilb.n6 mod Eigil i Vinterturneringen~
Vi går i gang.

Hvid: Steen Schousboe
Sort: Jol:w..ny Thylin

l.d41Sf6
2. cl; sg6
3.Sc3,Lg7
4.e4,d6

5.f3,o-o
6~Le3,Sb-d7
7oDd2,e5
8.d5,Sh5

9.sg-e2,f5
lo.o-o-o,Sd-f6
ll.Kbl,a6
12.Scl,Ld7
13.Ld3

Jeg kan godt afsløre at begge parter efter min mening
allerede har spillet galt.Men oortset fra det,så er vi
nu havnet i en stilling fra partiet Beni-Uhlmann,Prag
1956oBegge parter har udført en.række standard-træk i
Såmisch-varianten af Kongeindisk.Iflg. min gamle teori
bog fra 1957 gik det nævnte parti videre med 13.,-,De8
14.Sb3,b5 15.c5,b4 16.c6,Lc8 17.Sa4,f:e4 18.f:e4,Sg4!



19.Lgl,aS med sort fordel.
I det foreliggende parti synes jeg ærlig talt at

·eg spiller bedre end Beni.Og måske spiller Johnny
ikke helt så godt som Uhlmann.

Beni var vist international mester,hvorimod jeg al
drig bliver andet end ussel klubspiller.Alligevel er
den ovenstående påstand ikke udtryk for galoperende
storhedsvanvid.I 1956 var denne variant forholdsvis
udforsket,,og Beni og Uhlmann har selv skulle finde

vej i mylderet af fristende muligheder.Men nu er der
spillet masser af partier med næsten identiske stil
linger; jeg har nok studeret en halv snes mesterpar
tier,og desuden har jeg selv spillet noget lignende
adskillige gange før.Jeg er med andre crd på kendt
terræn:og føler allerede en vis optimisme.

Hvad e~ moderne teoribog har at sige om stillingen
aner jeg ikke.

å førstebrættet spiller Hans Siciliansk mod Kølvigs
~-e4.Kølvig vælger en original og aggressiv opstilling,
en blanding af Keres-angrebet (amokløb med g-bonden) og
elimirovic (Lc4,Le3,De2,og 0-0-0) .Men bLandLngen er

ikke rigtig vellykket.Hvid har tabt ihvertfald to templ,
og de t er meget i en skarp vaz-Lant .Hans lader forelø
big kongsn stå i centrum,og indleder det sædvanlige
modspil på d-flojen og i centrum.

Benny har til gengæld bevæget sig ind i en still:'.:ng
scm til min gru ligner den han fik mod Eigil.Måske har
han en forbedring parat9men det ser ærlig talt ikke for
0odt ud.

Morten har straks i åbningen præsteret en positio
nel brøler der er så almindelig og typisk at jag håber
han vil vise den i Fribonden.Han indser straks sin fejl
tagelse,og begynder at bruge en masse tid.

13.,-,De7 14.Sb3,Tf-b8 15.c5,Sf-e8

Vi har begge spillet åbningen langsomt,især Johnny.
Hvid har brugt 36 min.tsort en time og 13 min.Han kan
tydeligvis ikke lide stillingen,og det forstår jeg
godt.Jeg er sikker på at hvid har stor fordel.Han kan
nårsomhelst åbne c-linjen,og de sorte offi.cerer har
svært ved at forsvare d-fløjen på grund af pladsmangel.

Stefan har intet fået ud af abningen,hvid i Caro
Kann,men står på den anden side ikke dårligt.Benny



står til tab9og Rendlev,Lars,og Finn står ikke for
godt.Man Hans har fået åbnet d-linjen,og nu er jeg ik
ke længere i tvivl om udfaldet af det parti.

16.Tcl,Sh-f6

Tidligere,da den sorte springer stod på h5,var det
te træk betænkeligt på grund af syækkelsen af de sorte
felter f4 ug g3.Men nu da springeren er gået til andre
græsgange er trækket udmærket.Ideen er at lette tryk
ket med e4 ved at tvinge den sorte bonde på f5 til en
erklæring.

l7.9-,d:c5

Sort bytter frivilligt for at få en springer op på
d61hvorfra den blokerer fribonden og angriber e4.Men
hvLd parerer let, og c?-bonclen er j •:> unægtelig blevet
interessant nu.

19.S;d7

Her kan man tænke på en bemærkning af Kølvig i
Skakbladet nr 3: .Man kan undre sig over at hensigten
med den hvide springers manøvrer var at stå uden for
brættet.

Men i det foreliggende tilfælde er forklaringen li
getil.Siden 8.træk har hvid drømt om at g?-re noget
slemt ved den sorte d-fløj med udgangspunkt i feltet
c6jog derfor skal den forsvarende løber byttes af.At
hvid har tabt en masse tempi er uden betydning i denne
stilling,og nu zr jeg sikker på at jeg står til ge
vinst.Selvom stillingen er materielt lige er sort
uden modspil.Dårlig plads,passive officerer.

