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MEDLEMSB·LAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
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''42. årgang nr 4 April. 1985

onsdag den 8.maj kl 2o præcis

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2" Protokol
J. Beretning
4. Regnskab

Bemær'k at vi begynder præcis kl 2o, o o og
ikke omkring ved halvnitiden. Der regfies med
enormt fremmød&, og der er reser~eret sidde
pladser til alle, _; og så giver Ba.r-khuu s ka:f:fe
bagefter - uden for dagsordenen.

Vel mødt, alle som kan krybe eller gå.
ile styrelsen.

5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt-.



Månedens restant.

Jeg har med interesse studeret red.Steens for
slag i martsnummeret, og ihvo~vel jeg ikke er
tilhænger af, at nogen h~nges ud med navns næv
nelse, så tvinger min velkendte jesuitiske ind
stil.ling til kontingentindsamling mig t~l nøje
at overveje sagen, da jeg jo v.il være d~rekte im
pliceret i en eventuel ordning. Miksendils, som
red.Hans og Gustav Wied siger.

Forslaget kan påregne min støtte på en enkelt,
men ufravigelig betingelse, nemlig at det påtænk
te interview kommer til at omfatte følgende klare
spørgsmål til offeret:

1. Har du nogensinde gået i søndagsskole?
2.,Havde du som barn for vane at stjæle små

penge fra din mors pung?
J. Er det dig, der putter bukseknapper i

kirkebøssen?
4. Snyder du en blind mand, hvis du kan

komme af sted med det?
5. Hvor mange gange har Kongens Foged

u.dp a.nt a t; dig, og hvorfor?
6. Deltager du i Frelsens Hærs bespisning

for nødlidende?
7. Får du julepakke fra Børnenes Kontor?
8. Har du personlig forbindelse uie d Glistrup?
9. Er du medlem af Jehovas Vidner, Grosserer

societetet eller Socialdemokratiet?
Det forudsættes, at der svares.absolut oprig

tigt og udtømmende på alle spørgsmålene; Lk.k e
fordi vi holder af at snage i folks p r-Lv'a t Ldv ,
men for at skaffe os et redskab til blotlægning
og forhåbentlig opretning af pati.entens åbenbare
karakterbrist, - til gavn og glæde for ham selv,
for kassereren og klubben, ja i videste forstand
for alle, som hidtil har måttet lide under hans
lidt nussede, asociale adfæ~d. - I ~ealiteten
drejet- det sig altså oill et betydnmngsfuldt psy
kisk revalideringsprogram, som vil gøre klubben
ære og komme samfundet til gode.

- Og til slut vil jeg takke for redaktionens
smukke ord om mig personlig; jeg er dybt rørt
og pjaskvåd på ryggen. Kassereren.



Til voksenskak i børnehaven (Tåstrup)

Forholdene er de samme, som vi kender så godt, så det er ikke
så godt! Var man pygmæ, stillede sagen sig selvsagt anderlunde;:
men bortset fra et par med breddevækst er Vanløse jo et hold
af massaier.
I øvrigt er Tåstrup dumpekandidat; kampen her i 5. runde æl).

d.rede intet ved det faktum, selvom vi traditionen tro stod til
tab undervejs.

Ove Weis Hartvig Hans Nielsen 0 - 1
Preben Andersen Steen Scho-usboe 1 - 0
Claus Andersen :Benny Petersen ..l. ..l.

2 - 2

Jan Mortensen Stefan Hansen 0 - ]:
Dan :Brønnum Jensen Eivind Einersen 0 - 1
Brian Kristensen Lars Pedersen 1 - 0
Kenneth Jensen Niels Rendlev 0 - 1
Kjeld Hansen Morten Hansen 1 1

