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ØKONOMISK FREMGANG FOR KLUBBEN

Soru det sikkert vil huskes,så var "fribondens"
au.gustn~unmer mestendels helliget den afvigte sæsons
vinterturnering.Som et led i orienteringen ville vi
bringe et parti fra hver af klassevinderne - og me
get gerne også fra andre!

Ingen problemer med mesterklassen,for der var
jeg selv vindeI',.Eivind,vinder af l~klasse,var. på
ferie i udlandet,men en besk0d tiJ.gik ham,og som
man vil se indhenter tan i dette n-...::n::mer det fo~
sømte.Godt og vel endtla!

Sten Bauers vandt 2.klasse,og Martin Rendlev 3.
Og her starter så besværetoMed begge blev der lavet
en aftale allerede den 17.juni,og begge brød de den.
Aftalen blev derpå fornyet.Igen indvilligede begge,
og igen løb de begge fra deres tilsagn.

Personligt gider jeg nu ikke spilde mere tid på
at træffe aftaler med disse to bedragere,men sagen
giver mig anledning til at forklare hvad det egent
lig er vi fra redaktionens side beder om i sådanne
tilfælde:



Vi ser helst et maskinskrevet indlæg,lige·til at
klæbe ind.Vi er jo også dovnel

Men mange har ikke adgang til en skrivemaskine,
og håndskrevne indlæg modtages ikke blot nødtvung
et,men med taknemmelighedl

Mange danskere vil hellere brække en arm på langs
end sætte tre ord sammen på prent.Det er helt i or
deni Vi skal i så fald bare have en partiliste,og en
sådan har "forfatteren" jo allerede.Hvis vi anslår at
det tager 5 minutter at hente den frem fra gemmerne,
har vi vist sat det højt.

Alt dette vidste Martin Rendlev og Sten Bauers ud
mærket.Alligevel løb de to gange fra deres klare til
sagn.Hvorfor?
Martin er jo_ung,og hvem ved hvad der er skik og

brug blandt tidens ungdom. Måske er ordholdenhed li
gefrem gået hen og blevet forældet. Desuden kan man
tænke sig at Martin er arveligt bel4stet,idet vor
ex-rorgængers forhold til det skrevne sprog er af
nærmest fobisk karakter.

Men Sten Bauers? Bestyrelsesmedlem og guddødemig
selv tidligere redaktør af "fribonden"! Det virker
halt u:forståeligt,men en forklaring er dar måske al
ligevel:

Gyldholni Yar i forrige nummer inde på hvordan ti
dens politik Også afspejles i vores lille klub~soill
jo ingenlunde er i$Oleret fra det omgivende samfunde
("de bredeste skuldre skal bære de letteste byrde~•).

Sten og Martins ad:færd er vel et udslag af en an
den tendenstnemlig den at man gerne vil ,!lyde andres
indlæg1men ikke sel-v- ~ noget"

Folk med en såd:m indstilling til sag~rne har fra
gammel tid været ugleset i dette land,og vort sprog
rummer en række malende gloser for disse personero
Da "fribonden" er et høvisk organ skal jeg ikke her
anføre nogen af disse betegnelser,men blot minde om
at en vis grovsmed Davidsen under forsommerens HT
konflikt blev landskendt på at bruge en af de milde
re.

Udtrykt på firkløversk,som jeg formoder vor lands
fader selv ville gø~e det,vil jeg sige: Der er for
mange i klubben som aldrig synes at det er deres tur
til at smøge ærmerne op og gøre en indsatsl

Men vi skal jo iflgo samme landsfader se positivt
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på tingene,og indrømmes må det jo at hvis Martin og
Sten får følgeskab fra de øvrige medlemmer i deres
nye kurs,så kan vi lukke "fribonden" - og det vil
immervæk spare klubben for 12-1400 kr om året!

