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Det er nu osse for groft!

Kongeriget Danmarks ærligste mand, samfunds
støtten Hans Excellence direktør Jan Bonde Niel
sen påtænker sagsanlæg mod Vanløse Skakklub på
grund af uafladelige bondeangreb.

Vi følger med angst og bæven den vi
dere udvikling, og vi må nok indstil
le os på at gambitvarianter fremti
dig er tabu. Det kan forudses, at
klubben i givet fald må konvertere
til Ludo, og bestyrelsen råder alle
til i rimelig god tid at sikre sig
det nød~endige udstyr såsom støvler
og hvad der ellers hører sig til.

er måske endnu alvorligere ting i vente.
Hans Kongelige Højhed prinsen besværer sig over
gentagne dronningeangreb. "Det jaj ikke vil fin
de maj i mot min søte lille kone", erklærer han
kategorisk; "hold straks op med det, I slemme,
stygge voyous, ellers jaj skal komme majet efter
jer, que le diable m'emporte!"
- Vi skal nok til at tage os lidt i agt.

Hemmeligt våben?

I år stiller VS's førstehold op med Leif Jensen
på førstebrættet. Hans Nielsen,som i sine speedway
triumfer ikke har glemt sin gamle skakklub,mener at
det bør tolkes som et forsøg på at få modstanderne
til at falde ned af stolen af grin. Steen



Den evige 21er?

Bjarne Andreasen

I en koordineret turnering er jeg aldrig blevet nr.l.
I Skovlunde Skakklubs EMT var det tæt på: Efter de før
ste 3 runder havde jeg 2½ points,og troede derfor på
en førsteplads. Kun ~n spiller havde også 2½,og han
havde 1598 i rating,jeg havde 1486.

Den modstander jeg skulle møde i sidste runde kun
ne ikke komme den pågældende dag,så vi aftalte at mø
des før 4. runde. Vi spillede remis.

De to næste runder skulle jeg møde de to højst ratede
i vores 8-mandsgruppe. Jeg var selv den 3ohøjst ratede.
Først den højst ratede,som jeg spillede remis imod. Mod
den næsthøjst ratede havde jeg en fordel,i form af en
merbonde i et enkelt tårnslutspil,men han havde desværre
det aktive tårn,jeg det passive. Desværre kun remis.

Resten af partierne vandt jeg,og kunne derfor komme
til den sidste runde som tilskuer med 5½/7,sikker på
en andenpræmie. Den eneste som kunne true mig var den
højst ratede i gruppen,som havde 5/6. Det viste sig at
remis ikke var nok for ham,da min korrektion var¼ pt.
bedre end hans.

Desværre vandt han,med mig som en skuffet tilskuer.
Det halve point som jeg gav væk ved at spille mod en
spiller som ikke kunne komme på den fastlagte dag,kos
tede.(Red.: Men til gengæld kan B.A. så glæde sig over
at have udvist ægte sportsmanship,noget der aldrig kan
blive for meget af i vores herlige spil.)
Det parti som jeg har valgt at vise er ikke særlig

godt,og har sine fejl. Men det er det parti som gav
mig mest spænding:

Hvid: B.A.

1.e4,e5
2.Sf3,Sc6

3.Lb5,Df6?!
4.c3,Ld6

5.o-o,Sge7
6.d4,a6

Sort: Anker Jensen,Skovlunde (3/7)

Her mener jeg at hvid har fordel.



7.La4,b5 8.Lb3,Lb7 9.d5,Sa7

Hvorfor spiller sort ikke 9.,-,Sa5? Det forstår jeg
ikke. (Red.: Heller ikke jeg. 9.,-,Sa5 lo.Lc2,Sc4 er
ud.mærket for sort.)

lo.Sbd2,c6 ll.c4,o-o 12.Dc2(?))

