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.Allerød er langt væk
• .ri, ,.
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Denne udekamp er i mange klubber årets store mareridt,
men indtil videre har Vanløses holdledere været for
skånet for søvnløse nætter, og også denne gang var der
ingen problemer. Kun et afbud var inløbet - fra Fri
bondens ene redaktør - i stedet stillede den anden
straks op.
De J-4 S-tog, der skal benyttes for at komme derop,
kørte alle til tiden, så alle mand nåede frem.

Leif var rykket ned på 2. bræt og var desværre først
færdig; desværre, fordi han tabte. Morten spillede
lidt galt på et tidspumkt, men førte alligevel partiet
til sejr. I Bennys parti skete der ikke de store ting.
På dette tidspunkt, efter ca. 2½ time så alt meget lo
vende ud: Hans var, efter at have fumlet en bonde bort
i åbningen, kommet virkelig godt ind i kampen. Lars
stod glimrende, Eivinds brikker dominerede hele brættet
og Erik stod klart til gevinst og min stilling var lige.
Alt så ud til, at VS I skulle vinde sin første sejr,
men som et lyn fra en klar himmel indtraf sammenbruddet:
Erik spillede ganske forkert, Lars satte et tårn i slag
og Eivinds stilling faldt fuldstændig fra hinanden. Det
lykkedes dog for mig at undgå at blive "revet med", og
jeg holdt det halve points. Også Hans fortsatte det
gode spil og "Skuldertasken" fandt det også overflødigt
at tage hængeparti.

Jesper Schultz-Pedersen
Ebbe Schultz
Karsten Stetkær
Hichael Krogh
Bent Kjerrumgaard
Richard H.oos
John Einer Keiwe
Niels Hoffmann

- Hans Nielsen
- Leif Jensen

- Benny Petersen
- Lars Pedersen
- Eivind Einersen
- Morten Hansen
- Erik von Essen
- Stefan Hansen

0-1
1-0
½-½
1-0
1-0
0-1
1-0
½-½

Lars tog i øvrigt hængeparti, men kun et ulovligt
hemmeligt træk af modstanderen kan give ham mere
end en bolle. Den chance tager han ikke.
Allerød er langt væk
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Vanløse II - Frederiksberg IV

Vanløse havde på forhånd en svær kamp. Frederiksberg
førte gruppen før denne runde,så,så,så ••• Da vi efter
en times spil fik den bedste start man kan tænke sig,
tegnede det jo lysende. Deres 8.bræt udeblev,og 1-o
til os. Alligevel tabte vi 3½ - 4½,hvilket viser Fre
deriksbergs styrke. Søren Petersen og Ulrik vandt,mens
Søren Juul spillede remis. Resten? Tjah •••

Tak til Ulrik,fordi han kom netop den dag,uden afbud!
(Undskyld~) --

Okay,godt nok tabte vi ,men vi har stadig chancen
for at blive nr. 2,og dermed opnå omkamp om oprykning.
Kravet er at gøre det godt mod Ka.mpklubben/SK 41,hvil
ket kan blive svært,og så vinde stort over Tårnet/Bal
lerup,hvilket ikke skulle volde os større besvær. Ned
rykning kommer ikke på tale. Alle bør gøre deres bed
ste,også Ulrik.

Det fremgår af scoringslisten at Johnny og Eigil des
værre er gået ned på det sidste. Endnu engang tak til
Jacob,som kom ned i klubben som en mulig reserve.

B.A.

CjJ

VS III - Måløv II

Jan Erik Schousboe
Clausen Frederiksen
Svend Egenæs
Jesper Holm
Preben Christensen
Helge Jørgensen
Ebbe Ask
Morten Muxoll

CjJ

6½ - l½
- Lars Jørgensen
- Grethe Bielefeldt
- Marianne Andersen
- Benjamin Rasmussen
- Leo Andersen
- Kim Huusom
- Peter Dahl
- Thomas Balling

½-t
1-0
lfO
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0

En glimrende kamp af J. holdet, dog ærgrer Jesper
sig stadig over sin kæmpe-fejl, hvilket der egentlig
ikke er grun~ til; den slags sker jo.

~
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Allerød er langt væk
stod at læse i Anders Rou Jensens TV-anmeldelse i Politiken
dagen efter, og det lignede - synes måske også Stefan - mere
end en tanke. Slcaksp.i Ll.e'rne i Allerød er dog kendte for et
moderat tobaksforbrug og overhovedet venlige miner, et abso
lut plus. Først nået nord for Birkerød bliver det imidlertid
bælgmørkt, en voldsom sindsbevægelse for en i vintersæsonen
inkarneret bybo, vant til neon og reklamer. - Og så spiller
Allerød ikke på skolen længere. Det brugte jeg et kvarter
til at finde ud af.

