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Hans Nielsen verdensmester!

Der er nogle VS'ere som ikke interesserer sig for
motorcykler. Her i redaktionen har vi aldrig forstået
dette,men vi har omsider lært det udenad. Til benefi
ce for disse - forhåbentlig ret få - medlemmer vil vi
derfor på denne plads gøre opmærksom på noget som for
snart en måned siden fyldte forsiderne i sportpressen,
herunder den hæderkronede dampradio og vor tids husal
ter,fjernsynet,tossen,dummeren,og hvad det kære væsen
ellers hedder.

Altså: Min medredaktør blev omsider verdensmester i
individuel speedway. Han har efter min mening været
verdens bedste i 7-8 år,men på den afgørende dag har
der altid været noget i vejen. Maskinuheld,knækkede
kæder,og hvad ved jeg. I år koncentre~ede Hans sig
enormtunder tiden op til VM - læg mærke til hvor u
hyre sjældent han har vist sig i klubben. Desuden hy
rede han den tidligere mangedobbelte VM'er Ivan Mau
ger som en slags guru,formodentlig inspireret af "Skræ
kelige Victor" (Kortcbnoi),som med blandet succes fulg
te samme recept i en af matcherne mod Karpov.

Om det nu var Mauger1s psykiske opbakning eller ej,
(ifølge Bent Larsen har Tal1s personlige træner Ko
blenz i mange år ikke kunnet lære Tal noget åm skak -
hans eneste funktion har været hver morgen at vække
Tal med ordene "Du er genial,Mischa~) så lykkedes det
i hvert fald over al forventning. 11Den lille sønder
jyske fnatmide" (citat: HN) blev omsider sat grundigt
på plads,til stor fortrydelse for Ole Olsen og mange
andre danske speedway-ping'er.

Og nu vil HN igen deltage i klubmesterskabet!
Steen



En røst fra graven.

Efter min alt for sene afgang fra bestyrelsen
er jeg kommet til at tæake på, at jeg i grunden
har haft snuden i temmelig mange ting, som egent
lig ikke sorterer under kassereren, og da jeg nu
er berøvet al magt og indflydelse samt nøgler til
tabernaklet, er der nok en del ting og sager, der
kommer til at flyde lidt, hvis ikke andre næve
nyttige personer tager sig af det; det vil jeg af
hensyn til almenvellet gerne gøre opmærksom på.

Først åbning af lokalet: I tilfælde af andres
forfald var kassereren altid til stede og åbnede
(~p) senest kl 19,15. I den senere tid har vor
udmærkede formand været forhindret, og det er
sket at nogle stykker af os har siddet og blom
stret udenfor, til der kom en og lukkede os ind;
det skete en enkelt gang først ved halvnitiden,
og skulle der tilfældigvis i en lignende situa
tion dukke interesserede nye op, virker den slags
ikke befordrende på udviklingen; det virker hel
ler ikke positivt på dem af vore egne, som {end
nu) ikke er tilstrækkeligt stærke i troen. - Det
må vi have en anden ordning på; senest kl 19,Jo
~klubbenunder alle omstændigheder være åben.

I god tid før en vinterturnerings start har
jeg som den udfarende kraft, i samarbejde med tur
neringslederen taget kontakt med alle eventuelt
interesserede, som endnu ikke havde tilmeldt sig;
uden det havde deltagerantallet nok været 2o-25%
lavere, og i hvert fald har vi undgået en masse
vrøvl som følge af for sen tilmelding og eventuel
manglende smidighed. Hvem tager sig nu af det?

Jeg havde i sin tid et langvarigt og trælst ar
bejde med at efterspore, samle og ordne klubbens
arkivsager og andet materiale; ikke så lidt er i
fordums tid gået tabt for evigt, men resten er
intakt og til stadighed ført å jour, og det skul
le meget gerne fortsætte. Kassererens sc@r er ikke
noget problem, dem sørger han selv for, men der
er så meget andet til arkivet, f.eks. Fribonden,
som klubben opbevarer så at sige komplet lige fra
starten. Der skal til stadighed rykkes her og



skubbes der, så der ikke går noget vigtigt i
glemmebogen. Vor gamle ven Matthiesen fra Van
løse Avis er gået på pension, så der skal etab
leres og vedligeholdes en ny, god forbindelse til
bladet, ligesom der også skal fyres op under me
nighedsråd og præst af hensyn til lokalespørgs
målet. Kort sagt, klubben må have en ny. ond ånd.
Vi har selvfølgeiig en god formand, men han er
desværre kun et menneske, hvilket er en, stor fejl,
og han har ikke kræfter til at være barnepige for
os allesammen og i alle forhold.

