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Juleafslutning
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~

Det var hyggeligt at se så mange mennesker samlet
til glogg,æbleskiver og underholdning,og som særligt
indbudt guest star optrådte Leif's søster Helen. Det
skal dog bemærkes at ingen,selv ikke Sten Bauers,var
iført nissehue.

Klubbens traditionsrige julearrangement var i år
blevet fornyet på flere punkter. Den sædvanlige gæt
tekonkurrence var blevet udformet så snedigt at og
så forkerte svar talte med. Ingen fik vist besvaret
alle spørgsmål forkert,eller det modsatte,men der
var præmier til dem som kom tættest på.

Gyldholm's juleprædiken var uforlignelig i sin
opbyggelige kraft,og Bar:\5:huus sørgede som sædvanlig
for vor legemlige velfærd. Men clou'et var efter min
mening de puslespil som Frode Sejersen havde fabri-
. eret: Nogle ternede papirbrikker skulle samles til
et skakbræt,og selvom vi fik rigelig tid (mindst 2o
minutter) lykkedes dette ikke for en eneste af os.
}yldholm afGlog hjerteløst at vise løsningen,og på
det tidspunkt fik jeg en grim mistanke om at opgaven
var uløselig. Var det hele en practical joke fra F.S.' s
side? I så fald var det en eklatant succes: 22 voksne
nennesker sad og puslede med papirbrikkerne under op
"idset mumlen. Og så fik man endda sit puslespil med

Aftenens eneste minus var efter min mening det
wanglende nachspiel på Ålborgkroen eller andetsteds.
Er det ved at gå tilbage for vores klub?

Steen



HOLOTURHERIHG= 2_ HOLDET

For tredJe gang i tr~k vandt 2.holdet en 7-1
sejr. Denne gang gik det udover AS01~s 6_
hold_

Finn M. blev noteret for det enlige
Minuspoint, Mens jeg selv Mitte ud 2 et
h~ngeparti før gevinsten uar klar_ Resten af
holdet vandt relativt let_

Den flyvende start h~nger selvfølgelig saMMen
Med at Modstanden hidtil har varet til af tage
ug føle på. Helt n er-i t har- det dog ikke •J,u'"·et.7
soM bekendt skal Man ikke kede sig ret neget i
skak før det gir galt_ Jeg ser nu s~dan pi
det7 at kan ui vinde de lette kaMpe stort~ kan
ui ogsi ~anke alle de andre. HnldMoralen er
der ikke noget i vejen Med, alle pi hold vil
siMpelthen vinde_

De store sejre betyder at vi fører rakken klar
og Mi u~re favorit til oprykning_ De sv~reste
Modstandere blive givet Ishøj I og isdr Øbro
III, son vi skal nøde i n~stsidste og sidste
runde_ Det skal nok blive spændende_

Johnny W_ Andersen

il-i
HOLOKAMP= 2. HOLDET MOD VALLENSBÆK

Mod Lyngby-ViruM lykkedes det soM ventet at
~inde det sidste hængeparti og derMed f aMpen
7-1.

OgsA Mod Vallensbæk gik det strygende. Vi er
foran 6-1 og har Mindst reMis i det sidste
hængeparti.

Lar-s J., Jan J. og S;!iren Juul S. vandt (igen)
overbevisende. Jan i Meget flot angrebsstil.

B~de BJarne og Jeg fik det hele point
forærende efter grove ModstanderfeJl i
slutspil Med MiniMale fordele.

Eigil fik reM1s efter et svært tårnslutspil.



ren B. P. og Finn M. rodede sig ind i
·kkede stillinger der tilsyneladende hverken

·ar til at hugge eller stikke i. Alligevel
.,3tie Finn efter bondetab k æmpe hårdt for
reM1s 1 slutfasen. Modsat var søren til sidst
fiere gange på nippet til at få overtaget Mod
feltets eneste kvinde. Partiet hænger, Men
gevinsten kan blive svær.