At Vanløses hæderkronede førstehold som tidligere arrtyd et
er langt fra fordums styrke bekræftedes desværre oc;så her,
mod et hold som næppe kunne være stærkere på papiret?! -
Det kunne give anledning til en masse slcriveri og granskning
i lever, hjerte og nyrer; for er det ikke forfærdeligt? Nej,
alting har sin tid, som håndboldlandsholdet og som fodboldens
ditto når det nu viser sig at kikse med den der kvalifika
tion til EM. For efter min bedste overbevisning spiller stort
set samtlige på holdet mere eller mindre ræd:Jelsfuldt og i
hvert fald langt under evne, psykisk slået på fo rhånd , En
tur i 1. række vil ligefrem vn rc sund.

Som minimum kunne man dog forlange af folk, at de kæmpede
og undveg remisvejene; hellere gå ned med flyvende faner -
så er der også lidt at fortælle børnebørnene til sin tid.
Man vil forstå, at jeg mener, der savnedes lidt her. Da jeg
er kendt for at træde folk over tæerne, skal jeg undlade at
gå i detaljer •••

Sort: Jesper Schultz-Pedersen

1. Sf3,Sc6 Lige siden de glade skoleskakdage i Tranum med
teoriundervisning hos onkel Harald har jeg kendt Jesper som
en yderst original spiller. Hans opfindsomhed er tilsyne
ladende i lige mål uudtømmelig com uudgrund al.Lg , 2. d4 ,d5
3. c4,1g4 Altså Tschigorin, som i øvrigt stadig i genstand
for noget nær afgudsdyrkelse ovre østpå. Gorba.tjov skal nu
snart få pillet ham ned af piedestalen. Ned med alting:
Først sprutten (dejlig vodka), så raketterne oe; nu vor ven



Tschigorin. 4. cxd5,- Alekhines Da.4 ser mere perspektiv
rigt ud. 4. -,Lxf3 5. dxc6,Lxc6 6. Sc3,Sf6. Hvorefter jeg
ærlig talt ikke anede, hvad jeg skulle spille. Og kun en u
seriøs spiller ville jo bringe sig i den situation efter
blot 6 træk. Lyt til Eivind. Han kan de første 2o træk uden
ad! Det følgende må man tage til efterretning.
]. Lp;5,h6 8. L.h4,e6 9. e,,Le]. Dog kun hertil. Eh undskyld

ning for det næste træk kunne være, at Allerød kun var for
synede med det lokale bryg, en mindre skandale kun godt en
snes kilometer fra Hellerup. Store Jensen (er han nu så stor?)
kunne slet ikke tåle det og tabte i en vældig fart.
lo. Ld3?!,- Udråbstegnet fordi jeg vandt. Og Benny mener

oven i købet, at jeg spiller bedst sådan (a la Kasparov).
Jeg har i hvert fald rutine i det. lo. -,g5 Hov! - Jeg ved
ikke, hvad Jesper troede; han ville spille skak, sagde han.
11. Lg3,Lxg2 12. Tgl,Lc6 13. Db3,Dd]. Sort har lidt ånde

nød, og foreløbig mærker hvid intet til savnet af bonden.
At hvid oven i købet ved træk nr. 41 drager den fulde nytte
af g-linien er vel kun så naturligt.

14. 0-0-010-0-0 15. Le5!,- Generende: Sf6 og Le7 nærmest låst
fast, så 15. -,rrh-g8. Hvid kender kun een vej: 16. e4,- An
ticiperende sorts hensigter. Korrekt for ham nu Kb8 fulgt af
b6. (Ej 16. -,Se8 17. d5!,exd5 18. exd5,Lxd5 19. Sxd5,Dxd5
2o. Lf5+,-). 16. - De8? • Bringer ham i svare vanskelighe
der. 1. Sb ! Lxb Lxe4 var meget farligt - for sort) 18.
Lxb5,c6 18. -,Df8/Sd7 19. Dc3!) 19. La6!,- Herligt!
Sort svarede relativt

hurtigt: 19. -,Dd7, hvor
efter 2o. d5!,- førte frem
til diarrrarnstillingen. Nyd
den. Det gjorde jeg selv,
måske for grundigt, for kon
centrationen svigter jo
lidt senere. - Ellers hav
de 19. -,Td7 været en messe
værd. Det bedste svar ville
nok være det samme som i
partiet, selvom jeg under
spillet havde regnet med
noget i stil med 2o. Da4,
(truende Dxc6+) 2o. -,Kd8
21. Da5+,Kc8 (b6,Da4!)