Det ville nok være en god ide at tage disse sa
ger op til behandling på næste bestyrelsesmøde og
delegere opgaverne ud, det gælder også materiel
forvalterens område; for eksempel må det vel være
hans arbejde at holde orden i skabene og smække
grisebasserne over fingrene, det er påkrævet.

Det hele er i grunden så naturligt og siger sig
selv, og nu gider jeg heller ikke remse mere op.
Det skulle da lige være øl- og kaffeproblemet,
som er af livsvigtig betydning for klubben. Vor
brave ven Barkhuus kunne nok fortjene en afløser
eller i hvert fald en. aflaster, og jeg har da og
så givet ham et nap, når det var nødvendigt. For
et par år siden meldte en afløser sig - aldeles
frivilligt, - men derpå skyndte han sig at melde
sig ud af klubben; det var faktisk smart. - Så
nu ser det ud til, at Barkhuus L sin høje alder
til sine dages ende skal fungere som ølslæber for
os allesammen, for kald mig Mads om ikke han bli
ver ved til han styrter. - Men kan vi være det
bekendt? - H:vad siger I, alle I unge, stærke, ini.
tiativrige og tørstige gutter?

England expects every man to do his duty, som
Tordenskjold så smukt sagde.

-,
Wh.oJ Y""'..L

Børge Gyldholm.



PARTIER FRA VINTERTURNERINGEN

F.ra::.den suveræne vinder af vinterturneringens 1. klasse,
den kendte Morten Hansen, har redaktionen modtaget nedenstå
ende indlæg. At Morten antyder, at han under alle omstændig
heder var blevet tvunget til det, behøver ikke afholde spil
lere, der har indtaget mere inferiøre placeringer, fra at
fare i blækhuset. Seværdig skak præsteres jo også af dem,
som sjældent vinder turneringer; læs f.ex. Jens Ehevoldsens
omtale af Axel Cruusberg i "3o år ved Skakbrættet". Kom nu
blot igang, håndskrevne indlæg dechifreres også!

Vinterturneringen 85/86 er nu færdigspillet, med alt hvad
det indebærer af uddelte boller og omkampe. Nedenunder føl
ger nu et par partier, som man før eller siden alligevel var
blevet tvangsindlagt til at vise nogle af i egenskab af klas
sevinder. Med beskedne 8½ af 9 - det halve point har Dr.
Prim. osv. allerede redegjort for i detaljer i et tidligere
nr. af fb. - skulle der være mulighed for at kunne vise
nogle gode partier:

Hvid: Johnny Andersen Sort: Undertegnede

1. e4,c5 2. Sc3,e6 3. Sge2,-
Holder folk i uvished om, hvad hvid har tænkt sig at gøre.

3. -,Sc6 4. g31Sf6 5. Lg21Le7 6. 0-0,0-0 ?. d31a6 8. f4,d6
9. Id2,Dc7
Sikkerhedsforanstaltningerne i begge lejre ser ud til at

være betryggende. Ingen svækkelser i fundamentet.

lo. hi,.-
En lille "blottelse", javel, men-nu kan ivrige teknikere

silckert finde svagheder her en gang i fremtiden - metaltræt
hed måske.
lo. -,b5 11. b3?~,-
Eh overraskelse. Pludselig lækker den højre reaktortank en

smule og de sortsmudskede journalister strømmer til c2 og
c3 efter hvids afledningsmanøvre (r5).
11. -,Lb7 12. f5,Sd4 13. Sxd41cxd4 14. Se2,e5

Nu er lækagen tydelig, og efter hvids næste træk bliver d3
sagens kerne.

red.