2-2

Allerede første gang mit blik faldt på Stefans parti, stod han
til gevinst. At det haltede lidt med realisationen er der vel
ikke noget at sige til efter fire remisser i rap. Godt nok.
Til gengæld kiksede Steens sicilianske system; en lille fin

gerfejl, dobbelt ærgerligt fordi det korrekte træk nærmest hav
de givet gevinst. Kunne man bare have det hele med hjemmefra•••
Så gik det godt nok stærkt. :Benny havde fået stille~ klodser

ne en kende uharmonisk op, så jeg frygtede en repeti~ af for
løbet i Allerød. Og med god grund viste det sig senere; Benny
tabte først en kvalitet og skulle siden have været af med y
derligere en officer. Remis - derfor er Tåstrup dumpekandidat.
Lars spillede helt forfærdeligt, han kunne så.mænd sagtens

have straffet Tåstrupmandens aggressive fremf'ærd med bondefre
derikkerne. Ja, visselig kan livet stundom være hårdt; men
holdt Lars nu op med at.fyre toba.~, kunne det væ~e at udsigten
blev lidt lysere ••• (Her må gerne grines).
Morten brugte ca. een time til de før~te 6 tPBk - og stod

tykt til tab. Remis alligevel, mirakuløst reddet af vor ven
Morten, som ikk~ ulig sin reformatoriske navnefælle synes født
under en særdeles heldig stjerne. Hvorom alting er; modstande
ren kan i hvert fald ikke.være slagter i det civile erhverv.

~.iller og jeg havde aftalt slagplanen på vej fra toget: Lade
modstanderen tro at han står godt, - gerne give ha,m lidt ini
tiativ og ikke for få valgmuligheder. Det lykkedes med skam at
melde temmelig perfekt for os begge, og specielt Niller vil jeg
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tro var rimelig tæt på at stå til tab? Niller forblev dog den
personificerede konc~ntration, og Tåstrupmanden skulle, da
krigslykken endegyldigt var vendt og s.ammenbrudet komplet, nær-
mest bæres fra banen. ·
Slet så dramatisk forløb mit parti ikke, selvom også den gode

V. Hartvig i overensstemmelse med strategien_ gik totalt i spå
ner mod slutningen. Mit eget spil var hvad jeg tid'ligere ville
have kaldt fejgt.
Når bortses Stefan var eneste helstøbte præstation Eivinds

parti. Iskoldt og konsekvent skubbede han den sorte mand ud af
brættet; men endnu sent; da nogle stykker af os gik til toget,
var det tilsyneladende ikke gå.et op for ham, at han lige havde
fået sit livs overhaling. - En STOR præstation a1· Eivind, og
(det må ikke undervuxderes) den slags der skaber ro på holdet.
Uden at vi i øvrigt for resten af pengene går rundt i en til

stand af permanent uro; vi er med Morten i spidsen et roligt
holde
Vi vandt altså kampen 5-3 og kunne således gøre klar til en

dyb indånding før matchen

I Helvedes forgård

hos Øl3RO i næstsidste runde af den meget interessante holdtur
nering. Interessant må den jo være, siden man frivilligt lader
legeme og sjæl forgifte i bemeldte, modbydelige klub. Skal jeg
sige noget pænt, hvilket jeg naturligvis i følge en vis kendt
lian- og bægersvinger har grumme svært ved, må det blive noget
med, at væggene ikke skinner slet så lyserødt som tilforn.

Preben Høj Hans Nielsen O - 1
Villy Karl Andersen Steen Schousboe h ½ - ½
Klaus Hansen Benny Petersen O - 1
Søren Bech Hansen Stefan R. Hansen ½ - ½
Ole Wium Eivind Einersen 1 - 0
John Danielsen Lars Pedersen t, 1 - 0
Bo Demant Niels Eendlev O - 1
Christopher Friis Morten Hansen ½ - ½
N. Uendlev - den kendte - lagde stærkt ud, idet han suverænt
tilbageviste ~rhundredets offerangreb. En skam der ikke var
betaiende tilskuere. Som Niller spillede her, kunne ma~ godt
få en mistanke om, at han i virkeligheden er meget stærkere end
os andre og således i den grå hverdag en stor simulant •••
Den ikke meget mindre kendte Stefan R. Hansen levede efter



smutteren i den foregående runde påny op til sit navn, og -
det må vi sige - ligeledes i særdeles suveræn stil.
Desværre har Lars udviklet sig til problembarn i den klassis