Alt i alt en fin holdindsats. Vallensbæk var
ingen ne~ ~odstander. De både spillede og
2Mpede pænt, Men Manglede rutine. At vi så i

nogle situationer var heldige gjorde det ikke
ne~Mere for deM. Men selvfølgelig, held i
skak er også lidt af egenskab.

Johnny W. Andersen

1985

En stor årgangl

~

~

Fribonden havde et godt år i 1985. 19 forfattere
skrev tilsammen 180 sider,fordelt på 11 numre. Der
med er årgangen omfangsmæssigt på samme høje niveau
som de 4 forudgående.

En særlig glæde for redaktionen var det at vi fik
et af vores nytårsønsker opfyldt. Alle 11 numre -
august blev sprunget over - forelå i klubben den
første onsdag i måneden. Mere regelmæssigt kan det
ikke blive.

Også et andet gammelt ømt punkt er blevet bedre:
nu er der ingen problemer med referater fra 2. og
3. holdet. Det er lidt sært at Stefan skal skrive
de sidstnævnte,men vi får da i det mindste resulta
terne til tiden.

Tilbage er der egentlig kun at gentage ønsket om
flere partier fra 1-3. klasse i VT,og fra II og III
holdets kampe.

En særlig tak til veteranen Frode Sejersen og ju
niorspilleren Eivind Einersen,som begge pyntede svært
i bladet i det forløbne år. Også tak til Dr.Holst,
som på trods af et typografisk rædselskabinet uden
ige formåede at gøre sine guldkorn læselige.

Redaktionen.
3



0 M DÅRLIG L U F 'l1 O G ANDET.

Tro det eller la' vær; endnu et af disse evindelige holdkamp
referater. Ikke-entusiaster bør stå af her.
Til gengæld kan så entusiasterne beundre referentens evner

udi spådomskunsten: Hængepartiet fra 2. runde endte ganske
rigtigt remis, vistnok efter at man havde analyseret på en ik
ke helt korrekt stilling.
3. runde fandt sted på udebane mod SK 4l's 2.hold, og det

endte af forskellige årsager for enkelte af os som en aldeles
utilfredsstillende oplevelse. På den anden side lignende noget
man har været udsat for før. (Læg mærke til brugen af det go
de danske ord "man". Efter Martin A. Hansen ellers kun anvendt
af Jesper Klein.) Herved undgås også nemmere den perverterede
inderlighed og kærlige omfavnelse, som synes at være Højgaard
og meningsfællers varemærke. Jeg mener: "Når du nu har kon
kretiseret din fritid derhen, at du kan li' at sidde og hygge
nygge dig foran skakbrættet, er det bare DEJLIGT at indånde
den linde strøm af stinkende røg fra din skakkammeratlige
modstanders cigaretter". - Holdskak er en god ting. Det er ba
re mig, der ikke forstår det.

Peter Gallmeyer Hans Nielsen 1 - 0
Søren Larsen Steen Schousboe ½ - ½
Kim Nielsen Leif Jensen O - 1
Jan Bauner Stefan Hansen 1 - 0
O. Illum Truelsen Eivind Einersen 1 - 0
Ole N. Andersen Niels Rendlev h 1 - 0
Søren Christiansen Lars Pedersen ½ - ½
Johnny G. Jensen (R) Morten Hansen (R) 0 - 1

Jamen, lad os tage det glædelige først; Mortens autoritative
spil, kold og nøgtern beregning - en lille kombi - modstande
ren på valen. Det kan vel ikke gøres bedre. Morten udfylder
reservetjansen på rimelig vis.
Og vi kan blive ved. Med Store Jensen f. eks. Os, der for

står at værdsætte damptromleelementet i skak, glædede det at
gense Leif, som vi kendte ham fra velmagtsdagene. Fra før
Verden gik af lave og før samme Jensen drog ud i den og fik
smag for den nye Beaujolais. Det var tider •••
Så kan vi til gengæld ikke blive ved meget længere. Hvis. det

da ikke lige skulle være for at rose Lars for at være gået
over til det mere ædruelige, og det vil sige positionelt for-



svarlige spil. Eh god basis at arbejde videre ud fra - og
beroligende for holdkammeraternes nervesystem. Så Lars skal
have ros. Jeg håber, han bemærker det.
Steen tabte jo heller ikke. Han skulle vel endda have vundet,