19.,-,D:d7

En tung beslutning for sort,og den kostede da og
så lo minutter på uret.Nu har sort absolut intet mod
spil,men det havde ikke været meget bedre at bytte på
e4.Forestiller man sig at sort i heldigste fald ville
kunne bytte de tunge o~ficerer i f-linjen (efter 20.,-,
f:e4 21.f:e4),så vil forskellen mellem de tilbagevæ
rende lette officerer blot være så meget tydeligere.

Bennys stilling er forfærdelig at se på.Den eneste
trøst er at den er rodet,og Benny spiller bedst i u
klare stillinger.
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Rendlev,Lars,og Finn står til tab,men Morten for
svarer sig hårdnakket,og Stefan er ved at snyde sin
modstander.Ikke ved en taktisk pointe,men ved at lok
ke ham til at svække sin bondestilling med tempoge
vinst.Pludselig er Sterans løber langt stærkere end
modstanderens springer.
21.Lf2,b5 22.Dc2

For at kunne besvare 22.,-,~4 med Sa4.Derefter kan
sort ofre en bonde med 23.,-,b3 24oa:b3,hvorved b- lin
·en bliver åbnet.Alligevel er det helt chanceløst.Ikke
fordi det koster en bonde ( den hvide ,iobbc>1tboride er
helle:r ikke for køn),mcn fordi de hvide officerer u
hindret ka""l spadsere ind i den sorte stilling.

Det vis;;r sig at sort ikke lader si~ lokke til at
spille b41og så kunne jeg ju ligesågodt med det sarnme
spille Se2.D-springeren skal ud på sam.m.P. lange rute
som K-s~ringer2n genneilltravede,og i cet fjerne lokker
de såftige græsgange a5 og c5.

Faktisk blev b5 netop spillet for a.t holde den hvi
de springer 'mkti hvert fal<i foreløbi.g.h:~-n.1•3en ligger
der fra nu af noget i luften med Sc4.Men udover felter
ne a5 og c5 kan hvid jo nu glæde sig over c6.

22.,-,Lf8 23.Se2,Sf-e8 24~h4,h6

Evid spil:er på hele brættet,hvilket er godt mod
en mand i tidnød.Hvid: 1 time og 15,sort: 1,42.

Bennys modstander laver en grov fejl,som giver Ben
'ny et farligt modspilo

25.Dd2,Sc8 26.Tc6,Ld6 27.Da5,Sb6

Sort har nu ti minutter,hvid over en halv time.
Hans fortæller mig at vi er bagud med 1,5 - 2,5,men
at vi har chancer.Ja,vist så.Hans rokerer ind i den
side som Kølvig har angrebet siden starten.Det er må~
ske urimeligt at sige det,for både Hans og Kølvig er
venlige og høflige mennesker,men Hans's rokade virker
på mig som en skaklig udgave af den adfærd der kendes
som "at give nogen fingeren".Se her hvad jeg regner
dit "angreb" for~

28.Th-cl?,De? 29 .Dd2 ,Kh7 3o.Thl

~ndrømmer fejlen i 28.træk.På det planlagte 3o.Tl-c2



kan sort spille 3o.,-,Dd7 31.Scl,Sc8 32.Sb3,Se7! med
kvalitetsgevinst.Hvid burde have spillet 28.Sol.

3o.,-,Tb7 31.Scl,Ta-b8 32.Sb3,Lb4
33.Dc2,Sc4

Dette modspil har længe luret,men er ikke farligt
for hvid.På den anden side,hvad skal sort spille?I de
nu følgende komplikationer var jeg glad for at have
tid nok,og jeg er imponeret over at Johnny kunne spil
le de følgende udmærkede træk a tempo.

Benny tager remis ved evig skakl Hans har vundet,
efter et parti som ingen i klubben ville kunne gøre
ham efter.Nu bare ikke ryste på hånden •••

34.L:c4,b:c4 35.D:c4,a5 36oDa6!

Nu kommer den a-bonde ikke længere,og der er kig til
g6.

36.,-,Sd6 37.Th-cl,Ld2 38oTc2,Le3

Det er selvfølgelig en stor triumf for det sorte
spil at han nu får afbyttet kæmpebonden fra g7 med
den herlige angrebsløber på f2.Men det er virkelig for
sent,og hvid kan kombinere angreb med forsvar.Vi spi
ser endnu en bonde,og kigger feltet c7 dybt i øjnene.

39.D:a5!,~b6 4o.L:b6,c:t6 41.Dc3!?

Som Benny påYiste er Db4 mere pr-æcist,fordi sort
alligevel kan fremtvinge det Yed 41.,-,Sb5 42.Dc4,Sd6
43.Db4.