ke stil; han kan korrt -sagt ikke styre sit spil, og det har jeg
desværre ingen patentløsning på. Men Lars er nok for impulsiv
og kunne m.h.t. det gustne overlæg nok lære lidt af sine s.:j.de
mænd.
Så er der mere snit over Benny, som leverede sæsonens sikre

ste indsat~og klart demonstrerede, hvorfor kongeindisk i det
mindste i visse varianter af Samisch må kaldes u}(orrekt for
sort. Og idet jeg fremturer med mine lommefilosofier, skal jeg
påstå, at det er den slags spil der (mindst) ville gøre os til
oprykningskandidater til 2. division. Så kunne vi blot komme
op i 3 ••••
Min modstander med det internationalt klingende navn kunne

ikke klage på manglende muligheder; jeg gav ham lov til alt.
Og det kunne han selvfølgelig ikke finde ud af og tabte på tid.
Steen mente jeg stod forfærdeligt; slet så galt var det nu ik
ke. Praktisk spil.
I modsætning til Lars, der sommetider godt kunne se ud til at

spille med hovedet under armen, lader Morten sit sidde og hol
der det koldt. Iskoldt. Jeg forstår ikke påstanden om at han
skulle have været i vanskeligheder. Men respekten! ••. Morten
burde have smadret sin mand, tilsyneladende en r10derne udgave
af en lykkelig Kristoffer, fjoget og infantilt smilende. 7.
bræt kaldte på lattermusklerne.
Eivind lagde ud i den store stil, måtte dog til sidst erkende

at Wium er en snu fætter. Temmelig snu endda. Forøvrigt - og
det gælder også Lars - er ethvert nederlag under de forfærde
lige forhold umiddelbart undskyldeligt, og i qet mindste Eivind
burde slet ikke opholde sig i RØGBRO, som i beklumrethed giver
ubehagelige mindelser om Capaklubben.
Jeg glemte i samme åndedrag at berette, at mit bræt først måt

te rydes for en spandfuld skidt, før man kunne $.e brikkerne!
Remis? Ja, for ellers kan jeg ikke spille, sagde v1i1y Karl,

som er en rigtig skakspiller. Derfor fik Steen nu alligevel en
klar gevinststilling, hvor blot den endelige vej til målet var
lidt uklar. Sådan er det bare; det er svært at stå til gevinst,
og onkel Villy udnyttede brillant omstændighederne t.il 4t mudre
vandene. Ved afbrud havde han remischancer, troed.e sågar han
skulle vinde. :Oet troede Steen i hvert fald ikke, selvom parti
ets videre forløb unddrag~r sig enhver, ædru~lig kommentar. Ud
gangen var såmænd retfærdig nok.

Hans



Andetholdets femte holdkamp.

I 5.runde skulle vi møde en jævnbyrdig modstander,
Brønshøj s.Fo II. Før kampens sta~t fik jeg at vide at
ingen af ae to hold ville vinde med mere end 5-3,og
det holdt stik. Desværre fik vi 3 point.

Brønshøj ha~de på papiret forst~rket sit hold med to
reserver på de øverste brætter,mens vi manglede Asbjørn,
som desværre var syg.
Da tredjeholdet skulle sidde over kunne jeg tage en

reserve derfra. Naturligvis tog jeg 3.holdets første
mand,Jan.Erik Schousboe,og da han sagde ja til at spil
le,kom han ind på 8.bræt.

Lidt uventet var det Lkke deres to "forstærket"-re
server som gjorde udslaget,da Eigil spillede remis og
Jan vandt.

Søren,Finn og Svend skulle så til gengæld møde stær
kere spillere,da hver især skulle møde en modstander,
der var rykket to brætter ned. Dette handicap kunne de
ikke klare,og de måtte alle se sig slået.

Bjarne byttede alt af. Dødt remis.
Victor kunne ikke holde stand,og måtte til sidst gi

ve sig.
Vores erstatning for Asbjørn viste resten af holdet

hvordan man skal omgås skak. Han møder op,regner med
at skulle spille lidt lyn og more sig,men skal så spil
le alvorligt skak,ovenikøbet på et stærkere hold end
han plejer. Han gør det bare,og vinder. Flot.