-den logiske følge af modstanderens elendige udvikling. Men
Steen er ligesom visse af os andre et godt stykke fra topfor
men. EJ.ler også led han - ikke uforståeligt - under de kata
strofale klimatiske forhold.
Som også Stefan (hvem ved?) måske. Dog, selv ryger burde han

vel kunne stå for mosten, og han kastede sig da også med døds
foragt ud i et indædt forsøg på at spille i Eaunerstilen,
hvilket der kom et seværdigt parti ud af - med sprældemanden
fra SK 41 i den absolutte hovedrolle. Stefanismen er begravet
for en tid.
Undervejs i Eivinds parti havde jeg så småt glædet mig til

at kunne skrive hjem om en ny stilren sejr; men (ak!) noget
gik galt undervejs, - som om Eivind ikke rigtigt tager højde
for modstanderens taktiske finesser. Eh fejl der kan rettes.
Potentialet er (hvis man tilgiver den vinøse betragtning) sta
dig til det helt store. Selvom jeg ikke er bekendt med år
gangen•••
I tidligere årganges fb'er vil man kunne finde en indgående

analyse af Nillers behandling af den såkaldte Leningradvari
ant i hollandsk og heraf forstå, hvorfor han ikke skulle
spille den. Imidlertid er Niller tro mod de een gang valgte
afguder, hvilket nogle af.klubbens medlemmer senere ved den
halvdårlige beretning kunne erfare på det mere fysiske plan:
iller havde grundigt fejret det lille Jesusbarns fødsel, for
ikke:før havde man dog set maven bære manden frem. - I\'Jåske
en ny energicentral; thi indsatsen i mulen var sejg og ener
gisk - på grænsen til det halve og iflg. Niller selv til ros
og anerkendelse fra Hvenekilde, den kendte cigar.
Uden at forklejne min modstanders spil, som var fremragende

- grænsende til regulær udspilning, må jeg tilstå, at under
så usle forhold som herskede der på bjerget, ville jeg med
stor sandsynlighed tabe til enhver. For at føje spot til ska
de røg min modstander selvfølgelig også (stærkt), så en be
gyndende apati hen mod tidskontrollen for mit vedkommende
nærmede sig coma. - Jeg kan i hvert fald ikke som tilsynela
dende rygerne wobilisere en eller anden form for anaerob
hjerneaktivitet. Men sund fornuft. Hvilken tilsiger mig at
stoppe den form for aktivitet, der hedder holdskak. Hans



4. runde: Uden Hans og Benny!

Som man vil forstå af overskriften var der lagt op
til klø,da vi i denne runde mødte Allerød,rækkens fø
rende hold. Og bedre blev det ikke da også Stefan meld
te afbud,men det lykkedes ham heldigvis at lave om på
dette. For at gøre forventningerne så optimistiske som
muligt oplyste Stefan at Allerød stillede i noget nær
stærkeste opstilling:

Allan Jensen 1. Steen Schousboe 1
2 2

Jesper S.Petersen 1. Leif Jensen 1.
f 2

Jens Østergård Erik v. Essen 1

I 2
Ebbe P. Schultz Stefan R. Hansen 1

2 2
Allan Laursen 1 Eivind Einersen 0
Karsten Stetkær 1 Niels Rendlev 1

2 2
Lars Bo Kjerrumgård 1 Lars M. Pedersen 0

Michael Krogh 0 Morten hl. Hansen 1
4½ 3½

Som man vil se var nederlaget begrænset,men det kan
ikke nægtes at vi tiltuskede os broderparten af det
held som denne aften var til rådighed.