Alligevel synes jeg bedre om Dc3.Det er simpelthen
kønnere! Hvis den sorte spring~r går til et Bndet felt
end b5 kan man jo overveje Te6.Truslen 42.Tc7 taler vi
slet ikke om,og læsere~ kan selv finde ud af hvorfor
sort ikke kan slå på h4.Tidnøden er overs-tået,og sort
gav op.

Det var Morten der holdt remis! Stefan vandt9resten
tabte.Dermed fik vi de 4 pts vi før kampen regnede med
var nødvendige.Og senere viser det sig at 3½ til os
faktisk havde betydet nedrykning.Holdskak er nu spænd-
ende.
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Træningsturnering

For at skabe afveksling for den sædvanlige sommer
turnering er Bestyrelsen barslet med en ny turnerings
form,der skulle tage hensyn til både den ivrige sol
dyrker og den travle skakspiller.

an melder sig nemlig ikke til et bestemt antal run
der på nogle bestemte spilleaftener.Antallet af aftener
og partier bestemmer man faktisk selv.

I princippet spiller alle mod alle,hvilket f.eks.
vil sige,at melder der sig 26 spillere,har de flittige
spillere mulighed for 25 partier,mens de dovne i teori
en kan nøjes med 1 parti.Ikke-spillede partier dømmes
o-ol

rneringen startede onsdag do 16 maj,men de sløve
kan vente med at tilmelde sig og spille til onsdag d.
6.juni.Derefter vil der være mulighed for at spille til
og med onsdag d. 5.september.

Betænkningstiden er 3o minutter pr spiller pr parti
er er altså mulighed for at afvikle op til 3 runder

en aften.Man meddeler et bestyrelsesmedlem senest på
spilleaftenen kl 19,50,hvor mange partier man ønsker
at spille,hvorefter spillerne bliver mixet således a.
flest mulige ønsker bliver opfyldt.Der startes kl 2o,oL,

~ndskuddet er kr lo,- for hele turneringen,og som
en ekstra gulerod for de mindre stærke spillere er der
udover præmie til vinderen også præmie til hhv bedste
1.- og 2.klasse(incl 3.klasse) spiller.

Hold træningen vedlige,så opnår du et forspring når
næste sæson starter,altså

DELTAG I TR.imlNGSTURNERUIGEN !
P.b.v.

TurneringslE>der
(Benny)

Kritik.

Som tidligere sagt har jeg stor ærbødighed for
redaktør Hans' lyriske sans9 men jeg synes, han
er lidt uheldig med Drachmann, som snarere er
præget af heroisk fatalisme end af den ildnende
kamphu og sejrsvilje9 som er hvad vi trænger til.
Det kunne Hans med sine strålende evner sagtens
have opnået ved bare en lettere omskrivning af
citatet, for eksempel sådan noget lignende:
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Kvæle vil vi vor Hikke,
Sluge de Øller, der rapt dukker frem,
Opgive vil vi sgu ikke,
Sejre vil vi med Fynd og så Klem.
Fremad med S~misch, med Larsen og Hort,
Glem alt det gamle og røvtriste Lort,
Slut med Remis'er og Andeæg,
Det sværger vi dyrt ved Profetens Skæg,
Så hjælpe Sankt Peter og Faber,
At aldrig mere vi taber.
Hej, frisk over Brættets små Felter,
Så Fjenderne dåner og vælter,
Og Hjerteblod vælder frem,
Ingen Pardon med dem!
Vi vil se på den blodige Trætte,
Vor retfærdige Hævntørst vi mætte
Med Sejre i Striber så tætte.
Højt hædres den Kæmpe som falder
Omkuld med gevaldigt Rabalder;
Når han under Bord kravler fr~m,
Vi ham i Triumf bærer hjem.

FOC

:~ H
> H H

H ;-, H H ::,. H
I-, H H i-i

3. holdet 0 C/l
u; ,:q . >, en '-1'1 ~,..,
,-i A ,;.'.2 'O (!) .; ri)
;:.; q ~ 0 ::::; 0 ri

.Jacob Gibori 1 j._ 7 l
2 -'-2

llj':!.rne Andreasan 0 0
Jesper Holm 0 l C 0 0 0 l
i.van Nesterov-Nielsen 0 0 0 0 " 1 lV

Axel Barkhuus C 0 0 1 0 l 2
Clausen Frederiksen 0 1 0 0 0 1
Stig Solhof l 1 0 0 ½ 0 0 2½
Jesper Jørgensen 0 0 0 0 1 0 0 l
Per Andersen 0 0 ½ 1 l½
Martin Rendlev l 1 0 0 1 ½ J½
johnny Andersen 0 1 1
Helge Jørgensen 1 0 0 0 1-
Indv.points J 4 l ½ J 2 J½ 17
Matchpoints 0 ½ 0 0 0 0 0 ½
Martin blev topscorer. Tillykke!
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GENERALFORSAMLINGEN 1984
var betydeligt bedre annonceret end i de forgangne år. Fb. nr.
4 nærmest vrimlede med nuttede repræsentanter for dyreriget el
ler - mere sandsynligt - en fjern planet. Disse samme nuttede
væsener, til hvilke planethersker Holst passende kan have stået
fadder, henledte venligt opmærksomheden på den store begivenhed,
en GF virkelig kan være.
Og så fusede det hele underligt ud. Ikke at der kom for få; jeg