EMT 1984
blev i år afviklet med 384 deltagere i Løvvangsskolens
glimrende lokaler i Nørresundby.
Skolen lå et stykke vej fra Hotel Ansgar, hvor de fleste
af de udenbys skakspillere var inkvarteret, men ikke læn
gere end at man kunne gå ( 40 min. eang ).
For Vanløses 2 deltagere i basisgrupperne blev turneringen
resultatmæssigt ikke det helt store: ·
Basse 1: Stefan Hansen O½l½O½½ Jp Ny rating 1852
Basse 7: Kurt Andersen ½O½O½½O 2p Ny rating 1424
Et ganske magert uDbytte; men flere points havde været
opnåelige, hvis vi havde slået til i de rette øjeblikke.
en eneste gevinst er følgende parti:

Hvid: Preben Nielsen, Vejgaard Sort: Stefan
1, e4;e6 2o U bJ;d5 Jo exd5;exd5 4. Lb2;Sf6 5. SfJ;Sc6
6& Le2;Lf5 7. o-o;Dd6 8. Tel:0-0-0 9. d4 for at unders
støøte en springer på e5, men trækket dømmer desværre
Lb2 til evig passivitet 9c -;h5 10. Se5;De5 11. LdJ;Lxd)
~aturligvis væk med hvids gode løber 12$ SxdJ;Dg4
13. Dxg4+;Sxe;4 14. f3;Sp.6 springeren skal til f5 og t:-ykke
å d4 150 Sd2;Sb4 16. Sxb4;Lxb4 17. c3 1B2 bliver endnu

mindre værd 17o-;Ld6 18. Te2;The8 19" Tael;T.xe2 20" 'l'x:e2
hvid kan få lov til at beholde e-linien til sort ønsker
tårnafbytning 20. Kd7 21" c4;c6 naturligvis ikke slag på
d4 22. gJ;g5 23. Sfl;S.f.2. også den hvide sprin8er skal
passiviseres 24. c5;Lc7 25. g4;hxg4 26. fxg4; Sh6
27. hJ;Lf4 28. LcJ;f5 29. gxf5? nok den afgørende fejl
Ld2 var nødvendigt 29.-;Sxf5 JO. Kg2;Th8 truende Sh4/
Khl;SfJ og bonde hJ falder. Derfor 31. Tf2;Te8 e-linien
er nu sorts 32. Lb2 efter SeJ vil løberen hænge påcJ
32.-;Te4 JJ. Sd2; Sh4+ J4. Kfl;TeJ 35. Kgl;TxhJ hermed
faldt BhJ og dermed hviås stilling 36. Tg2;Lxd2 37. Txd2
J7.-;Sf3+ 38. Kg2;Th2+ 39. KxfJ;Txd2 og hvid opgav.

SH
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Positionel Brøler

I rækken af skæbnekampe fra holdturneringens sidste runde mod
Rødovre vises med eneret for Fribonden Mortens mod Szucs. Det
er en grusom lære om følgen af løberfianchettering uden løber!
Og samtidig en lære for den opvoksende ungdom om nytten af et
hård.nakket forsvar, den objektive rimelighed i fredsslutningen
i øvrigt ufortalt. Szucs gik jo også agurk mod Niller sidste år.
Morten, der har sort, beretter selv, rystet men bleg og fattet:

1. Sf3, d5 2. d.4,Sf6 3. Lf4.Lg4 4. Sbd2,e6 5. h3(?!),- ikk' for
stået! 5. -,Lh5_,_6. c3,- fejler bestemt ikke noget, men c4 er
nærliggende. 6. - Sbd ~. Db b6?? Yrrk! Selv i lynskak spil
le:c man aubomatLsk Dc8 her. Det har- Morten nok ret i; men der
for burde han alligevel ha,ve gjort noget for at forhindre hvids. a t k --~.y\nien.e ~-. til~;

8. e3,Le7 9. Lh5,0-0 1<2.• Lc6.- :Det her er ved at udvikle sig
til en ska..~dale! lo. -9Tb8 11. Db5,- g4 med ideen g5 efterfulgt
af h4 var måske en over.rejelse værd! J.l. -,Lxf3 Naturligvis
ikke 11. -,Dc8?? 12. g4!,Lg6 13. g5,a6 14. Da4,b5 15. Da5,Se8
16. L..~d7,Dxd7 17. Se5!! med materialegevinst 12. Sxf3,- 12.
gxf3!?,- kom i betragtning. 12. -,Dc8 12..:_ O-O,a6 14. De2,Td8
14. -,b5 for at fjerne kæmpeløberen på c6 med Tb6 besvares med
15. a4,b4 16. a.5,-.
.15,. a47Sf8 16! b4,Sg6 17. Se5,Ld.6!? Det truer godt nok 18. -,

Se7! men 17. -,Sxf4! 18. exf4,Se4 havde været bedre. 18. Sxg6,
.tsfo-r6 19. 1g52Le7 2o. b2(?),-. Efter 2o. f3!,- og 21. e4,- kunne
hvid snart indkassere hele pointet.