15. c3,dxc3 16. Sxc3,d5!
17. Sxd5,Sxd5 18. exd51Lxd5!
19. f6!,-

Strålende udslip! Det er svært
at se, hvad der foregår.
(19. -,Lxg2 2o.fxe7+/-. EJ.ler:
19. -,Dc5+ 2o. Kh2,Lxf6 21. T:x:f6,
gx.f6 22. Lh6,Kh8 23. Lxf8,Txf8
24. Tcl,Dd4 25. Dfl,Kg7, og sort
står kun en smule bedre.)

19. -,Lc5+ 2o. Kh21Lxg2 21. K.xg2,
Tfd8

Kernen er blotlagt, og reaktoren til venstre ser også ud
til at være beskadiget.

22. Dg4,g6 23. De42Dd6 24. Tf3?!,-

De indsatte hjælpere overbelastes, så en evakuering indledt
med Lc3 var nødvendig her.

24. -.Tac8(?)

Her var Ld.4 mere præcist.

25. Tcl,Ld.4 26. Txc8,Txc8 27. Le32Tc2+ 28. Tf2,Txf2+ 29.
Lxf2,Dxf6
De stråleramte ofre bliver hjulpet ud af brættet.

3o. Lel1Kg7 31. Df3??.-
Helt unødvendigt. Nu kan nedsmeltningen ikke længere for

hindres (Kg7-c3).

31. -,Dxf3+ 32. Kxf32f5 33. Ld2,Kf6 34. Lcl,Ke6 35. Ld2,Kd5
36. Lcl,Lc3 37. Ke3?,Lel 38. Kf3,Kd4 39. Lb2+,Lc3 4o. Lxc3+1

Kxc3 41. Opgivet

Kinasyndromet.

Når ovenstående er faldet ned på jorden igen, følger et mere
sagligt kommenteret parti:

Hvid: Undertegnede Sort: Søren Juul Sørensen

1. d41Sf6 2. c4,g6 3. Sc3,d5 4. Sf3,Lg7 5. Db3,-

Jeg vidste, at Søren spiller denne variant, når han kan



komme til det, så jeg havde forberedt mig hjemmefra.

5. -,d.xc4 6. Dxc4,Le6?!
Det træk tror jeg ikke rigtig på. (Kort rokade var naturlig)

7. Da4+.c6 8. e4,0-0 9. Le21Sbd7 lo. Dc2.Sb6 11. b3,Lg4
12. Le31Tc8?

Efter 12. -,Lxf3?! 13. gx.f3,Dc7 14. f4,- står hvid klart
bedst. 12. -,Sfd7 er bedre med ideen Lxf3 og e5.

13. Se5.Lxe2 14. Dxe21Sfd7

Her var c5 interessant. 15. dxc5,Sxe4 16. Sxe4,Lxe5 17. Tdl,
Sd.5 18.0-0,Tc7 med ideen Td7 ser ud til at klare de første
skær. F.eks. 19. JM.??,Lxd4 2o. Txd4,Sc3! 21. Dd3,Dxd4!-/+

15. Tdl,e6
Igen kan c5 vist spilles: 15. -,c5!? 16. O-O,cxd4 17. Lxd4,

Sxe5 18. Lxe5,Lxe5!? 19. Txd8,Tfxd8 2o. Sb5,a6 21. Sa3,Lf4
med uklar stilling. El.ler 2o. Sd.5,Sxd5 21. exd5,Txd5=. 22.
Tdl??,- går selvfølgelig ikke p.gr. af 22. -,Txdl+ 23. Dxdl,
Lb2 og sort vinder.

16. O-O.De7 17. Sd.3.-
Hvids fordel er åbenlys, da

hverken c5 el e5 kan spilles i
øjeblikket. 17. -,e5 18. dxe5,
Sxe5 19. Lc5,-. ·
17. -.es 18. e5!.-
Trækket minder nærmest om en

tandlæge, der finder huller!

18 • - , c.xd.4
El. 18. -,Sd.5 19. Se4,Sxe3 2o. fxe3!,-.