Først af brættet var Lars,som i en kongeinder blev
udsat for den udmærkede Sfunisch. Det ku..'1Ile han ikke
stille noget op imod,og opgav efter bare 17 træk,stil
let overfor udækkelig mat. Uha~ Lars har ganske ret i
at han nu bør studere lidt teori i de åbninger han
spiller. Nok er Sfunisch god,men så god er den allige
vel ikke.

Den næste til at indstille kamphandlingerne var Ste
fan. Stefan kunne godt have spillet videre,men remis
var stillingen,og de tre nuller på scoringstavlen fris
tede ikke til at løbe nogen risikoo Såvidt jeg kunne
se var det hele vejen igennem ret lige.

Dernæst tilbød Allan Jensen remis~ Han er kendt som
en stor tilhænger af ~arrasch,og her fik han som hvid
lov at spille den med mertempo. Iflg. Allan er dette
en hvid gevinststilling,og efter en grov fejl af mig
fik han da også en stilling hvor han uden videre kun-
ne vinde en kvalitet. Det så vi begge,men Allan mente
at der var tid til først at flytte entruet løber. Det
var der ikke,og to træk senere stod sort pludselig helt



tilfredsstillende.
Kort efter tog Leif remis. En overgang var jeg en

smule betænkelig ved hans stilling,men efter lang tids
grublen tilbød han en officerl Jesper - denne gang u
den nogen form for skuldertaske - afslog næsten a tem
po,og det hele mundede ud i remis.Skulle han have ta-
get officeren? ~-

På dette tidspunkt stod Vonne til 1ab,mens Rendlev
stod enorn$ godt og Morten til gevinst.Men der skete
sandelig ting og sager •••

Eivind lavede en fjel i en dårlig stilling. Det er
jo næsten uundgåeligt,og Eivind fik vist aldrig helt
udligning i det parti. Han fortsætter altså med at sco
re det samme som Hans i hver rundel
Morten vandt i sædvanlig suveræn stil. Allerød-man

den fik ikke udlignet med sort i D-gambit,og Morten's
fordel bare voksede og voksede. Centrum,terrænover
vægt,gode felter til brikkerne,og som om det ikke kun
ne være nok næsten en time mere på uret. Den afslut
tende kombination var bare en ud af hundrede måder
at vinde det parti på.Suverænt,som sagt.

Ikke uventet stod Niller for aftenens mest drama
tiske parti. På trods af alle løfte~ spillede han end
nu en gang Leningrad,denne gang i forhånden. Og min
sandten om han ikke fik en fin stilling: Terrænover
vægt,løberpar,og total kontrol over den eneste åbne
linje. For at understrege dette sidste spillede han
Dd3,hvorefter sort atter kom ind i spillet med et o
verraskende springertræk. (Dd2 havde vundetl) Nu gik
Niller helt agurk,og ødelagde helt unødvendigt både
sit løberpar og sin bondestilling. Ret hurtigt fik
fjenden gevinststilling,men heldigvis brugte han mas
ser af tid. I rablende tidnød løb han ind i en evig
skak,hvilket måske var held i uheld for os. Men at
det var muligt at ødelægge Nillers fine stilling så
hurtigt ville jeg have forsvoreto

Nu var tiden udløbet,og Vonne skulle tage hænge
parti. Efter tre timers spil havde han stået til tab,
en bonde i undervægt og to forbundne fribønder plus
et løberpar til modstanderen. Men allerødrnanden for
løb sig heldigvis,og i hængestillingen var der for
ceret remis,hvilket blev klart efter lidt fælles ana
lyse. Fint kæmpet af Vonne,og godt at han ikke gav
op undervejs,som han var fristet til.