.?_,o. -,a,5 med remistilbud! Szucs rystede venligt, men bestemt
på hovedet. 21. f Tf8 22. e4 dxe4 2 • fxe .Dd.8 240 1f Sh
2 • Lh2 Sf6 26. Tf Sh 2~. e - Han bliver lidt for ivrig
nu! Eh oprulning med d-bonden var på sin plads, hvorefter lø
beren på h2 stadig spiller en stor rolle. 27. -,Lg5 28. Lf4?.
Ka' han ikke finde på andet? 28. Tdl,- og d5 ser unægteligt
ambitiøst ud.
28. -,Lxf4 29. Txf4,De7 3o. Dg4,Tbd8 Den fortabte søn vender

tilbage! 31. h4 5! 2. hx 5 Dx 5 3. Dx 5 Sx 5 4. T 4 Sh7
• Tel? - Pruuh! kun til dl. 35. -,g6 Med dette træk fulgte

tilbuddet om en fredsslutning.
36. Te3,Kg7 37. Teg3,Tg8 38. c4.Sf8 39. Tf4,Sh7(?!) (Sd7)

4o. d5L- Remis?? Efter 4o. exd5 41. cxd5,Th8?! 42. Td4,Sf8 43.
d6,Se6 44. Td2,- kan det ikke vare lang tid inden hvid vinder.
Men Szucs virkede tilfreds alligevel. Han slap for at tage hæn
geparti(!!) og både Rødovre og VS kunne glæde sig til en ny

·sæson i samme række! I'®-1H/hn
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Holdturneringen

Som læseren - måske - vil erindre,skulle vort succes
ombruste Andethold ud i en omkamp for om muligt at sik
re sig oprykning.Fribonden kan nu,med nogen forsinkelse9
bringe referat fra denne omkamp.Det har voldt visse Yan
skeligheder for Eivind at fremskaffe alle del-resulta
ternefderaf forsinkelsen.

Omkænp med reserver.

Vi meite op i Tjalfe Skakklub med det klare mål:
vi skulle vinde for stadig at have oprykuingscha...~cer~
Men det kunne blive meget svært,da vi manglede topsco
reT Eigil~Kim1og Jørgen M. Som reserveT havde vi Finn
M.yJ0hnny Ae,og Kurt A&

Yicto_! mistede bonde cg kunne i slutspillet Lkke .rerl
de sig: o-1. Su.z·t&

Børen D. stod glimrende i~dtil han ved et par anti
subtile træk opnåede en tabsstilling. o-2,og da vores
:førstebrædt derved tabte,skulJe vi have 4-t points for
at undgå at tabeø

Min modstander spilllede næsten genialt i hvert træk,
han fik da også gevinststilling,men - genialitet ·tager ·
tidl - i hans tidnød fik jeg fusket mig til en remis.
1 1.
2 - 22.

Jans modstander satte i tidnød dronninfen i slag,
. men Jan havde sikkert vundet alligevel, 12 - 2½.

Finns modstander spillede mere byzantinsk end Finn
nogensinde har gjort,så Finn kunne hente pointet hjem
uden særlige problemer. 2½ - 2½,og i hængepartierne
skulle hentes 2 points hjem - en næsten umulig opgave,
for:

Søren BP var blevet mast i midtspillet,men i hænge
mulen havde han dog modspil for første gang i partiet.

Johnny A. havde fået gevinststilling,men slog ikke
til.Hængestillingen var næsten død remis.

Kurt A. gav sin modstander en kvalitet for at af
værge et farligt angre~.Den manglede i slutspillet,
der var me~et tabt.

Søren BP forivrede sig og blev sat
Johnny A. fik ikke mere end remis.
Kurt A. tabte,så vidt jeg ved.

5

mat.2½ - 3½.
3 - 4
3 - 5.

(.forts.næstes.)