talte 28 plus, da det gik hedest til, enkelte tilløberes hvoraf
visse uden medlemskort, hm ••• Men de sædvanlige, ophidsede dis
kussioner måtte vi undvære, og fem minutter i lo var det hele
forbi. - Ny rekord.
Ud..~ævnelsen af årets spiller, eller hvad det nu hedder, fore~

gik under behørig pomp og pragt, og det blev Søren Boeck Peter
sen. Man havde gjort dette uomtvistelige talent en større tje
neste ved at dekretere et generelt rygeforbud. Så kunne de-t væ
re, at han blev ved med at spille skak, klubben til gavn og
glæde! Og det gør han måske alligevel - trods alle odd.s, for
det er da alligevel Lkke så slemt som dengang, hvor eng'Iændezne
sendte alle de små børn ned i kulminerne. Søren kom.~er nemlig
i skakklubben frivilligt, og 3kak er en spo~t for mænd med sto
re cigarer. Velnok! Læg også mærke til den salig0 hyggefis9stem
n5.ng1 der breder sig når en ladning aske tabes på bi"ætt~t, med
efterfølgende bortpustning i sylten på modstanderen. Ligesom at
sætte mat!
Kontingentet for alt dette blev ifølge Gyldholms foi·sJ.ag frem

over 35,- hhv. 17,50 kr. pr. må.'1ed. - Udover dette forslag var
indløbet et fxa Stig Solhof, som ønskede oprettet en Cupturne
ring, hvor de stærke kan møde de svage og omvendt. m glim....-encie
tanke som alle kunne støtte cg som vil blive behandlet i udva.Ig,
.At også unde:rtegnede stemte med den sto.!'.'e flok skal man som
sædvanl.Lg-t ikke lægge for raeget i; thi jeg vil Lk...ke spille med
om 2å gjaldt. Fordi jeg jo kunne risikere at møde samme Sclhof~
og han ryger STOR cigar. El.ler han tru.er, idet vi ihukommer sa
lig Nimzowitsch, med at gøre det. Som forJ11.anden - igen på rette
hylde og en hel del andre.
Jeg sad tæt ved døren og korridorens relativt friske lu.ft, og

dog e1: jeg i skrivende stund endnu ikke rask. - Så. efter at
alle vaT blevet genvalgt1 og vi havde udråbt et trefoldigt leve
for klubben og begyndt at tænke på, hvem der om føje tid måtte
have lyst til at efterfølge GyldhoLm(!), forlagde enkelte af os
residensen til Ålborg, hvorfra vi dog snart venligt, men bestemt
blev smidt ud. RN
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SLAGET ER TABT. Hvad gør man så?
Det er flovt og ær6erligt for en skakspiller at
lave en buk, iS:Jff i en klubkamp. Man synes, at
man har svigtet holdet. Hvad gør man så?
Skaden er sket, og partiet er tabt. Det gode ved
det er, at der ikke er mere at tabe, og at man
har lov til at håbe på et mirakel.
Evad sagde Napoleon under slaget ved Marengo?
( På den tid førte man krig på anstændig vis
fra morgengry til tusmørkets begyndelse )a
N. havde delt sine tropper i tre afdelinger,
der klarede sig dårligt hver for sigo Ved
middagstid sagde han:" Slaget er tabt--------,
men der er tid til at vinde et nyt". Derefter
lavede han så meget rav og røre i den som
muligt. Fjenden blev komplet forvirret, og
slaget endte som sædvanligt med en sejr for
Napoleon. Den ide kan man bruge i en tabt
stilling. Netop i en sådan situation var jeg
i en kamp mellem Brønshøj og Sundby i 1947.
Hvid Lagerstrøm S1..:.0 s. - Sort F. Sejersen Brh.
1: e3. e5. 2: Sc3, Sf§.. 3,l Lc4, c6. 4: e42 d5.
5: exd~, C:>_SS0.:.L L~.?+, Se?." Hvid er sluppet
dårligt fra abningen. Han har to officerer ude.
Det har Sort også, men desuden de to bønder i
centrum, og der er åbnet for begge løbernec
7: d3~ Lc5. ~-:, Lg5.t Lxf2+?? En pragtfuld buk.
Den gar slet ikke her. Det gik straks op for
mige Klokken var ikke ret mange) så tid var der
i hvert f'aLd , og jeg sendte Ne.poleon en tanke o