Steen
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Parti fra holdturneringen

Et konstant problem for 11fribonden" har igennem de
senere år været at vi hører for lidt til 2. og 3.
holdet,ligesom der er for få partier fra 1-3. klasse
i Vinterturneringen. Så meget desto større er glæden
når et parti endelig blafrer ind gennem redaktionens
brevkasse~
Det nedenstående parti er særdeles klart og instruk

tivt. Hvid spilder masser af tid,han får ingen udvik
ling,svækker bondestillingen foran kongen,og bliver
sat mat. Netop fordi Hvid ikke på noget tidspunkt ge
nerer Sort,får Sort lov til at spille sit eget spil.
Prøv at lægge mærke til hvorledes Sorts udvikling
forløber harmonisk efter følgende mønster:

1. Indflydelse i centrum.
2. Ud med officererne,og stil dem hvor de har en

fremtid!
3. Erobring af de sorte felter.
4. Brikkerne til kongefløjen.
5. Linjeåbning.
6. Matangreb.

Hvid: Frits Jensen Sort: Jesper Holm,VS

Spillet 26/11 1985 i KSU's Holdturnering.

l.e4,e6
2.Sf3,d5

3.e:d5,e:d5
4.a3?

Skal vel tage feltet b4 fra en sort løber,men er
rent tempotab fordi Sort slet ikke har planer om at
bruge dette felt. Sort har nu allerede udlignet,oe
har realiseret fase 1: Indflydelse i centrum.

4.,-,Sf6 5.Le2?

Hvad laver løberen der? Dette og det følgende træk
er alt for passivt. Hvid burde kopiere det sorte spil
med 5.d4 og 6.Ld~. I stedet lukker han sig selv inde,
mens Sort udvikler sig hurtigt og tvangfrit.

5.,-,Ld6 6.d3,o-o ?.o-o,c6



8.Lg5,Lg4 9.h3,L:f3 lo.L:f3,Sbd7

Sort byttede sin løber mod en springer. Hvorfor?
Fordi løberen dermed fjernede en af de officerer som
skal beskytte den hvide konge. Svækkelsen h3 er også
interessant,og fra nu af spiller Sort allerede med
en officer i overvægt på kongefløjen. Læg mærke til
at Sort ikke på noget tidspunkt lader sig friste til
at kopiere det hvide spil med h6. Fase to er afslut
tet,alle de lette sorte officerer spiller med.

11.Lg4,Dc7

Det var så fase 3: Ingen af de hvide løbere har
noget reelt at bide i,men diagonalen b8-h2,det er
sager!

12.Khl,S:g4 13.D:g4,Se5 14.Ddl,Sg6

Med tempogevinst kom dronningspringeren til konge
fløjen,og nu mangler blot Ta8 at komme med. Sort spil
ler nu på linjeåbning,mens hvid fortsætter med at
spilde tiden. Men der er ikke længere noget godt.

15.Le3,f5!

Truer f4,og det er der ikke noget at gøre ved. Men
hvid bliver helt desperat og spiller

16.g3??

En helt fantastisk svækkelse af den hvide kongestil
ling,og nu går resten i olie for Sort. 9.h3 var sande
lig ikke noget godt træk9men dette er en katastrofe.

16.,-,f4!

Lige ud ad landevejen! Læg mærke til hvoFdan hvid
hjalp sort med at gennemtvinge linjeåbningen.

17.g:f4,S:f4 18.Dg4,Tf6 19.Dh4,Th6~

Sort tager det hele med. Tårnet skal til g6,men
med tempogevinst!



2o.Dg4,Tg6 21.Df3,Tf8

Dermed har Sort mobiliseret alle sine officerer i· ang+e ba:
grebet,men se engang på den hvide d-fløj!

22.L:f4,L:f4

Straks Dh5 vinder tilsyneladende et tempo,men sort
spiller alligevel Dd? med truslen Th6.

23.,-,Dd? 24.Dh5,Th6

Hvid opgiver. Der er mat i to træk.

Som sagt et meget instruktivt parti. Sort gjorde ik-
ke noget genialt,men spillede energisk,målbevidst,og øko
nomisk. Prøv at spille partiet igennem en gang til og
se hvor fint de sorte træk hænger sammen.

Man kan ikke altid regne med at Hvid hjælper til som
i dette parti,men det naturlige sorte spil kan man al
ligevel godt lære noget af!