Ingen oprykning for 2.holdet i år,men næste år•••
Eivind

Forårs-Øbro

Jeg deltog som eneste vs:er i denne ellers glimren
de turnering,som også havde høje præmierQMine ambiti
oner var at Yin.de min klasse}for folk med mellem 1600
og 1'100 i rating (udtales ræjting,med tungespids-r).
Mit korteste parti var i førs~~ runde:

Helge Frederiksen - EE

"glimrende".
13.S:b5,Db6

efter 14.c4(t),d:c4,men det han spil-

16.Ke2,S:f4+

ll.Sd4?

12.Da3

l.Sf3
.Åh ne j j en kedelig f'yr~Le4 eLLer- l.d1;. er s j overe ,

l.1-,Sf6 3~Lf41d5 5.h3
2.d4~gE 4.e3,Lg7

Jubii, tempoti:..b~Nv. skal vi bars have åbnet stilling~
en.
5,,,-9b5'1 .•

Slå den,please.
6.c3

Gab!
6.,-,Lf5?! 7.Lb5+1Sb-d7

Gang i den?endelig.
8o1-,Tc8 9.Dd4?

Jeg havde mens han tænkte set,at 9ec6,b:c6 lo.La6
vinder kvalitet.Der er ikke nok kampens efter lo.,-,Sc5
lLL: c8,Scl.3+,mer,. gang i den sNu kommer dronningen for
tidligt i spil,og sort glæder sig.
9.,-,o-o lo.Db4?

Tusind tak.
lo.,-,s:c5

Og sort vinderd
llo ,-,Ld3

Her står den
12.,-,L:b5

Vinder bonde
ler er værre:
14.Sd4,e5

og hvid opgav.

Derefter kom for mig i turneringen: gevinst (næsten
for let),remis (efter dronningslutspil med merbonde
til mig),gevinst (han satte nærmest officer i slag i
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Ei-vind.

træk 12),remis (efter pres på hans kongestilling),ge
vinst (efter tabsstilling mod en l.a3-mand),og remis
var i sidste runde nok til at ~å førstepræmien på 600
kr. (Det var ingen stormesterremis,men et smæk-for
skillingen-parti)o

Min rating kan ikke udregnes,da ratinggevinsten
(eller -tabet) i Junior-DM kommer med.

Red: Se Eivinds beretning fra Junior-DM andetsteds i
dette nummer.Den mand er simpelthen bare flittig!

Parti :fra Vinter-t;urno:ringen.

Eivarid Einerser,. ,Johnny Andersen

4.Lg5

?
12.Dh4;h5?

træk fik sort chancen

16.e5,Sg4
16.,-,d:e5

at få en dårlig l~bar efter f4.
5.f4,o-o 6?Sf31b6?

er 6e,-9c51standardtrækket for sort
kan 7~d:c5 besvares med Da5,truende

4.1-~Lg7
Meget bedre

loe4,d6
2.d4,.g6

""'or· ikke

i Pi:rc,.D~ref:ter
8 .. ,-,s:e4.
7.Ld3,Lb? 8eo-o,c5 9.d5t?

Trækket lukker sorts hvidfeltede løber inde,men
gør den sortfeltedes diagonal længere~
9. ,-,Sbd7

Måske La6.
lo.Del,a6 ll.a4,Dc7

På grund af hvids dårlige 12.
til 12.,-,c4 fulgt af Dc5+ og b5 med modspil.
l3.Lc4

Nu gør løberen en hel bondes arbejde! (?)
l3.,-,Tfe8

Han drømmer om at flytte e-bonden.
14.f5

Og hvid står til gevinsto
14.,-,SfS 15.f:g6,f:g6

Afdækkerskakken forhindrer
17.e6

Enhver skakspillers ønskedrøm.
17.,-,Sh7 18.Ld3,Sf8

Panik.

1
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Eivind.

22.L:h5

26.Dh6+,Sh7
27.Tf7

21.L:g6,Sg7
blod9ikke materiale.

24.Dg6+9Kh8
25oSb.4,Tg8

2o.b:c31S:e6
Jeg vil have

22.,-,S:h5
23.D:h59Sf6

Og sort opgav.