Han havde netop gjort det samme med sine trop=
per, som jeg havde gjort med min stakkels løbero
Jeg benyttede hans receptQ Altså: LUFT UNDER
SUTTERNEJ 9: Kxf2, Sg4+o 10: Dxg4, Db6+.
11: Le31 Dxe3+" 12: Kxe3, d4+. MERE KUL PÅ!
13: Ke4?, Hvid forestillede sig vel, at slut=
spillet var nært. Han gik frem med kongen.
13: -, Lxg4. Havde Hvid slået på c6 nu, kunne
jeg have opgivet straks, men han lod sig
forvirre af, at Sc3 stod i slag. 14: Sce2??
Så skete miraklet! 14: -, f~+. Pludseligt
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er Sorts centrum en lille stærk arme. I de to
næste træk kommer et tårn til undsætning, og
den truede springer undviger. 15: Ke5, 0-0-0T•
16: Kc5, Se7o 17: c4, a5? Kc7 var bedre men
lykken står den kække bi. 18: La4, Kc7o
19: Ldl2 f4o 20: Kb5, Sxd4 går ikke for b6+.
Kb59 Ld7+ og mat i to træk. 20: -, b6. Truer
Ld7 mat. 21: Ka4, Ld7+. ~2: KbJ, Sf5o Den
skal til eJ for at spærre c2 for kongen.
23: ShJ, Lc6o Løberen kommer til at spille en
stor rolle i partiet. Brættet er åbent for den,
fordi mine bønder står på sorte felter - den
gode løber. 24: Tgl, h6. 25: Sf2, SeJo
26: gJ, fJo 27: Scl, Thf8o Som bekendt
trækker man det forkerte tårno 28: a4, Td6o
29: KaJ, h5. JO: SbJ, Sg4o 31: Sxg4? hxg4.
Fribonden blev fora.nkret. Tarnene skal Lkke
passe på den. Det er som at få et tårn mere!
32: Tfl, her kan Sort tjene en kvalitet ved f2
~g Lg2 og vel også bryde ind over h=linien med
tårnene, men g=bonden vil blive svag,og nu
lammer mine bønder Hvid totalt, så dem skal
der ikke røres vedo 32: -, Th6o 33: Tf2, Tfh8.
34: h42 g5o 35: hxg, Tg6o J6: c5, Txg5.
37: cxb6+, Kxb6o 38: Tcl, truer Sxa5 ~: -, LdJ~
39: Sc5, Lf5o 40: LbJ? det er svært at finde
på noget godt, men nu kan Sort få afbytning
af c=tårnet mod g=tårnet og vinde d=bonden9
der er det bedste værn, som Hvid har mod
Sorts bondecentrum. 40: -, Tc8o 41: Se4, Txcl~
42,k--Sxg5, normalt er afbytning en fordel, når
man har materiel overvægt, men her er Hvids
trængsler ikke forbi. 42: -, Tal+o 43: La2, Lill•
Hvid kan ikke slå på fJ for Lbl. bJ, gxfJo og
tarnet er bundet til 2o række. 44: b42 Lc4o
Hverken konge eller løber kan flyttes, og der
truer axb5+ med løbertab. 45: bxa5+1 Kxa5o
46: Se4, Ld5. Springeren må ikke blokere~
47: Sc5, Txa2+o 48: Txa2, Lxa2o 49: Kxa2x f2o
50: SbJ+s Kxa4. 51: Sd2, e4. Opgivet
Sådan gør man. Man skal tro på mirakler. Fo So
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Medens jeg venter!

Da det ikke leangere var muligt at sidde og nyde
forårssolen sammen med Lois, benyttede jeg tiden
til at gennemg& gamle blade, medens hun insiste
rede p& at koge en kanin i Duvel (Ølsort, der eks
isterer andet end Tuborg).

Inden kaninen fik drukket al det dejlige Øl, fandt
jeg ud af at Fribonden ikke laengere udkommer s&
regelmaessigt, som det er set tidligere. Arsagen
kan m&ske ligge i at de forskellige landes postvaes
ner har in~g&et en multilateral aftale om at und-
gå at bringe mig livgivne nyheder fra en kaer klub.

Hvis derimod &rsagen er, at der mangler stof i form
af indlaeg, vil jeg fors~ge at genopfriske mit
danske (redaktionen vil sikkert p~st&, det ikke kun
ne blive vaerre) og berette om, hvordan man bliver
elitespiller (hvad dets& end er) i k-skak.

Det hele begyndte med at Hans meget fornuftigt har
skrevet at 1. - e6 kan spilles p& hvad som helst,
og det gav fØlgende pa~tl i mester- 82-o4

Hvid: Hr. Svendsen (Hvidovre) Sort: Fribondens for
laengst drukne udsend
te medarbejder.