Eigil Pedersen 1 Svend Egenæs 02
Jan Jørgensen 1 Bjarne Andreasen 1

2
Sør~n B.Petersen 0 Victor Mazin 0
Finn Madsen 0 Jan Erik Schousboe 1 (R)

Efter q.ette nederlag tyder det på,at vi kommer ti
at spille o:in nedrykningen.mod Hvidovre i sidste run<1e.

Bjarne A.

Se i næste nummer om andetholdets meriter i 6.
og 7. runde.

6

Red.



Holdturneringen 6. r~nde

For VS III var det 5. og sidste runde, da der kun var
6 hold i 4. række gruppe 1.
ResuI tatet:
Jan Erit: Schousboe - Ole Bisted 1-0
Christian Bar-tmann - Cai Møllekær 0"-1
Helge Jørgensen - Ja.~ob Nielsen 0-1,
A-. Clausen Fr·eo.erikser,i. - Steen Randa 1-0
Sti-g Sølho:f ... Oie Hansen 1-0
Axe1 Barkhuus -.. Verner Nielsen 1-o
Leif N:yward ... Lars Peter Larsen 0-1
Benny Valente - Birger Rasmus.sen 0-1
HoLde t var lige ved at få sin første se'j r i lange
ti.der , men flere gode stillinger blev sat over styr
i den sidste time. J. holdet vandt sidst en kampden
8. december 1982. Det var et hold fra Glostrup, der
lagde ryg til. Næste sejr komrr~r ~el i kommende sæson ,

?- H H H H
H H H H Hno ~ m u:i >-s. m ,o i-:, ,o
~H:> llXl 1

1 1 J
0 0 0
0 0 0
1 1 4
0 1 2

1 4
O O ½
1 0 1

Johnny Andersen
Jan Erik Schousboe 1 0 0
Christian Hartmann 0 00 0
Helge Jørgensen 0 0 0
A. Clausen Frederiksen L 0 1
Stig Solhaf 0 1 0
Axel Barkhuus 1 1 1
Leif Nyward ½ 0 0
Benny Valente 0 0 0

Lndv s p ointa
Matchpoints

J½ 2 2 4 4
0 0 0 1 1

15t
2

ÆNPR.lNGBR fIL. __MEIJL~,MSLI ;,J'~ti
Udm~.lJl.'t -E~- ..;l./; :

Jonas Bjerg {sen)
Ivan Nesterov {jun)

- Be.g-ge udmelEielser skyldes tidnød i:r. gr-. af ud
dannelsen, og begge vender tilbage i f'o Ld en , når
forholdene har b~qret sig. - Det skal de være vel
komne til.
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E N K O M M E N T A R

I

ledakt,ren har allerede i februar-nua■eret af rRIBOND[N fertalt, hvad 1arts-

ø-r1t skal indeholde, så ■åske er der ikke plads til dette indlæg fra enr r

læsar 1 der straks efter offentliggørelsen af Benny Petersens "Hvad hedder k•bi-
11tierjt1 ?tt har nedskrevet nogle·berazrkninger til dette konsekvent spillede parti.

Af sin aodstander har B. P. fået at vide, hvilket stor■ester-parti ■an havde fulgt

indtil o~ ■ed Hvids 9de træk, ~en har glemt navnene. De er heller i~kt så kendte.

Ifllge ~t jugoslaviske ENCIKLOPEDIJA har partiet været spillet un~r oly■pjaden
pi Malta i 1980 af MESTEL og RENMAN, men Sort trak her 9. - S x e4, tg Hrld h~vdt

eft~r 13de træk en sv~g fordel. B. P. skriver, at hans ■odstander for at gsre

sit 1ode· og de følgende træk brugte megen ti-0. Det er forståeligt, for da har haas

viden været opbrugt, og han har måttet tænke selv. B. P.'s trzk 9. - c6 er ne■lig

ikkt set før (stadig i flg. ENCIKLOPEDIJA), men hvorvidt dette og Hvids 10. g4

hat bevirket katastrofen for Hvid, må bedre teoretikere Qnd Randbtnden afgøre.