Il\:'DBYDl~LSE TIL VIN1'ERT!JPJ-IT:dN1~l 1984 - 85

Hed.Iemnerne irrlbydes herved til deltagelse i vintertur
neringen 1984-85.
In:lsku.ddet

O
vil i denne sæson være kr~_4o,oo, dog vil iu

niorerne fa halvdelen af belØbet tilbage, hvis de gennem
fØrer turneringen.
Der vil blive spillet efter vinte.i.--turneringsreglementet,
san blandt andet foreskriver lo deltagere i hver klasse.
I årets program som er uddelt sazntidig med fribonden's
augustnr. ses, hvornår runderne afvikles. 1:..11.dringer kan
forekomme, men vil i såfald fremgå af fribonden' s bagside.
lag mærke til, a.t ·✓i lægger hårdt ud med 3 rurrier i træk
i oktober',

Sidste tilmeldingsfrist er den 26.september 1984-. Tilmel
ding kan ske enten ved at skrive sig på tavlen eller ved
at henvende sig til Gyldholm eller Benny.
Hvis man skulle blive forhindret i at komme til et oarti.
så husk at melde afbud i god tid til Niels Rend.lev - ·

tlf. (ol) 3o 33 o2 kl 9-16, tlf (ol) 390628 eft, 17

samt til din modstander.

Gcxi kamp.
P,b.v,

Turneringslederen
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Eftersommer.

Sommeren er snart forbi, feriegæsterne er
vendt tilbage fra Costa del Sol, Mallorca og
Vorbasse eller hvor åe nu har søgt ly f'o r- kas~
sereren. Skaksæsonen står for døren, tiden er
inde til at gøre klar til arbejdet og udrydde
resterne af den blødsødne feriementalitet.

Der forestår svære kampe, som koster penge
blandt andet, og dem har vi ingen af. Som kas
serer forelagde jeg på generalforsamlingen et
~egr..skab, der blev virkelig nydeligt modtaget,
og derover blev jeg så rørt, at jeg - enfoldig
scni jeg er - besluttede at optræde lidt mindre
anm&s0ende end hidtil, idet jeg håbede på en
roligt glidende strøm af kontingent. Men ak,
jeg blev m2get klogere, - det ha~ man for sin
gode v~lje, som pigen sagde; hun fik tvillinger$

KildGr!!e lader til at være aldeles udtørret,
sådan at der pr 1.a:igust står 118 måneders re
stance til en værdi ~f kr 3191,50. Det må siges
at være godt skuldret på så forholdsvis kort
tid1 men resultatet skyldes også et fremragende
gruppearbejde, idet 44 medlemmer eller lige ved
75% af styrken er involveret. De øvrige godt og
vel 25%,-en tapper lille skare, er lige med el
ler har betalt forud, hvad der desværre kun for-

'slår som en snebold der, hvor der om føje tid
er reserveret en plads til mig.

I må forstå, at nu gælder det om at stramme
underrygstykkerne, som Brusvang siger, ham
CD'eren med det charmerende tilnavn "Guddomme
lige Prut", og stramningen må meget gerne ske
med et voldsomt ryk. Ellers er der kun det al
ternativ tilbage - hvis jeg da vil spare kommu
nen for gassen - at jeg anskaffer mig en solid,
til aflivning velegnet tøjsnor. Situationen er
prekær, valget står mellem pest og kolera.

Og så er udspillet jeres, kære venner; lad
os nu se, hvor godt I mener det med Kassereren.

HAN LÆNGE LEVE!
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POLITIKEN CUP