1. e4 e6
2. d4 d5
3. es es

(All's well what ends well, n'est pas!)

personligt finder jeg det svaerere at spille
mod 3. Sd2 eller Sc3, det sidste spiller
jeg selv mod de de fjolser der tror fransk
er godt)
( fører her kun til traekomstilling, men

4. Sc3 er mere eksakt)
4. Sf3 Sc6

5. c3 Sge7
6. Le2 ?!
6.
7.
8.
8.

det tror jeg ikke på)

o-o cxd4
g4? ! (Uha)

Sh4

Sf5

9. Sxh4 Dxh4
lo. cxd4 hS (skak er simpelt, indimellem)



11. Lf4 hxg4
13. Lxg4? (Lg3 er meget bedre)
13. - fS
14. exf6 es!
15. hvid opgav

g4 er &benbart g&et hen og blevet fransk mode,
men det er ikke altid lige godt, se bare par
tiet fra samme gruppe mester- 82 -o4

ri.vid: Hr. SØrensen (Esbjerg) - Sort: Deres kanin
fortaerende med
arhejde:c.

1. e4 e6
2. d4 d5
3. Sc3 Lbt1
4. es c:5
5. a3 Lxc3
6. bxc3 Se7
7. a4 (

Sf6 kan udmaerket spilles)

Dg4 er ogs& kendte sager)

7. - Sb-C6 16. Lg4 '~·1.7
. Sf3 Ld7 17. Dd2 'l'a-c8

9. Ld2 o-o 18. o-o SaS
lo. JJe2 Sf5 19. f,1 Sc4
l. g4? 1 Sh4 2o. De2 cxd4
2. Sxh4 Dxh4 21. cxd4 Sa3

13. Lf4 f5 22. Tf-cl Tc4
14. Lg3 De7 23. Dd3 Txa4
'J..5.gxf5 Txf5 24. fS exfS

25. Lf3 Le6
26. Db3 Ta6
27. Le2 Sc4
28. Lxc4 dxc4
29. hvid opgav

og her dØde kaninen af druk og resten af
historien med happy end? følger måske en
anden gang hvis Lois tilbydeYat eksperi
mentere med dyrene i køkkenet.

Fra Dereskandidat til
formandsposten for EF
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Da jeg kraftigt er blevet opfordret til at fremvise
et af mine partier fra holdturneringen og i særdeles
hed det fra 4. runde ude mod Brødbyvester, må den ære
de læser bære over med såvel min ringhed som med Kim
Ørsnæs, der sammen med den ellers altid så klartseende
redaktion, er den primære årsag til, at jeg føler mig
forpligtet til at besvære læserne med min manglende
sk~klige indsigt og reelle formåen, således som det
vil fremgå af det nedenstående parti.

Først partiet fra Brøndbyvester: Partiet er et af
de allerværste fra denne sæson~ hvilket siger ikke så
lidt, da jeg har spillet 76 turneringspartier og heraf
72 makværker(~:). En meget pæn score9 ikke sandt? Jeg
er for forfængelig til at give det parti til bedste.
Et stort minus ved det.

Men hvilket parti da? Tjaah, lad mig tage dem fra
ende til anden: 1. runde: Min modstander havde været
til reception den udslagne dag, og kong alkohol lagde

sit beskyttende tågeslør over hans efner; hik~
2o runde: Spil til et måL Ikke videre sev2rdig;t.
3. runde: Der spillede jeg endnu dårligere end sæd

vanligt, og da jeg ogsl gerne lader et så dårligt
tabsparti henligge i glem:,H,lene mørke; :i.J.~r jeg has
tigt vide:re.

4. runde: Omt&lt ovenfor.
5. runde: Vel ruit skakligt Bet mindst ringe p~rti

i turneringen. Og så her det også den fordel, at det
fik det til at gibbe i alle de andre spillere. net el
sker jage Måske det, men hvad med de sidste 21

6. runde: En lukket sicilianer, hver modstanderen
byttede alt det af9 han kom i nærheden afo Alligevel
fik jeg ved ene rg.i sk spil f·::."emtv·c:.n.get en stilling af
meget chancerig karakter, hvorefter jeg satte en of
ficer i slag. Da det er holdturnering, opgiver jeg na
turligvis ikke for så lidt, og min flid belønnes: sort
overser en finte, og da også hans eftertackling er
virkn.ingsløs9 må han indse, at der igen er et fruen
timmer p~ brættet, og så må en gentleman overgive sig.

7. runde~ Da jeg vidste? at også Eivind havde sco
ret 5 point af 6, var det mig meget om at vinde, og
hvad gør jeg så? Kongegambit selvfølgelig; Ikke noget
m~d at sp~lle forsigtigt • Et klart ettal på trods af
Kims subtile beskyldninger.
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Nu står valget altså mellem primært mellem partierne
fra 5. og 7. runde. Sk~l jeg vælge det,der skakligt set·
er mest interessant eller det, som var afgørende for,
at jeg løb af med topscorerpræmien?

Jeg tror, at jeg vælger dem begge~ Dog således, at
de kære læsere bliver forskånet for mine tåbelige kom
mentarer i det ene, som jeg blot sætter på denne artikel
som en slags vedhæng, hvorefter det vil være op til den
enkelte, om han gider besvære sig med det, når han har
måttet sluge kamelerne fra det kommenterede parti.