§L

Fra turneringslederne:

Den er gal med vinterturneringen. I skrivende stund
er der allerede 32 udsatte partier,og det er alt for
mange. En særlig irritationskilde er de spillere som
indbyrdes bliver enige om at udsætte et parti,uden at
underrette os. Afbud skal meldes til TL. Det står i
reglementet og det kan da for h •••••• ikke være så
svært at forstå!

Vi opfordrer derfor de spillere som har flere ud
satte partier til at få dem afviklet snarest. Og det
vil vi selv gerne være behjælpelige med.

Steen So
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Lars Pedersen
Benny Valente

46 34 99
79 18 48



Halvårlig beretning

Denne havde samlet temmelig mange tilhørere - på et
tidspunkt talte jeg 23 - og diskussionen var både mere
livlig og mere konstruktiv end set de seneste år.

Formanden omtalte de igangværende turneringer. Der
er som sædvanlig problemer med Vinterturneringen (af
bud etc.),men til gengæld ligger vores Andethold fint
i KSU's Holdturnering. I de første tre runder har de
hver gang vundet 7-1~ Jeg tror ikke at det er sket for
et Vanløse-hold tidligere.

Vestvoldsamarbejdet skranter på grund af mangel på
ledere: Turneringsledere,-assistenter,og praktiske gri
se. Den koordinerede turnering bliver ikke til noget,
men den traditionelle holdturnering i hurtigskak vil
blive søgt videreført.

Kassereren oplyste at vi pt er 58 medlemmer,og at op
til 5 medlemmer står for at blive slettet for restance
i nær fremtid. Et dystert kapitel,og især da restan
cerne som helhed for tiden er ret beskedne. Der er des
værre nogle forhærdede tidselgemytter iblandt os,og de
vil nu blive rykket op med rode.

Vanløseturneringen,medlemshvervning,og spilledag
var emner som aftenen igennem blev diskuteret i for
skellige sammenhænge. Og så må jeg heller ikke glemme
den gamle traver med de elektriske pærer,sagde hunden.

Iøvrigt oplyste Gyldholm at det står fast at han ikke
lader sig genvælge ved den kommende Generalforsamling.
(Den 21. maj. Reserver allerede nu dagen i din Time
managerl) Det er nødvendigt at vi ser os om efter en
kasserer som kan løfte den tunge arv.

Også Formand Stefan luftede ønsker om at fratræde,
men forhåbentlig komr11er lysten igen. Kniber det med
at få den øvrige del af Bestyrelsen til at tage sin
del af slæbet?

Der var ingen kaffe,hvilket skyldtes at Barkhuus pt
er indlagt for en mindre operation. Men fra sygesengen
sendte han hilsen om et godt nytår,og det kan vi vel
alle tilslutte os. I hvert fald undertegnede

Steen

~
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Jule-puslespillet.

tb

- LL I •
. Indkomne løsninger: o,
hvorved det samlede resul
tat af julesjovet blev et

t·. l ~ •;J J -;..1 o~erskud
O
på kr 41, 70, -

I a , ·~ i nar al tsa de, der sneg sig
uden om kontrollen, ad åre
finder på at betale deres
adgangsbillet.

Nytårs betragtninger.

Julen og alle dens glæder er nu kun et smukt
minde; gåsen er spist og fordøjet, og gaverne er
gået itu. Det Herrens år 1986 er oprundet, og
vi har ønsket hverandre Godt Nytår. Det er der
også al mulig grund til, for nu vælter ulykker
ne ind over os: status, regninger, selvangivelse
med meget mere, og for at afrunde billedet pænt
har folketinget genoptaget sin samfundsnedbry
dende virksomhed. - Dog frisk mod, kære venner,
vi har prøvet det før og må igennem det igen;
sur avec le gant, som Leif Jensen ville sige (se
denne); vi skal glo på jorden selv om den er gå
ende - eller omvendt.