En 11ConstellatJ.on111-computer angav efter 5 minutters betznkningstid 10. S e4 - d6
soø svar på 9. - c6 (i stedet for 10. g2 - g4), men Sort slipper uden besvær ud af

va11skelighederne. Ifølge ovenstående kan 8. L f4 ikke være B~llerup-undens egen
ferstzrkning, da partiet til 9de træk har været spillet før.

At Hvids åbnings-variant skulle være temmelig har•løs, som B. P. ■ener, er vist

kun tilsyneladende, og det er egentlig denne påstand, der fik mig til at skrive.

Ktrt forinden havde jeg set, at trækket 4. Sgl-e2 havde været brugt ••d rransk

af Alekhin i VM~~atchen mod Euwe i 1935. Det ville han ikke have gjort, hvis det

var en harmløs variant, for han var d~ inde i en periode, hvor han påtog si~

riscici af både den ene og den anden art. rra saa;me epoke kendes negl~ Lasker

partier ■ed dette træk. Lasker havde da måttet forlade sit tyske fædreland og

,.~tte igen til at spille skak for at kunne leve en standS111Zssig tilvzrelse, cg

det vil sige, at han skulle vinde. Han deltog med afgjort succes i Moskva-turner

ingen i 1935 og brugte varianten mod sin gamle rival Capablanca. H~n vandt partiet,

■en spillede 7. Se2-c3, ikke 7. Dd3. I den samee turnering spillede han det af

I. P. nu nævnte træk 7. Se2-g3 mod Rjumin og fik Remis, 11tn det siger naturligvis
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intet om hvilket af disse træk, der er det bedste. Mon ■an kan konkludere, at•

den tredie mulighed, det af Ballerup-manden spillede 7. Di3, er den dårligste,

eg at han kan have forelsket sig i tanken om at ko■iae til at rokere langt og

derefter at kunne rulle frem mod B. P.'s kongestilling? I hvert falB har han
sandelig fået en belæring!

Randbondeno

PS : Det jugoslaviske ENCIKLOPEOIJA kan lånes på Frederiksberg Hovedbibliotek.

Det er trykt i fem bind med tekst på otte forskellige sprog s•ti.digt -
deriblandt Svensk - og notationen er letforståelig. -

Redaktionelt P.S.

Af hensyn til de læsere som ikke har februarnummeret
ved hånden gengiver vi her begyndelsen af det omtalte
parti:

l.e4,e6
2.d4,d5
3.Sc3,Lb4

Hvid: H.H.Hansen

4.Sge2,d:e4
5.a3,Le7
6.S:e4,Sf6

Sort: Benny P.

7.Dd3,o-o
8.L:f4,Sbd7
9.o-o-o,c6

Og her er vi altså ifølge Randbonden allerede ude af
teorien. Hvid fortsatte med lo.g4,og resten kan man ny-
de i februarnummeret.

Red.

Vibrationer.

På klubaftenen den 2o.fijb~uar hørtes gentag
ne gange et fantastisk kæmperæb, som fik gulvet
til at skælve. Vi var adskillige, der syntes, at
det lød ikke videre lækkert, men smag og behag
er jo forskellig, og når galt skal være, var det
dog nok at foretrække for rock. Jeg ved ikke
hvem kunstneren var, men han hører v.el til den
slags mennesker, der betegnes som uslebne dia
manter.

Vi vil nødigt have ord for at være snerpede,
endsige kulturfjendske, og naturligvis skal ved
kommende have lov at dyrke sit uomtvisteligt mu-
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øika1ske ta1ent, men vi hensti1ler høfligst -
og derfor ikke_mindre indtrængende - at det sker
et andet sted end 1ige netop i VS. Eller som en
af' os mere bi;'amfrit har udtrykt det: Vi vil ik
ke f'inde os i, at klubben kommer til at minde
om noget i retning af et abebur eller et billigt
værtshus.

- Det kan vi forhåbentlig.alle tilslutte os.