Her kommer så en af de utallige strålende bedrifter
udført på andetholdet i indeværende sæson:

KSU-holdturnering 1983-84, 2. række spillet d. 1/2.

Hvid: E. Pedersen Sort: Erik Hansen, Herlev.
1. e4, c6 2. d4, d5 3. Sc3, dxe4. Igen en Caro-Kann.

Skal jeg vælge min sædvanlige gambit, der har en for
drukken so til mor og et tveægget sværd til far, eller
en af de autoriserede (og dermed temmeligt kedelige)
varianter. 4. f3, exf3. Gambitten selvfølgelig. Det
er jo holdturnering, og vi er ude for at more os.
_5. Sxf3, _. ~g4 6. Lc4, e6 7. o-o I Sf6 8. Lg5, Sbd7 9. hl.i.
Lxf3 1o. Dxf3, Le?. Altsaillffien set før og meget ~atur
ligt, men det havde haft sin effekt. Sort havde forbru5"t
42 min. , jeg selv kun 16. Hvi d må nu tænke selvstæn
digt, finde en plan. Kongeangreb forekommer selvfølge
ligt, men hvordan? Jeg forsøgte 11. Dg3, o-~ Alterna
tiverne Tg8 eller g6 virker bestemt ikke tillckkende, og
måske havde sort set længere end jeg, i hvert fald va.r
det nu mig, der begyndte at bruge meget tid. 12. Lt_h
Se8. Hvordan nu videre? Skulle nogen finde tillokkende
hiv, er jeg lutter øjne og ør~n. Selv fandt jeg til
trods for 33 min. tankevirksomhed intet fortsat angreb.
13. Lf4, Sdf6 14. Le5, 1d6 15. Tad1, Lxe5 16. dxe5,
Db6+ 17. Kh21 Sd5 18 Td3, Sxc3 19. Txc3, Sc7 2o. Tb3,
Dc5 21. Ld3, Tab8. Dette taget ukommenteret, for det af
spejler bedst den afmatningsføJ.else, der besjælede mig
efter den æ~gerrige, men resultatløse åbning. Øv, øv og
tre gange øv. Den store stygge ulv faldt ned som en
flæskesteg med bløde svær. Dog: På'en igen, men forsig
tig. Vi er kommet ind i den for mig altid kritiske
f4erde time, hvor skakblindheden ofte rantMer mig. 22.
h, Sd5 23, h5, og nu havde jeg efterhånd~n brugt haiv-
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anden time, min modstander 7 min. mere. Her fandt han
det frække 23. -, f5 ?l, som må være halvdårligt. Må
ske ·troede han på sit 25. træk som remisgivende ved
evig skalc. Det gjorde jeg imidlertid ikke. Derfor:±
exf6 e.p. (jeg har altid været lidt svag overfor dette
træk, måske Po gr. a. initialerne !l). 24. -, Sxf6 25.
Txf6! Det er altid rart at placere den slags træk hos
modstandere, der er i tidnød, men det fordrer, at man
selv har set det meste, og forsøget herpå gjorde mig
helt vågen trods det sene tidspunkt. 25. -2 Dxh5+ 26.
Kg11 Txf6 27 Dxb8+. Tf8 28.Dg3, Dd1+ 290 Kh22 Dh5+ 3o.
Dh3, De5+ 31. g3, Tf2+ 32. Kg11 De1+o Det ~~r herom
kring, at det begyndte at gibbe i de omkringståendeo
(Skriver han omkringstående? Jas jeg var faktisk in
volveret i aftenens sidste parti, og det stod 3½-3½,
så meget stod på spil. Somme ville vide, at det var
før~te gang,jeg var sidste mand på skansen, hvilket
vakte en del jubel.) 330 Lf1; Det var den mulighed,
jeg havde set i 25~ træk. Ikke noget mad remis hos Pe
dez-sen (Ud af· de 76 partier fra i år er kun 3( ! 1) endt
remis). 33. -, Tf6 34 Dg2. b6 35. ~d3, h6 36 De2, Db4
37. Td8+, "f_f7 38~ Dh5+, Tg6 39. Df3+. Tf6. Hvad nu?
HeLat et træk, der både $r ovez-r-aakend e og rimeligt
godto Sort har kun cu. 6 sekunder tilb~ge. 40. Dxc6i
Han kigger sig :(,r':: jamskct omkrinr;; nu skal han tam-
ke sel-vstændigt :g har k·,m 5 sek. tilbage. Nu 4~'.) og
2 aek , _4o. -. _DeJ"?'!'? What a :r:0lief; ikke noget med
hængemule. Vi haz vel alle set A1. De8+ 9g mat? Tænk
at kunne spille så dårligt og eiligevel vindet men
sådan va~ hele sæsonen.