Men alt det er rent privat og sådan set klub
ben uvedkommende; enhver af os må som så ofte
før forsøge at finde sig til rette med sin sam
vittighed og revisoren, - det skal jo gå, om og
så der ryger et par splinter af hist og her.

Mere problematisk er det med klubbens forhold;
ganske vist ser det ret pænt ud ved årets ud
gag, idet 12 medlemmer tilsammen skylder kroner
857,50. Når de er betalt (det ske snarest~), er
dommedag rykket betænkeligt nær, den falder nem-

J2



lig på den Jl.marts, hvor årsregnskabet afslut
tes og alle skal være å jour med kontingentet.
Inden da skalaen ulykkelige kasserer have ind
kradset kr 4247,50 foruden det allerede nævnte,
men da dagen samtidig er 2.påskedag, forsøger
han at finde trøst og håb i p-salmistens ord, at
langfredag var en bitter dag, men skøn var påske
morgen. - Kære venner, hjælp ham, så det yndi
ge håb ikke beskæmmes, og I må meget gerne begyn
de med det same. - Og sagt i al venskabelighed,
- det må absolut ikke opfattes som nogen trussel
- så bør eventuelle genstridige tidselgemytter
nok betænke, at der jo også er noget, der hedder
skærsilden!

Kassen er altid åben, små bidrag modtages med
taknemmelighed, store med begærlighed.

Jeres kasserer.

ltJ ltJ

Tak for din dåd.

Vores skarpladte kas
serer har lovet at

,trække sig tilbage
på førstkommende ge
neralforsamling.

~,Der forberedes vist
nok en værdig afsked.

PROGRAM
(Se iøvrigt bag
siden af Novem-
bernummeret.)

12/2 udsatte kampe og hængepartier,
19/2 Vinterturnering 8.runde, 24/2 VS II ude mod Ishøj,
25/2 VS Lude mod Hvidovre, 26/2 udsatte kampe og hæn
gepartier, 5/3 udsatte kampe og hængepartier.
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BUNDNE BRIKKER OG TRMKTVANG •
Hvid F. Sejersen - Sort Bo Dyhr, Vanløse 1941.
1: d4, d5o 2: c4, Sf6?o
efter cxd5 far Hvid et tempotræk, men han
foretrækker en mere kendt varianto
3: Sc3, e6. 4: Lg5, Le7~ 5: e32 c5?.
Det vo.r bedre med sf?d'( tørst.
6: cxd5, Sxd5. 7: Lxe7, sxe7. 8: dxc5, Dxdl+?.
Sort skulle have rokeret. Nu får Hvid den dibne
linie. Han har don gode løber 06 vandt en bonde.
9: Txdl, Ld7.
sc6 ltl ligef'oro Nu må SbB eller kongen dække
løberen. Det sinker både udvikling og rokade.
10: Sf3, Sc6o 11: Sb5, Tc8o
Sort har n~ppe nocet bedre.
12: Sd6+, Kf8o 13: Sxc3, LxcBo 14: Se5, f6.
springeren var tabu Pog. af Td8 mat.
15: Sxc6, Sxc6o 16: Lb5, Ke7.
der truede Lxc6 OG TdJ med tårntabo
17: 0-0, Ld7?.
Sort kan ikke tage kampen op om d=linien. Han
mangLer materiel og tåler ikke afbytning.
18: Td61 Td8?. __:_>
en fatal brøler. Sorts konge bliver bundet til
dækning af officererne. Dermed får Hvid kongen i
overskud soc anerebsbrik.
19: Tfdl, Se5. 20: a4,
d2knin~ var unødvendig, men jeg ville se
hvortil, han trak springeren. Han gik tilba5e,
eneste mulighed uden tab.
20: -, Sc6o 21: f4, f5o 22: Kf2, h6o 23: Kf3,
Ke8 o 24: e4, f:;6 o 25: Lxc6 2 bxc6. 26: exi'5, ; xf5.
2'(: Kr,3, Kc7o 28: 1::114, l~c8o 29: Kh5, Le7o 30: I~xh6,
'.l'hB+. 31: Kg7, op,·:i.vet o Sort må d.ek.;e a7 os kan
ikie stoppe h=bondcn. Efter Txh2 er der mat i to
træk. Der er en anden stensik~er gevinst. 31: -,
Td8o a5, a6o Tld2, Ke8. Kf6, og Sort er i tr~k=
tvango -, e5o fxe5, f4. e6 og Hvid vinder let.
Det undrer vel ikke nogen, at Bron$høj det ar
vandt mesterskabet for Sakkelund herred.