Turne1'ingen blev atter afviklet i Idrættens Hus i

Brøndby i slutningen af juni måned.
Jeg1 der var eneste deltager fra VS, spillede i
gruppe 2, som bestod af 13 mesterspillere og 15
1$klassesspillere.
Jeg mødte uforberedt frem; der har jo været andre
og vigtigere ting at foretage sig - i Frankrig.
Der skete følgende:
1. runde
En svensker mødte frem5 en meget venlig ung mand.
Hvid: Stefan Hansen Sort: Mio Malmberg
1. e4;e6 2. d4;d5 3. Sc3;Lb4 4~ exd5;cxd~ en lidt
ualmindelig variant, men når man er v.forberedt er
det vigtigt at forlade gæn~se stier~ 5. LdJ;Sc6
E.!. Sge2;1g4?i Et typetræk, når en springer kan
bindea , skal den bi.nde s ; det er ikke altid godt.
7, f3;Lh5 8. o-o;Lg6 hvid skal ikke bytte, en åben
h-linie er ubehagelig 9. Sg3;Sge7 10. f4;Dd7? en
fejlberegning 11. f5;Sxd4 12. fxg6;hxg6 1)~ Lxg6:
J;,c5 14. Lxf7+ løberen er jo dækket 14.-;KdS efter
Kf8 skal hvid passe på ikke at være for grådig:
Lxd5+;SfJ+ og mat i næste træk. 15. LeJ;Sef5
16~ Sxf5;Sxf5 17. Lxc5;d4 18. Lg6;SeJ 19. Dd2
t,::irt kan ikke s~å på fl og hvid vandt naturligvis
nemt. En god start, det er altid rart at vinde i
første runde.
2~ runde
Denne gang var det min tur til at fejlberegne. Efter
en nogenlunde rimelig åbning troede jeg, jeg kunne vinde
en bonde, men i stedet tabte jeg en officer. Jeg fik dog
et par bønder for den, så jeg opgav naturligvis ikke.
Efter sorts {mit) 42. træk så stillingen således ud:
Hvid: Kg4, Ta7, Le6, Bf5 Sort: Kh6; TcJ;Bf6,h7
4Jo Lg8 havde hvid konge stået på f4, havde der ikke
været mere, nu er der en sidste fidus tilbage 4J.-;Tc7
Slås tårnet er sort pat. Hvid er dog ikke gået i en
patfælde 44. Ta8 redder situationen; men hvid troede
at sort alligevel kunne slå løberen efter skakken.
Det kan sort ikke, for hvid konge går jo og patten
ophæves. Hvid spillede Ta6?? hvorefter sort nemt holdt
remis.
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J. runde
Jeg havde hvid og efter ( som sædvenlig? ) slapt spil
i åbningen fik jeg en trykket stilling og tabte en
bonde. En bonde for lidt er jo ikke noget; og doge
Stillingen efter sorts J5. træk var denne:
Hvid: Kill, Tel 1 Te4, SdJ, Ba.3; b2, f5, g4, h2
Sort: Kg8,Tc8,Td6,SeJ,Ba6,b,,d4,f7:g7,h6
36. h3 dække, tårnet skal frigives J6.-;Kf8 for at
hæll!Ille hvids eneste aktiv: e-linien J7" Sf4 hvid har
jo ingen iræk fl~-~Kf'a2. sort vil vinde tid for at nå
dP- 40 træk, og så tnge hængeparti. Hvid har ikke andet
end ligeledes st flytte tilbagev 38. SdJ:Kf8 nå
39. Sf4i~8'??1 det var jo, hvad jeg havde håbe t på,
men bestemt ikke vent~t. Jeg spurgte1 om han ville
ha ve remis, men det ville han ikke. Jeg sagde så, at
det ville jeg kræve for når jeg spiller 40. SdJ er det
sa.r::tme stilling )o gang m~d samme spiller i trækket.
in roodstan<ler WPgtede og sagde det kun var anden gang.

Jeg måtte så tilkalde t1)rner:inesle<l::>"t·uni og han kunne
kun give mig ret efter r-e kons trukt.Lonen,
Det var samme stilling eiter J6.,J8. og 40. træk.
Man må. huske i dei;te tilfælde ( og 50 træksreglen
IKKE udf'ør-e trækk:at og trykke på ur-e t j kun skrive
trækket på sin noteringsliste og så kræve remis.
Trækker man og trykker på uret har man tabt retten.
Modstanderen har nu ret til at kræve remis, men det
er jo ikke sikkert han vil det.
4. runde
Det var gruppens anden svensker jeg mødte og han var
også en flink mand. Han satte en kvalitet i slag, en
gave jeg naturligvis modtog med stor glæde, og et par
timer senere kunne jeg notere et ettal.
5. runde
I denne runde lavede jeg en strategisk fadæse. To
springere mod to løbere i en åben stilling!
Efter 26 træk var følgende stilling opstået:
Hvid: Kgl,DdJ,Sd2,SfJ,Bb3,c4,f2,g2,h3
Sort: Kg8,De7,Lb7,Lg7,Ba6,c5,f5,g6,h7
Jeg er ikke materielt bagud,jeg opgiver derfor ikke.
I øvrigt er springerne og dronningen skakkens phusckxe
brikker. 27. Sfl;Lh6 springeren ville gerne til d5, det
kommer den ikke nu 28. S3d2;f4 29. f3 et gyseligt træk,
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men nu er der et felt 29.-;Lg7 JO. Se4;Ld4+ Jl. Khl;
Dh4 nu er der desværre ikke tid til b4 )2. Ddl;a5
33. Sh2;Lc6 34. De2;a4? en overseelse, som koster en
bonde J5. bxa4;Lxa4 36. Sxc5!;Lxc5? J7. De6+;Kg7
38. D~5+;Df6 39. Dxc5;Dal+ 40. Dgl dronnmngen kunne
lige nå hjem og dække og jeg fik noteret endnu et
ettal.
6. runde
Jeg kom til en afveksling godt fra start, og da remis
var nok til at få ratingen op over 1900 tilbød jeg
remis og modstanderen, som ikke var alt for glad for
stillingen tog imod.
7Q runde
•Jeg var igen i gavehumør og dannegang lykkedes det
endel i g ikke at holde par-ti e t , trods ihærdige forsøg •
De 4½ points gav en 4-delt 5. ~ræmie og 84 ratingpoints.
Jeg har nu 1936 i re.ting og i følge regiementet ret
til a;i; kalde mig for mesterspiller.