På. manges vegne
B.Gyldholm

2½
1
4½
Jt
4½

1 0 0
1 l 0
1 t 0
1 1 ½

½ 1 1
0 1 1
0 1 1

VESTVOLDTU&'iERINGEN 1985
blev i år spillet i Albertslunds lokaler, som er ganske
udmærkede, selv om de er noget fjerntliggende.
Der deltog i år kun 12 hold, da Rødovre og Brøndby ikke
stillede op.
Præmiemæssigt blev det en mager omgang, da Glostrup at
ter blev Vestvoldmester bg Albertslund tog de 2 andre
præmier. På grund af det lave antal hold, spillede man
kun i en gruppe, men med J præmiegrupper.
R lt . H > Heau a~erne: HH H >HH

1. holdet ~~~mm~
,-j ,-j --I ,-j ,-j ,-j
del<<<<
t l 1Steen Schousboe

Finn Madsen
Stefan Hansen
Lara Pedersen
Niels Rendlev

Matchpoints
Indv.points

2. holdet

Lar~ Jacobsen
Jørgen Holst
Søren Boeck Pedersen
Jan Jørgensen
Jan Erik Schousboe
Bjarne Andreasen

0 2 2 2 2 0
1 4 4 4 2½ ½
H H H
HHH:> H
HHHHHH

Cilmtf.lm::i.l
r-1 ,-j r-l ,-j r-l m<eieioo>
0 0 1 1 0 1
0 0 0

1 t 1
0 t 1

1 O l
l O 1 1 t t

8
16

J
0
2½
l½

·2
4

Matchpoints
Indv.points

0 0 2 2 0 2
1 t J 4 1 Jt

6
13

/0



J. holdet

Svend Egenæs 0 0 0 0 1 0 1
Christian Hartmann 0 0 t 0 1 0 l½
Leif Nyward 0 t 0 0 1 0 l½
Benny Valente 0 0 0 0
A. Clausen Frederiksen 1 O ½ l½

Matchpoints
Indv.points

0 0 0 0 2 0
0 ½ t 1 3 t

2
5:½

I alt 16 VS'ere deltog i turneringen og trods det
pauvre udbytte havde vi et par hyggelige skakaftener.

Stillingen i Vestvoldholdturneringen.
mp ip gr,mp 1.p gr.

1. Glostrup I 11 17½ 1. 7~ Albertslund III 6 9½ 2.
2. Albertslund II 10 17 2. 8. Albertslund V 4 9½ J.
J. Albertslund I 9 18 1. 9. Albertslund IV J at J.
4. Vanløse I 8 16 1. 10. Glostrup III J 8 2.
5. Glostrup II 8 15½ 1.11. Vanløse III 2 5t J.
6. Vanløse II 6 lJ 2.12. Glostrup IV 2 5 J.

Til overvejelse.

En anonym indsender foreslår:

Jeg synes det ville være en god ide, hvis
man bad vores bøvsevirtuos prøve at finde ert
passende, værdig makker. For eksempel en som
kunne fjærte særlig lydeligt og kunstnerisk,
så de to kunne synge duet for fuld udblæs
ning, hver sin vej. Hvor ville det være væl
dig hyggeligt, og det skulle nok præge klub
ben på en hidtil ukendt måde. Og bortset fra
det, så trænger vi i disse alvorlige tider i
høj grad til lidt æstetisk-moralsk oprustning
som modgift mod den altomfattende, åndssløven
de materialistiske indstilling til livet, der
truer med at forfladige og ødelægge det dan
ske folks dyrebare kulturarv. Jeg håber at
vores verdenssolist i afstøvet tilstand vil
tage mit forslag under velvillig overvejelse.

//



TEMA - TUFJIDUNG ID·1A - TURNERING TEMA - TURNERING

Alle medlerrnner indbydes herved til deltagelse i en tema.tur

nering. Turneringen lØber af stablen

onsdag d. 24. april fra kl 20~00 samt

onsdag d. 1. maj fra kl 19. 45.

(De sæt"ligt årvågne medlerrnner er straks klar over, at den

programnerede hurtig-hold-turnering herved er aflyst).