19. Lxd41Tfd8 2o. Sb51a6 21. Sd.61- Le Voila! 21. -,Te? 22.
Tcl

1
Sd5 (På 22. -,Sxe5 følger 23. Lxb6!,Txcl 24. Sxcl!,+/-)

23. Txc7,Sxc7 2j• Sxb71Tb8 (24. -,TcS?? 25.Tcl! fulgt af
Sd.6, der vinder 25. Sd.6,Sb5 26. Sxb5,Txb5 27. Tcl.DdS 28.
f Td 2 • Le LfS o. Kfl a 1. h 2. Dc2 Le • Ke2
La • Tdl - Hvis 34. DcS??,- så 34. -,Sxe5! 34. -,
Kf8 35. Sf2,Txdl 36. Dxdl1Dc8 37. Se42Ke8 38. Sd6+,Lxd6 39.
exd6,Sf6 4o. Dd.4!1Dc2+ 41. Ld.2,Sd5 42. Dc42Dxc4+ og samti
digt opgav sort. Morten



Klubmester 85/86: Lars P.(l)

Klubmesterskabet i afvigte sæson bød på et endeligt
gennembrud for vore unge talenter,og markerede derfor
et tydeligt generationsskifte. Som tidligere fortalt
nåede jeg ikke selv med i omkampen om mesterskabet,
som derfor blev en affære mellem Lars Pedersen,Eivind
Einersen,og Benny P. For at gøre generationsskiftet
endnu tydeligere blev denne omkamp - til overraskelse
for flere - en sag mellem Lars og Eivind. Benny for
måede på intet tidspunkt at blande sig i topstriden.

Til slut var Lars et halvt point føran Eivind,og
minsandten om ikke Morten -som spået - vandt l.klasse.
Lars,Eivind og Morten må allerede nu tælle som favo
ritter i dette års turnering,men som fortalt på for
siden vil Hans nu atter blande sig i vort interne
mesterskab - et synligt resultat af antirygningskam
pagnen.

Fribonden har desværre ikke modtaget noget parti
fra omkampen,men i mangel af bedre bringer vi et parti
fra selve turneringen. Det viser ingenlunde vor nye
klubmester fra hans sande side •••

Hvid: Niller,exrorgænger Sort: Lars,coming man

l.g3,g6
2.f4,Lg7

5.Lg2,Sc6
6.Sc3,d6
7.0-0,0-0

13.f5,b4
14.Se2,Ta8

3.Sf3,Sf6

8.e4,Tb8
9.a4,a6

lo.h3,b5

15.Lf4,Dc7(?)
16.Dd2,Tf-e8

4.d3,c5

ll.a:b5,a:b5
12.g4,Ld7?

Sort styrer målbevidst ind i en lukket sicilianer,
selvom han er kendt for at elske denne opstilling -
med hvid~ En anden mulighed er Sc6,d6,og hurtigst
muligt gennem.førelse af e5.

Næppe det bedste. Her laver løberen ikke andet end
at dække Sc6,og dette felt kunne evt. bruges til re
træte for Sf6. Hvid har helt frie hænder til at spille
på kongeangreb.



Hvids plan er rørende enkel: alle officerer til konge
fløjen,og noget vil vise sig.

17.,-,e5??

Kapitulation,såvel strategisk som taktisk.

18.Lh6,Sc-e7 ??

Han ser ingenting. Nu ryger der en officer.

19.L:g7,K:g7
2o.g5,S:e4
21.d:e4,g:f5

22.e:f5,S:f5
23.S:f5,L:f5
24.T:a8,T:a8

25.Sh4,opg.

Der hænger jo ting og sager på f5 og a8. Idette
parti overså Lars næsten alt hvad man kan overse,men
det viste ham langtfra fra den bedste side. Må vi bede
om et rigtigt parti af den nye klubmester? Gerne et
fra omkampen,hvor Lars spillede et aktivt parti mod
Benny,som overskred i tabt stilling. Til gengæld var
Lars ikke uheldig med at holde remis mod Eivind,i et
slutspil som var materielt gunstigt for Eivind. Men
det er en kendt sag at noget held skal der til for at
vinde en turnering. Jævnfør igen Hans Nielsens VM i
individuel speedway.

Rettelse

Sten Bauers har gjort opmærksom på en fejl i et af
diagrammerne til partiet Steen S. - Leif Jensen. Det
drejer stg om diagrammet på side lo i juninummeret
(nr 5 i denne årgang). Det tårn som i omtalte diagram
står på dl,stod i virkeligheden på bl,jvf. hvids dår
lige 29. træk. Og først med tårnet på bl bliver sorts
slutangreb muligt.