PS! Denne ret havde alle mine modstandere i denne
turnering

RATINGLISTE pr. 1/7-84

Hans Nielsen. 2147 Morten M. Hansen 1635
Steen Schousboe 2058 Kim Ørsnæs 1628
Ole Delfter 2021 Sten Ba.uers 1612
Benny Petersen 2017 Asbjørn Sæthre 1605
Leif Jensen 2003 Ulrik Find 1604
Erik von Essen 194) Kurt Havn 1589
Stefan Hansen 1936 Jørgen Mortensen 1571
Eivind Einersen 1861 Søren B. Petersen 1552
Lara Pedersen 1803 Jesper Holm 1461
Eigil Pedersen 1786 Klaus Ib Nielsen 1445
Niels Rendlev 1781 Sigvald B.-Larsen 1441
Jacob Gibori 1751 Kurt Andersen 1424
Lara Bornemann 1725 Victor Mazin 1413
Jan Jørgensen 1704 Ivan Nesterov-Nielael411
Finn Madsen 1704 Leif Nyward 1289
Jørgen Holst 1694 Stig Solhof 1270
Jonas Bjerg 1645 Anker Sørensen 1227
Søren Damagaard 1645 Martin Rendlev 1182

12

SH



Junicr-DM

Jeg havde som eneste VSer tilmeldt mig tur

neringen (hvornår spilles der en turnering,

hvor jeg ikke er ene om at forsvare klubben?)

ITet var en meget vellykket og god, omend noget

svag turnering - mesterklassen gik ned til 1840

og basis 1 fra 1840 over mit gamle tal 1675 til

1500.

DM-klassen blev efter ikke særlig hård kamp

vundet af Henrik Danielsen, som efter de lokale

spillede i Nykøbing- Falster skakklub i stedet

for Øbrc. Nu.-rnmer to blev Lars Bo H~nsen, som

faktisk kommer fra Nyk. Falster.

.{in gruppe, basis 1 fik hurtigt en fører, nem

lig Michael Madsen, den hØjeste ratede, og -

naturligvis fra ...• skakklub.

Jeg har valgt at vise et af mine egne partier,

fra 5. runde mod søren H. Nielsen, den første

højere ratede jeg mødte. Inden partiet havde

jeg 3 points, lidt mindre end hvad jeg havde

håbet på (der skulle 8-8½ points til for at

jeg kunne springe 1. klasse over. Jeg har sort:

1. e4, c5 2.Sf3, d6 3.d4, cxd4 4.Sxd4, Sf6

5.Sc3, g6 6.Le3, Lg7 7.f3, Sc6 8.Dd2, 0-0

9.0-0-0, d5 nu bliver det skarpt, en ægte dra

ge. 10.Sxc6, bxc6 ll.Lh6 nu siger teorien Da5

men hvem ved det? Det ~eg spiller kan vel ikke

være helt elendigt 11 ... Lxh6 12.Dxh6, Db6 13.b3

bedst for ham ville være at vente til jeg spil

er Tb8 med teksttrækket. 13 ... d4 14.Se2i e5
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15.h4, a5 16.hS, a4 måske det bedste, men jeg

overser hvids 19. træk. 17.Sxd4! hvis jeg slår

den, er e5 pludselig blevet frit for e4-bonden.