(Red.: Her mener jeg at 12.c5! gør både Lb7 og Sa7
helt til grin.)

a c d e

13.c5,c:d5
13.c5 spillede jeg med vi
den om at man giver 2 bøn
der og dronning for løber,
springer og tårn. Læg mærke
til at der kun er ~n åben
linie.
(Red.: Og hvad skal hvid
ellers spille hvis han sta
dig vil påstå at stå bedst?
Nu bliver det indviklet,og
Bjarne spiller bedst op til
stillingens krav i det føl-
gende.) •

g h

12.,-,Tac8

14.c:d6,T:d2 15.d:e7,D:e7 16.L:c2,d4?

Her griber sort forkert. 16.,-,d:e4 måtte spilles,
for om muligt at få gang i centrumsbønderne inden hvid
for fuldendt sin udvikling. Nu får sort aldrig en chan
ce. (Red.)

Hvorfor det?

2o.Tfcl,Dd7
21.Tc2,Tc8

18.Ld2,Sc6

22.Tacl,Se7
23.T:c8,L:c8

19.Ld3,Dd8?

24.Sel,h6

Hvid prøver nu at trænge ind over c-linjen •

.3



25.Sc2,Lb7
26.Sa5,La8
27.Sb4,Da7

28.Sac6,S:c6
29.S:c6,Dd7
3o.Sb4,Lb7

31.Sd5,Lc6 ??

Her kommer så en grov fejl,som desværre gør et må
ske godt parti mindre seværdigt.

32.T:c6,Kh7

I stedet for at opgive.(Red.) Sssccchpringergabell

33.T:a6,De6
34.Tb6,g5
35.T:b5,Kg6

36.a4,h5
37.a5,h4
38.a6,h3

39.a7,h3
4o.g3,Ddl+
41.L:n,D: d2

Hvid tager nu en dronning og truer mat. Det sidste
har Anker ikke set.

42.a8(D) ,Kh5
43.Dh8+,Kg4

44.Sf6+,Kf3
45.Dh5+,opg.

Måske ikke noget godt parti,men ofret 2 bønder+
dronning for løber,springer og tårn fristede mig.
Det er første gang jeg gør dette,og jeg følte en vis
spænding.

Min rating steg fra 1484 til 1585.

(Under signaturen "Red." skjuler sig i dette tilfælde
Steen)

Hjælp!

Pribonden savner fortsat stof. I øjeblikket fx
Lars's beretnirlg fra årets klubmesterskab,og fra
en koordineret turnering. Husk at alle præmietagere
vil blive afkrævet mindst et parti,og tænk også på
at det er alt for længe siden vi har haft et godt
eller dårligt parti fra en ikke-præmietager.

Red.



Kompetent morgenbøn.

••• og kære Vorherre, så er

der den Belzebubs ypperste

præst Søren Krarup, som for

pester miljøet ganske ukriste

ligt. Jeg beder dig så minde

ligt, vil du ikke nok få Satan

til at afhente sit ildelugten

de, giftige udslip, for de tør

ikke ta' ham hos Kommunekemi,

Amen.

Der er for få opgaver i
Fribonden - men her er om
sider en.
Der er ligefarvede løbere,
og sort har en merbonde.
Til gengæld har hvid for
nøjelsen af at være i
trækket,og han kan jo gen
oprette den materielle li
gevægt ved at slå på g3 •••
Eller er der måske et bedre
træk?
Se løsningen side ,



U D AF

TAG

EF ? ? ?

F L Y V E B Å D E N E t

Eller man lca.n inkluderet i busbilletten få en dejlig
sightseeingtur på øen Amager, inden man omsider når
ned til en lille havn med toppede brosten: Dragør.

KSU havde valgt denne rute til den årlige 50-mands
ma.tch mod Skåne, lørdag den 20. september i Malmø.
48 mand incl. turens ledere nåede frem, så allerede
inden vi var kommet ud af EF, var vi bagud 0-2.

Holdet var noget svagere end normalt, og da vi,efter
lidt sightseeing i Malmø, nåede frem til spillestedet
"Ungdomens Hus", samtidig kunne konstatere at Skånes

,,,, ·,•: hold var noget stærkere end normalt, frygtede flere
en udradering.