Tema-turnering er måske et nyt begreb for noBle af medleJ:1-
merne. Ideen i turneringsformen er, at de fØrste f.eks.

6 træk er givne på forhånd, hvorfor man altså fØrst bep.yn
der partiet.ved træk 7. De 6 træk kan f.eks. vcTe åbningen
"Volga-garnbit" eller åbningen ''Siciliansk, Laskers jagt
variant". Yderligere forklaring kan fås hos Stefan, Steen
eller Benny, der vil være "prim.is-motorer" i arrangemen

tet (det verrler vi tilbage til).
Da vi lever i en demokratisk (korilrnunistisk???) skak.klub,

vil åbningen ikke blive dikteret af "primus-motorene",
men samtidig med din til~elding bedes du angive l - 2

Ønsker for temaet (åbningen). Der vil være sat en ti,

meldingsliste op på tavl.en, hvor der er plads til at an
give åbnings-Ønsker. Skriv blot f.eks. 1~ d4 eller Caro

cann eller 1. e4, eS 2. f4 eller lignende. På baggrurrl

af dette vil "pr-imis-mctorene" udvælge formentlig Z åb

ninger" som temaer. Hvis du vil.have in:lflydelse på val
get, skal du tiJmelde dig senest onsdag d •. 17 .april kl.

21.oo, ellers vil sidste tilmelding vær-e onsdag d. 24.

april kl. I9.45.



Betænkningstiden vil være 2o minutter til at nå 15.træk med-noteringspligt, mens der er lo minutter til resten, men
ud.en noteringspligt. (Partiets varighed er altså en time).
Der afvikles 3 runder begge aftener og for at skabe så
jævnbyn:lige opgØr som muligt, afvikles turneringen efter
"cirkel-princippet" (deltagerne stilles op i styrkeorden

og man møder- de 6 "nærmeste" deltagere. ) •
Grunden til noteringspligten er, at vi Ønsker at bruge erfa-·
ringerne fra turneringen til nogle arrangementer enten i lø

bet af sommeren eller som irdledning på næste sæson (hvornår

det passer bedst kunne pa.sserrle diskuteres på generalforsam

lingen!). Derfor skal et eksemplar af partiet afleveres i- .
resultatkassen, i mcdsat fald bliver kampens resultat o-o og
alle ved jo, at o-o-kampe som regel er kedelige!

Deltagelsen er gratis, men kassereren vil, såfremt restancer

ne er på o kr.,udsætte to gavekort til "Skakhuset" som præm.-

er.
Skriv dig på listen allerede i aften eller ring til en af os.

Er du i tvivl om nop;et så spØrg

''Pr:i.mus-motorene"

NÆSTE NUMMER

udkommer i begyndelsen af maj,_og vil b.l.s a , in
deholde regnskab og budget,afslutning på hold
turneringen,og - tro det eller ej - endnu et
bidrag til vores tilsyneladende uendelige abe
føljeton,dennegang skrevet af mesteren selv,
vores Dr.prim. Jørgen Holst.-Og når jeg siger
skrevet,så mener ;ieg SKREVET. Typografien er
mildt sagt opsigtsvækkende. Glæd dig til næste '
nUlnmer af FRIBONDEN - organet der tør.hvor andre-
fryser! St

een



Parti fra holdturgeringen

Eivind-Dan B-rønnum, Tåstrup.

Min modstander var ikke overlykkelig for at

skulle spille mod mig, da det i et tidligere

møde var lykkedes ham på vidunderligste vis at

sætte en tY.k gevinststilling over styr ved

usikkert spil.
l.e4, c6 2.d4, d5 3.exd5, cxd5 4.c4, Sf6

5.c.5 et ganske s j.ovt; træk - rtu,.,hedder åbningen

Gunderams Angreb. Hvids plan er at hærge sort

på damefløjen ved en"uhyrlig bondestorm - f. eks.

a4, b4, b5 og enten b6 eller c6. Denne åbning

bør kun spilles hvis hvid har lyst til at vove

sig ud i en variant som (efter 5.c5) b6 6.b4

a5 7.b5, bxc5 8.dxc5, Dc7 9.Le3, Sbd7

10.b6, De5 ll.Sd2, Sxc5 12.Tcl! Her har hvid

afgørende fordel ifølge variantens fader, Gun

deram, men hvis man ikke kan lide den slags,

så ... Sådan som partiet udvikler sig bliver

det mere fredeligt, men det mest almindelige

i denne åbning er, at den spiller, der har

flest knive i ærmet, vinder. 5 ... g6 6.b4

frem! 6 ... Lg7 7.Sc3, o-o 8.Lb2. Jeg er en

gang blevet snydt af 8.Sf3, Lg4 9.Le2, Lxf3!