Redaktionen glæder sig over ethvert tegn på årvågne
læsere!

Steen

Steen



JUNIOR - HOLD - DM 1985

(fortsat fra forrige nummer)
EIVINDS TURNERING
1. runde:
Jeg havde sort mod Mortens
modstander fra 3. runde, og
som 10. bræt burde jeg være
sikker på gevinst - men ak, jeg
faldt i søvn efter at have fået
gevinststilling og tabte en kva
litet. Jeg fik dog fusket mig
til en remis.
2. runde:
Nu var situationen den om
vendte i forhold til 1. runde,
for nu spillede jeg 1. bræt på
2. holdet - og foran mig sad
Lars Bo Hansen, så en remis
i dette parti ville redde æren
og holde den forventede score.
Eivind-Lars Bo Hansen

1. e4 c6
2.d4 dS
3. exdS cxdS
4. c4 Sf6
5.cS

Gunderams angreb, en af mine
favoritåbninger. Jeg har gene
relt gode resultater med den,
men mod Steen i vintertur
neringen to uger efter fik jeg
ikke et ben til jorden. Steen
spillede her 5 ...e5 med planen
at underminere hvids centrum
og forhindre spillet på dame
fløj en. Sort får herfor en iso
leret bonde, men trækket er
mere logisk end

5... g6

9

Lars Bo havde aldrig før set
5. c5, så han spiller det mest
almindelige (dermed overho
vedet ikke sagt det bedste)
træk i stillingen. Planen er nor
malt at få pres på d4-bonden
med løberen og en evt. sprin
ger på c6.

6. b4 Lg7
7. Sc3 o-o
8.Lb2

Sort truede med 8... Sc6 9.
b5 Sxd4! fulgt af 10... Se4,
og springeren på c3 står usik
kert på benene.

8... Se8?!
En sjov plan, men nok for
omstændelig.

9. Sf3 Sc7
10. Le2 f6

Det er logisk, at sort vil være
med i kampen om centrum,
men efter et sort eS behøver
jeg jo ikke slå den.

11. 0-0 Le6(?)
Overdækker d5, hvilket ikke
er påkrævet. 11 ... e5 med det
samme ville være mere logisk.

12. bS Lf7
13.a4 es
14.b6 axb6
15. cxb6 Sca6

a-bonden må blokeres.
16. aS Sc6
17. LbS Sab8
18. Se2 Le6?

Hvid får nu bekvemt spil. Jeg
var mere bange for kvalitets
offeret 18 ... Txa5! 19. TxaS
Sxa5 20. La3 Dxb6 21. Lxf8
og nu 21... Lxf8, hvilket giver



sort kraftigt modspil.
19. Dd2 Lg4
20. Sel Tti
21. Sc2 Lf8
22. Ta4 hS

Lg4 var jo truet! Lars Bo prø
ver at "angribe" .på kongeflø
jen, men det bliver aldrig til
noget.

23.Lc3 e4
24. Tfal Lc8

Udgangsstillingen er jo den
bedste! Sort er sammenpres
set.

25.Sb4 Sxb4
26.Lxb4 Ld7
27. Lxd7 Dxd7
28. Lxf8 Kxf8
29.Dh6+ Tg7

Her kan jeg lukke posen med
30. Sf4, hvorpå sort har tre
muligheder for at dække bon
den:
1) 30... Kf7 31. T4a3! Df5
(Sc6 32. Tg3 Sxd4 33. Txg6
Se2+ 34. Khl! eller 32... Df5
33. Sxg6!) 32. Tg3, og 3.
Sxg6 kan ikke forhindres.
2) 30... DfS 31. T4a3 Sc6 32.
a6 bxa6 33. Txa6 Txa6 34.