11Rygning var, som det er naturligt hinsidan, forbudt
i spillelokalet, hvilket blev accepteret som en selv
følge af KSUøs spillere.
Det var nok værre, at "Ungdomens Hus" vist nok var
ejet af en tørlagt afholdsforening: de svenske of
fentlige myndigheder. Dette havde jeg glemt at tænke
på, men jeg er jo også fra Vanløse ( som absolut in
tet har tilfælles med Ølløse ).

Jeg spillede på 10. bræt og havde ikke mange chancer
i partiet og efter godt 4 timers kamp måtte jeg opgive9

I stillingen på dette tidspunkt var der sket det, at
den ventede udradering var udeblevet, ja mere end det:
KSU var foran, og føringen skulle vise sig at holde
til en samlet sejr på 25½-24½ efter en meget spændende
afslutning.

På vej tilbage til færgen fandt vi en bus (linie 40 ),
som, inden den bragte os til Limhamn, tog os nogle
ture rundt i Malmø og omegn; en ny dejlig sightseeing.
0&1~J.!,e:rJ...~§ lille times sejltur i en "alt optaget"
fær~f?., v~j r·.i,-..t.il'ba.g~ ·i EF<, B(?il jo• t~øfis -alt 'er bedre
end "Sahara" - SKÅL -
-~~ ~r--..1~-}å\ .,1,.!
~ 0~

SH



T E L E F O N S K A K

For snart 2 år siden blev bestyrelsen
opfordret til at arrangere telefonskak.
Undertegnede udarbejdede et indl~g til
Fribonden, hvor undertegnede tilbød sig
som "arrangør", men reaktionen udeblev.
Nu hvor jeg er flyttet til Snekkersten og
har fået lang transporttid, tages ideen
hermed op påny.

Der må være andre end mig, der synes det
er for dyrt og især tidskrævende at
spille korrespondanceskak, hvor man skal
spille mindst 6 partier ·af gangen.
Fordelen ved at udveksle skaktræk pr.
telefon er indlysende!

Det er billigere end k-skak
Det går hurtigere end k-skak
Man får mulighed for en skaksnak med en
god klubkammerat
Man skal ikke nødvendigvis holde hele 6
partier gående
Det giver god træning
Man kan prøve nye åbningsideer uden at
miste ratingpoints eller prestige

Hvis du er enig i ovennævnte, så grib
telefonen og ring til mig på telefon (02)
22 26 37 helst efter kl. 18.00 og gerne
efter kl. 19.30.

Jeg forestiller mig en turneringsform a
la nedenstående oplæg afhængig af antal
deltagere:

<Indskud f.eks. kr. 20,00, 70¼ til
vinderen, 30¼ til nr. 2)



5 deltagere eller derunder
Enkeltrundig alle mod alle

6 deltagere eller derover
Enkeltrundig efter
cjrkelprincippet ialt 4 partier
<~irkelprincippet er som følger:
deltagerne stilles op i formodet
styrkeorden, hvorefter man møder
de 4 nærmeste konkurrenter. Se
eventuelt i Skakhåndbogen.>

Sidstnævnte turneringsf~rm skulle sikre
nogenlunde jævnbyrdige modstandere samt
at chancerne for at vinde turneringen for
den mindre stærke spiller skulle blive
større.

For at det.hele ikke skal løbe ud i
sandet, foreslår jeg en fast
betænkningstid pr.spiller på 40 træk på
80 dage og dernæst 20 træk på 40 dage.
Er det for stressende? Jeg tror det ikke,
men er selvfølgelig lydhør for andre
tid?grænser. Man kan selvfølgelig melde
ferie i op til 20 dage (mit forslag).
Det vil betyde at et parti incl. ferie
på ca. 40 træk vil tage ca. et halvt år,
hvilket må være passende.

For at komme igang i skaksæsonen
forestiller jeg mig, at vi starter
omkring 15.november 1986.