10.Lxf3, sc6 11.bS, Sxd4 og sort vandt. Den

går ikke længere. 8 .. Lf5 9.Sf3, Sc6 10.a3

Hvi.s 10.bS, Sb4 11.Tcl, Lh6 og hvid har svare

kvaler. 10 ... Se4 ll.Le2, Sxc3 12.Lxc3, a6.



Hvids plan med bS er stoppet midlertidigt, men

hvor er sorts modspil? 13.o-o, e6 14.a4, Le4

15.Dd2 jeg skal ikke nå noget tog. 15 ... Lxf3

16.Lxf3, Dh4. Der var planen, men der er ikke

mange flere. 17.Tfdl, Lh6 der står den jo også

godt - og sikke den truer en masse brikker!

18.Dd3, Df6 19.bS, Se7 20.Tdbl, DfS 21.De2

Df4 22.bxa6, bxa6 23.Tb6, as 24.Tdl, Lg7.

Nå, g7 er hvor den hører hjemme - alligevel.

25.De3, Dc7 26.Tdbl, SfS 27.Dd2, Lh6 næ, min

sandten, det var alligevel h6. I mellemtiden er

hvid brudt igennem på dronningefløjen. Hvad har

sort lavet? Sort kan ikke spille Tb8, da hvid

slår på aS. 28.Dd3, Lg7 nej dog! 29.Tb7, Df4

30.g3, DgS 31.Lg2, Df6 32.Tdl, Tfb8 33.c6

bonden ruller. 33 ••• Sd6 34.Txb8, Txb8 35.LxaS

Gnask. Mit eneste problem nu er min tidnød -

hans er dog større (også mht. tidnød). 35 ... Sc4

36.c7, Tc8 37.Tbl, De7 37 ... SxaS, Tb8 og hans

tår~ kan ikke dækkes, se selv! 38.T~8,.De8

a b c d e

39.Db3,L:d4 4oeDb5,Df8
41.Lb4
Se diagrammet.
Enhver skakspillers øn
skedrøm - hvid vinder
dronning. Sort opgav na
turligvis.

Eivind.

IS



lo. april
17.

24.
1. maj
8.

PROGRAM

Udsatte kampe+ Pokalturn.
Pokalfinale. Sj,multan eller
lign. for øvrige medlemmer.
Tematurnering
Tematurnering
GENERALFORSAMLING

Juniortilskud.

Til trods for en udførlig redegørelse i Fb's
januarnummer lader det til, at betingelserne for
opnåelse alligevel ikke er sivet rigtigt ind,
hvorfor vi her skal gentage de vigtigste regler, -
så tydeligt som det mungelfulde danske sprog nu
engang tillader det:

1. Ordningen gælder kun koordinerede turnerin
ger ( i KSlJ-omradet).

2. Tilmelding samt betaling af indskud til
f'ormanden.

J. Derefter godtgørelse af det berettigede
tilskud hos kassereren.

4. Og så skal klubkontingentet naturligvis
være å jour.

.Punkt 2 og 4 gæ Ld e r- selvsagt også for 111edlem
mer, der ikke er tilskudsberettigede. - Vi beder
indstændigt om at reglerne overholdes, da såvel
formand som kasserer har nok at se til i forve
jen, men selvfølgelig kan der i tvangssituatio
ner dispenseres, f.eks i anledning af en kær bed
stemors begravelse (heraf dog kun 1 bedstemor pr
hoved og pr turnering)w

- Tak fordi I altid er så flinke.

Bestyrelsen.

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