/0

Txa6 e3 35. Ta8+ Kf7 36.
fxe3 Dbl+ 37. Kf2 Db2+ 38.
Se2 Dxb6 39. Dh8 og sort mis
ter minimum 1 tårn.
3) 30... Df7 31. Tcl Sd7 (Sc6
32. a6 Tb8 33. axb7 Dxb7 34.
Se6+) 32. a6 Sxb6 (bxa6 33.
b7 Te8 34. Tc8 Kg8 35. Txa6
gS 36. SxdS) 33. axb7 Dxb7
34. Txa8 og 35. Se6+.
Desværre havde jeg ikke meget
tid, og jeg nåede ikke at se
planen T4a3-g3, så der fulgte

30. Dh8+ Kf7
31. T4a3 Tg8
32. Dh7+ Tg7
33. Dh8 Tg8
34. Dh7+ Tg7

og vi enedes om remis.
Selvom jeg kunne have vundet
er jeg godt tilfreds med at have
spillet remis med Danmarks
bedste junior!
3. runde:
Med sort i engelsk angreb jeg
ufortrødent, men min mod
stander pakkede sig totalt sam
men og dækkede sin kongestil
ling totalt. Til slutspillet havde
jeg reddet mig nogle svækkel
ser, som min modstanders
dronning gjorde kort proces
med. Så dette parti tabte jeg.
Til gengæld vandt 1. holdet
uden mig sejr efter sejr, og 1.
præmien var i hus. Denne præ
~e fik jeg o~så del i, da mit
1. parti jo blev spillet for 1.
holdet! Med 2. holdet gik det
ikke helt så godt, men num
mer sjok blev de da ikke...

Morten og Eivind



Sensommerligt hjertesuk.

Jublende glad, sprængfuld af energi og opfyldt
af den hellige ild kommer jeg hjem fra en velfor
tjent men alt for kort sommerferie, som jeg ho
vedsagentlig har brugt til at glæde mig til gen
synet med lige så glade, offervillige skakvenner.
Men oh V, oh V, oh W, jeg må sande det gamle ord
Hvor længe var Adam i Paris. - Ved min hjemkomst
må jeg med sorrigfuldt sind konstatere, at sku
den er synkefærdig og kassen lige så gabende tom
som et ministerhoved indvendig. 39 ellers gode
kammerater er i kontingentrestance med tilsam-
men 88 måneder eller lige ved 2700 blanke kro
ner. Alt for sent indser jeg, hvad jeg i mit hjer
tes enfold er gået ind til, og først nu fatter
jeg rigtigt betydningen af den gamle kasserers
rævelwnske grin, da han nedlagde sit hverv.
Hav barmhjertighed og hjælp mig, kære venner,

oplad jeres sind og jeres tegnebøger, at ikke
jeg i min afgrundsdybe fortvivlelse skal betrag
te jer alle 39 som lige så mange søm til min
fattige ligkiste.

HØFLIG HENSTILLING.

Kassereren.

Nu kan det kraft
stejlerne være nok!

Hvor helvede bliver
kontingentet af???

Ta' så og kom i
sving, I elendige
svumpukler!!?!!



PROGRAM.

8/10
15/10
22/10
29/10
4/11
4/11
5/11

12/11
18/11
19/11
20/11
26/11

J/12
8/12

10/12
10/12
17/12

Vanløseturneringen 5. runde kl. 19.45
Vanløseturneringen 6. runde kl. 19.45
Udsatte partier kl. 19.45
Udsatte partier kl. 19.45
1. holdet ude mod Studenterforeningen kl. 19.JO
J. holdet ude mod Jernbanen kl. 19.00
2. holdet hjemme mod Kageklubben kl. 19.45

J. holdet ude mod Brønshøj Skakklub kl. 19.JO
1. holdet hjemme mod Albertslund kl. 19.45
2. holdet ude mod Sporvejene kl. 19.JO
Vinterturneringen 1. runde kl. 19.45
Bestyrelsen modtager tilmeldinger
indtil onsdag den 19. november
Vinterturneringen 2. runde kl. 19.45
1. holdet ude mod AS 1904 kl. 19.00
2. holdet hjemme mod IBM kl. 19.45
J. holdet hjemme mod Brøndbyvester kl. 19.45
Juleafslutning kl. 20.00
Herunder halvårlig beretning

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

Stefan Ålekjær Hansen
Morten Muxoll
Hans Uielsen,VM
Steen Schousboe

Klubbens giro

h'v_<>~
S~,•t~ ~~

Ut»--'. ? ?

79 lo 25
74 79 65
18 3o 95
71 74 97

6 47 84 33

Formand
Kasserer
Redaktion