Jeg truede med til sidst at bringe parti0t fra 7.
ru.ndeo qer er det:

Hvid: E. P. sort: Leif r::e.nge1 Rødovreo
1. e4~ e5 2. f4, exf4 3o Sf3, d5 4w e5t Lg4 5. d4,

Sc6 6. Le2, g5 ?. c3. Dd7 8. Sxg5, Lxe2 9. Dxe2, h6
1o. Sh3, Sge7 11~ Sxf4, 0-0-0 12. Le3, Sf5 13. Sd2, a5
14. Lf2, f6 i5. e6, Dd6 16. Dg4, Sfe7 17. Lg3, Tg8 18.
Dh3, f5 19. 0-0-0, Tg4 2o. Sd3, Dxe6 21. Sc5, Dg6 22.
The1, b6 23 Se6, Te8 24. Lxc7, Txg2 25. Lg3, Txg3 26.
Dxg3, Kd7 27. Sf4, Dd6 28. Te6, Db8 29. Tde1, b5 30.
Dg2, b4 31. Sxd5, bxc3 32. Sf6+, Kd8 33. Sc4, cxb2+
34. Kb1, Db4 35 Td6+, Kc8 36. Txc6+, Kd6 37. Td6+, Kc8
380 Da8+, Kc7 39. Sxe8r og mat.

Eigil.
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Succes eller fiasko - hvad er forskellen?
Årets holdturnering har stort set været en fiasko.I

sid~te sæson skilte kun et mulehår os fra 3.division,
og når dette skrives er risikoen for nedrykning til 1"
række ikke helt lille.

Holdet er på papiret stærkere i år,mens modstanderne
skulle være af nogenlunde samme standard.

Hvad ex gået galt? Ja,efter min mening er det en kom
bination af' svigtende seJ.vtillid og held :i. de afgørende
situationer.Det sidste følger næsten automatisk af det
første.

Nedenstående p2.. t:·ti .:Lllustrarer med al tyde.Lighed,,.
hvorledes små marginale~ skiller Silcces og fiasko; i
sidste sæscn havde jeg vundet p~rtt(::t uden diskussion,
men i år •• o:

Hvid; Benny Petersen Sort: Mikki Mihaljevic,Alb.

2"c4,e6 .3.Sc3,e6
0\ ,s3

(Er efter min egen mer.ing et tamt træk1men jeg gad
ikke spille en standard-dronninggambit med masser af
afbytninger.Det spillede jeg onsdagen ~øx mod Lars,med
en hurtig remis som resultat.)

4~,-,Sf6 5.Sf3,Ld6 6.Ld3,Sb-d7

(Foranledigat af Lars-partiet besluttede jeg mig alle
rede nu til at rokere langt.)

8.Ld2,o-o7.c:d5,e:d5 9.h3,Te8
lo.Dc2,Sf8t!

(Sort burde vel allerede her eller tidligere forbere
de sig på hvids "langrok".)

12.g4,Lb7lloo-o-o,b6 13.g5,S6-d7
14.h4,e5

(Sorts spil ser ikke særlig aggressivt ud,men er i
.virkeligheden bedste chance; der skal åbnes i centrum,
således at hvids dronning og konge fanges på c-linjen.)

15.h5,a6 16.g6,f:g6 17.h:g6,h6

(Det ser måske ud somom hvidsangreber ebbet ud,men
med det næste træk sættes brædtet i flammer; desværre
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tid,ca. 15 min

2o.Sf5,Sc5
21.e:d5,Tc8

har vi begge dårlig tilbage).

22.Kbl,b5
23.Th4,L:d5
24.L:h6!?

(Nu kom det længe ventede offer mod sorts kongestil
ling.)

18.e4l?,c:d4
19.S:d4,Le5

24.,-,g:h6 25.S:h6+,Kg7 26.Sf5+,Kf6?

(På Kg8 kunne følge: 27.S:d5,D:d5 28.Lc4,D:c4 29.
T:c4,b:c4 3o.D:c4+,Sf-e6 (Ikke Sc-e6 p.g.a. Se?+) 31.
Sd6,L:d6 32.T:d6 med gode praktiske chancer for hvid.)

27 .f4! ,Lb8 28.S:d5+,D:d5 29.Dc3+,Le5
3o.f:e5+,D:e5

(3o.,-,T:e5 31.Th8! truende g7)

35.Td6+,K:g7
36.L:e8,Dfl+
37.Kc2,Df2+

33.S:e8+,T:e8
34.L:g6,Df3

31.g7??

(Ak og vel Fra gevinst til tab i et træk.3J..Sd6!l
vinder.)

31.,-,sg6
32.Sd6(?),D:c3

og hvid tabte e:l"'te:: ene.nu et par træk.Til
et udmærket parti!

og med 3o"træk

Benny

PROGRAM

Bemærk at der er Skovtur søndag den 17. junio
Hver onsdag sommeren igennem spilles Trænings
turneringen,se nærmere enkeltheder i dette
num..~ers indbydelse.

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 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