17 ... axb3 det bedste 18.hxg6, fxg6 19.Lc4+ hvid

vinder en kvalitet, men er heldigvis i tidnød.

19 ... Tf7 20.Sxc6, Le6 21.Td6?? et typisk tid

nødtræk, dækker to truede brikker. Lxe6 vinder

straks. 21 ... DcS 22.Thdl se forrige note 22 ...

Da3+ 23.Kd2, Dxd6+ og pludselig må hvid opgive

hvilket han også gjorde.

Mit sjoveste og mest ukorrekte parti var det.

Jeg tabte derefter til tidligere omtalte Micha

el Madsen, vandt, remiserede, vandt og fandt

mig pludselig på en delt førsteplads med 2 an

dre, og da jeg vandt i sidste runde var den

udelt!! Jeg fik 7½./10, førstepræmien på 500kr.

og et Kodak Disc kamera for "d åden " Mit rating

tal fik også noget, nemlig et hop til 1861.

Jeg håber, at der til næste års junior-DM vil

være andre end mig, som vil prøve at forsvare

klubbens ære.

Eivind

NÆSTE NUMMER

Udkommer når vi har stof nok,hvilket bl.a. af
hænger af folk som Martin Rendlev og Sten Bauers.
Hmm. e •

Men læseren kat' roligt glæde sig til et gensyn
med Frode Sejersen,og desuden har vor primatdomp
tør været på turne i Europa.
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VANLØSE OPEN

Atter i denne sæson indleder vi med en Vanl~se-turnerinR,
som er åben også for ikke-medlemner af VS (deraf navnet).

Turneringen vil blive afviklet på onsdagenes., 12., og
19.september med start kl. 19.45.

Imidlertid er der allerede start kl. 19.oo på alle afte
ner, hvor de san endnu ikke mener, de allerede er perfek--·
te udi skakspillets kunst, kan hente lærdom og inspira
tion. Steen S. evt. med flere vil optræ:ie på slap line
og forhåbentlig løse op for nogle mysterier i og ankring
skakspillet. Den første aften vil af hensyn til de, for
håbentlig, mange ikke-medlemmer blive på et forholdsvis
lavt plan.

Det vil vær-e· W'atis for nye spillere(ikk8-medle.Til!Tler-)
at være med, sa hvis du kender nogen. så .skub liåt til
dem.
Indskuddet vil være kr. 20,00 for medlerrrrner og der bli
ver spillet 2 runder- pr. aften. Betæn'kningstiden vil
være ½-time pr. spiller pr. ærti.
Sidste frist for tilmelding er d. 5.septe..mber kl. 19015,
Tilmelding på tavlen eller til Stefan eller Benny.

P.b.v.
Benny P.

a b C d e g h
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Endnu en opg&ve af
Eivind.

Pas på!
Denne opgave er drilsk
Lad være med at blade
om til løsningen så
snart du tror at have
løst opgavenoVent
lidt.

Løsning s. I G



5.september

12.

26.

lo.

29. - 1.november

PROGRAM

Kl.19.oo Intro "nye spillere"
Kl.19.45 Vanløse Open

Kl.19.oo Intro "nye spillere"
Kl.19.45 Vanløse Open

Klol9.oo Intro "nye spillere"
Kl.19.45 Vanløse Open

Lynmesterskab

Vinterturnering,l.runde

Vinterturnering,2.runde

Vinterturnering,3.runde

Udsatte kampe+ hængepartier.
Evt. Pokalturneringa

Holdturnering,1.runde

Løsning på ska.kopgav-en:
Hvid kan ikke -vinde! Ha-ri har et smukt dronni.ngni'fer

i l.D:b6+!!,men det har sort også med l.,-,Kc3!i , og
efter 2 .D: e6 følger 2" s-,f2 fulgt af fl.(D) og sort vin
der"

Så 7iser det sig at hvids førstetræk ikke fortjener
udråbstegnene$

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

Eivind

Fo!'!lland
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Stefan Ålekjær Hansen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

79 lo 25
74 35 21
18 3o 95
71 74 97

6 47 84 33