Er du med på ideen så grib telefonen og
ring til mig på (02) 22 26 37 efter kl.
18.00 eller eventuelt på (02) 93 55 li,
lokal 4552 mellem kl. 9.00 og kl. 16.30.
Jeg står selvfølgelig for den praktiske
afvikling af turneringen.

Benny P.



Hvem åbner?

For nylig havde Gyldholm et indlæg i Fribonden hvori
han bl.a. beklagede sig over at klubben ikke altid blev
åbnet i rette tid på klubaftenerne. Dette indlæg blev
på sørgeligste vis aktuelt den 8. oktober,hvor en halv
snes medlemmer måtte henslæbe op til en halv time foran
køkkenet f•r Morten omsider (kl. 19,45) dukkede op med
den frelsende nøgle. ·

Så vidt jeg ved har Bestyrelsen to sæt nøgler,og måske
kan et tredje sæt fremskaffes. Men det hjælper jo ikke
hvis- samme Bestyrelse ikke træffer faste og bindende
aftaler om hvem der skal lukke op. Og det bør vel ikke
være noget alvorligt problem?
Men ris og ros skal fordeles retfærdigt. Samme aften

havde Morten udover nøglerne medbragt en hel pose fuld
af elektriske pærer,så i fremtiden kan vi få lov at se
brædt og brikker,hvis vi ellers bliver lukket ind.

Steen

j_

lammet
sig:

Steen

Partiet er Karpov-Seirawan
fra Bruxelles 1986. Her ci
teret fra Dilrrfeld's fine i

skakspalte i Information.
Der fulgte 1.Lf6ll,om hvil
ket Karpov siger at det ser
enkelt ud,men er svært at
finde. At opgaven kommer i
Fribonden skyldes udelukkend
at jeg selv straks fandt
dette træk.

hgedCba

8

Nu er den sorte konge
og træktvangen nærmer
l.,-,g4 2.Kc3,Ld6
3.Lg7,Lf4 4.Kb4,Kd8
5.K:b5,Kc7 6.Kc5,Le3+

En hævnskak som ikke klarer problemet,se bare:
7.Kd5,Lf4 8.Lf8l En herlig træktvangl
a.,-,Kb6 9.Ld6,Lg5 :,5".L:g3 og sort gav op.,~

9



LISTE TIL HOLDTURNERINGEN

Spillerne i holdturneringen skal spille i samme række
følge, som de står opført på denne liste

1. Hans Nielsen
2. Leif Jensen
J. Steen Schousboe
4. Benny Petersen
5. Ole Delfter
6. Lars Pedersen
7. Eivind Einersen
8. Morten Hansen
9. Erik von Essen

10. Stefan Hansen
11. Lars Erik Jacobsen
12. Uiels Rendlev
lJ. Jørgen Holst
14. Søren B. Pedersen
15. Asbjørn Sæthre
16. Jacob Gibori
17. Johnny Andersen
18. Søren Juul Sørensen
19. Jan Jørgensen
20. Eigil Pedersen
21. Finn Madsen
22. Ulrik Find
2J. Bjarne Andreasen
24. Tom Carlsen
25. Klaus Ib Nielsen
26. Kjeld Klausen
27. Poul Sørensen

1. hold

1. Leif Jensen
2. Steen Schousboe
J. Benny Petersen
4. Lars Pedersen
5. Eivind Einersen
6. Morten Hansen
7. Erik von Essen
8. Stefan Hansen
H. Stefan Tlf. Ol 791025

28. Enghardt Jensen
29. Jan Erik Schousboe
JO. Kurt Andersen
Jl. A. Clausen Frederiksen
J2. Svend Egenæs
JJ. Jesper Holm
J4. Sten Ba.uers
J5. Frode Sejeraen
J6. BØrge Gyldholm
J7. Axel Ba.rkhuus
J8. Christian Hartmann
J9. Ejlif Kiilsholm
40. Martin Granau
41. Kenn Danielsen
42. Preben Christensen
43. Helge Jørgensen
44. Kurt Havn
45. Niels G. Carlsen
46. Ib Balle
47. Leif Nyward
48. Stig Solhof
49. Anker Sørensen
50. Benny Valente
51. Morten Muxoll
52. Mette Søndergaard
5J. Alex Stelzig
54. Ajasso Tito