Po S.
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...;_so.4-:2SI<'s 5. lcoordinered.e turnering
'i'u.rnerin[;en blev spillet i tidurummet 22/8-3/10-65.
Len blev som sædvanligt spillet i Br øriahø j SI·s lo
kaler Tuxenvej 2. Jeg spillede selv i 2. klasse, da
der ikke var tilmældt nok spillere i denne. r.an ra
ting var på det tidspunkt 1485.
Jrn Vanløse delto.u; o6så Johnny Andersen, dog uden at
.imponei-e.

I f0rste runde spillede jeg et elendigt midtspil. Og
alligevel, på miral::uløs vis11tvang11jeg min modstander
til at opgive i en vundet stilling. Se læntere nede •
De næste 3 r-unde.r var kedelige remispartier. 1:;01: om

;:, em.

De første 5 flokkedes om os.
I::n sagde:"Det var s0lA{ d.årliet,
Errin t. Så kom nummer- 6 og
at:;de: "Hvad med iG17?"

Godt set!

et næste parti er fra sidste runde.
Jan Sj0str0rn- Søren J3 P
1, g3, Sf6. 2. ~;,;2, g6. 3. Sf3, Lg7. 4. o-o,d5. 5. c4,
c6. 6. cxd511.l. d4 ser nor11alt ud.6. ,- cxd5. 7.Sc3,



o-o. 8. d3,Sc6. 9. e4? ~eget dårligt. Giver sort ini
tiativ i centrum. I0vrigt skulle hvid have spillet
8. d4" 9. ,- d4. 10. Se2, e5. 11. Lg5, h6. 12. Ld2.
1~4- 13~ Del Kh7. 14. Dc5 :Dd7. 15. Khl Tac8.
1. Segl? Hvis en sprin[er skal til gl 1uå det
v;;;re den anden, hvorpå hvid har modspil med 17. f4 .
16.,- Se8. 17. h3, Le6. 18. aJ, Sd6. 19. Sh2?,E6!
20. ~)cl, S64! 21. Dbl, Sc2" 22. f4, Sxal. ?J . .G:..:a~,

c:, 24 S1nIX"\ 1"•re4 ')i::; d"e4 3,-e4 26 ~cc:; C..•v--~./ • • . _) , ,..(\., • • e-. ./ • ..i'- , ,,I... • \ . u ./ + , 0.f'-r-,::.; •
27. fxg5, h5. 28. 1Ch?, Txfl. 29. JJXfl, 'J:c2. 30 Op[.

r.ied mine 4 1/2 point fik jeg 80 kr. i. 4-6 præmie,
og 107 ratingpoint, således at min rating nu er på
1593.
F,'.iin næste gode. turnering blev Farum skakklubs hur
tictu.rnering 1985. Den blev spillet søndag d. 15.
december. I de første 5 runder spillede jeg både
~odt og fuskende. Jeg vandt alle 5 partier, selvom
Jet havde været rigrneligt at jeg kun havd.e vundet
3. I runde 6 gik det desværre galt. Jeg mødte Lou-
ise Fredericia. Vi spillede et meget interessant
parti, hvor jeg i et meget spændende tidnødsdrawa
blev sat mat. Stillingen var pa dette tidspunkt
rcrnis.
?,;en da jeg havde vundet de 5 første runder vandt
jeg alligevel f0rstepræn.1ien på 650 kr.

S0ren B P

ltJ
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Llenighedshuset,
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