2. hold

1. Lars Erik Jacobsen
2. Søren B. Pedersen
J. Johnny Andersen
4. Søren Juul Sørensen
5. Eigil Pedersen
6. Finn Madsen
7. Ulrik Find
8. Bjarne Andreasen
H. Bjarne Tlf. Ol 867368

lo



J. hold

1. Jan Erik Schouaboe
2. Kurt Andersen
J. svend Egenæa
4. Jesper Holm
5. Martin Granau
6. Kenn Danielsen
7. Preben Christensen
8. Helge Jørgensen
H. ????

D Nogle mldre p6 et
pleJeblem b1nar radio.
Pludsellt fort-- der
dagens trmlk I
radloslkalldUln.
- Det wardOg
forfmrdellgtl udbrad en
af de gamle.
- HYad? sparger en ··
anden. \
- llllrte du det llklkl? En
sort dronning 11011 en
hvid bondc-.lli afdeling
E's $lue li

Parti fra Vestvoldholdturneringen

Jeg læser i FB nr. 6 om min
indsats i Vestvoldholdturnerin
gen, at jeg spillede "virkeligt
fremragende". Heri er jeg gan
ske uenig - mine modstandere
spillede virkeligt ufremragende
i stedet.

For at bevise min påstand
vil jeg vise et lille parti fra tur
neringen. Jeg har sort (mod
hvem? godt spørgsmåll):

1. e4 cS
2. Sf3 Sf6
3. eS SdS
4. c4(?)

Mange spiller denne åbning
med hvid mod 2. Sf6, men
ingen, jeg har set, har kunnet
spille den korrekt, derfor ?
i parantes.

//

4... Sc7

Eivind

5. Sc3?
Se blot her! 5. d4 er det eneste
fornuftige. Nu har sort det
helt fint.

5... Sc6
6.d4? cxd4
7. Se2 Se6(!)

Et træk, der altid bør spilles
i denne variant, men sikke folk
bliver overraskede! e5-bonden
hænger hvis hvid nu slår på d4.

8. Sf4 g6
9.Sxe6 dxe6
10.g3? SxeS!
11. Sxd4??

Og efter jeg havde taget sprin
geren, var resten for nemt.



Ny triumf for Hans Nielsen!

Som berettet i forrige nummer vandt min medredaktør
i år omsider det individuelle verdensmesterskab i
Speedway. Skumlere - og det vil i denne forbindelse
sige kredsen omkring Ole Olsen,Erik Gundersen,To:mmy
Knudsen m.fl. - påstod at det kun skyldtes sort u
held at Gundersen ("Smil.ing Gunder") ikke genvandt
sit VM,for han vandt jo det heat hvor han kørte mod
Hans Nielsen. Og vandt samme Gundersen måske ikke
det efterfølgende V1il i Langbane mod bl.a. Hans Niel.
sen?

Så meget desto større må tilfredsstillelsen have
været for HN da han nu også vandt den såkaldte League
Riders' Cup,et individuelt mesterskab for de bedste
kørere i den engelske professionelle speedway-liga.
HN har deltaget flere gange,men først i år vandt
han dette mesterskab,oven i købet med maksimumpoints.
Hans's glæde blev næppe mindre ved at den synderjyske
fnatmide også i år var blandt finalisterne,og fik
læsterlige klø.

Det skal blive interessant at følge HN i årets
vinterturnering. Pår vi andre overhovedet points
mod hø?

Med hensyn til PROGRAM
henviser vi til bagsiden af forrige nummer (nr 7).

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

Steen

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Stefan Å.Hansen
Morten Muxoll
Hans Nielsen,VM
Steen Schousboe

79 lo 25
74 79 65
18 30 95
71 74 97

6 47 84 33