22. Tg3,- (Der var den!) 22. -,bxa6 23. Tb3,Tb7 24. Dxa6,
Dd.7 25. Dxa?!,-. (25. -,Ld.6 26. Da8+, og matten korruncr alli
gevel på. b8). Men det var altså ønsketænkn.ing. 22. -,Se4
redder alt.
Tilbage til partiet. 'l'ruslen er dxe6. Følgelig 2o. -, exd5

21. exd5,-, Om nu 21. -,cxd5 så 22. Lb5! efterfulgt af skak
til kongen. Hvis 21. -,Sxd5 så 22. 'l'xd5!, hårdt og brutalt
med samme udgang som før. Han skal også tage hensyn til trus
len d6, og så var det, at h~n fandt 21. -,Se4!. Dot har na
turligvis ligget i luften, siden hvid fjernede dælmingcn af
e4; alligevel blev jeg lidt overrasket. Pen kan jo eå til c5,
Jeg tænkte længe uden at finde noget helt tilfredsstillende;

derfor med de sidste ressourcer: 22. d6,-. Thi efter 22. -,
Sc5 23. Ua3! og sort er færdig. Han har også 22. -,Lf8. Efter
partiet kiggede vi lidt på flg. ret forcerede variant: 23.
Lc4,Sxd6 (Sc5 24, Da3,b6 25. b4,- færdig) 24. Lxd6,Lxd6
25. Lxf7,Lf4+ 26. Kbl,Df5+ 27. Kn.l, hvor sort godt nok sta
dig har en bonde mere, men også svare kvaler på diagonalen
c8-h3, - Og (nok bedst) 22. -,Lf6 23. Lxf6,Sxf6 24. Lc4,Scl5
25. Lxd5,cxd5 26. ·rxd5,-. Er den hvide d-bonde st::erk eller
svag? Jeg postulerer det førr,te.
Trods alt var partifortsu:ttelsen slem og tr..ekker spillets

kvalitet ned under det J.cceptable niveau: 22. -,Lxd6?? Det
nærmeste man kommer skakbl i.ndhed , Jesper selv kom med en
bemærkning om, at aet gik lidt vildt til. Ja, lovlic vildt.
Han havde ikke set det endnu: 23. Lxd6,-. En officer ned i
foret. Heller ikke i de forcgaende træk kunne sort på noget
tidspmlkt have indladt sig på l.d.6; derfor er det tankevæ~Jcen
de, at han gør det nu. Truslen var jo latent nok. 23, -,1rg6
Et beåndet forsøg som lykkes over al forventning. Hvid, som

ellers synes, at han har spillet den foregående del i den
sande Kasparov-stil, falder pludselig ud af rollen. Igen en
interessant reaktion. 24, Le5(?),-. Den egentlige fc:jl kom
mer først i næste træk, men vo.r planlagt her. Korrekt 24.
La3!,- og sort burde opgive: I>å, 24. -,Sd2 enten 25. Dc3 el
ler 25. Dxb7+ og på 24. -,Dc7 25, Lxb7+,- •••
Opmærksomheden om diagonalen a3-f8 var vigtig, for~

Sc5!, Endnu kan hvid redde sig: 25, De3!,De7 26. Lc!J,, (Evt.
først tårnafbytning). Endelig ikke Dh3+ for Sd? ! . Man skulle
tro, at det følgende var løgn: 2'1. Dc4'??2-. Nej, nej, nej!
Overser sorts 27. t.ræk og spærrer den hvidfeltede løber in
de. Kan udover almindelig idioti vel kun forklares med mang
lende spillerutine?!
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25.-,De7 26. Txd8+,K..xd8 27. Dd4+1Sd7! Forfærdeligt! Hvid er
i bogstaveligste forstand ude i den kolde sne nu. Langt fra
overbevisende virkede 28. Ld3,Dxe5 29. Dxe5,Sxe5 3o. Lxe6,
Sxg6, og jeg ville også gerne undgå hængeparti. Som antydet
var der langt til Allerød. Jeg besluttede derfor at overgå
til mit speciale: Fuskningen •
28. Tdl,-. Objektivt set sikkert ukorrekt. 28. -,bxa.6. Lidt

af en rekord nåede den løber da at sætte. Stod i slag i lo
træk. 29. Dxa71-. Truer mat i en. 29. -,Ke8. Ser ud som ene
ste forsvar. 3o. Da8+,Dd8 31. Dxa6,Te6. Sort er ude over det
værste og kan sr.art begynde at spille sit eget spil, hvilket
går fint i starten.
32. Lc3,Db8! 33. Dd3(?),Sc5 34. Dd4,-. Hm, så blev det dron

ningeafbytning alligevel; ikke si galt var det ikke for ud
sigten til hængeparti og den noksom omtalte, strabadserende
tur til Allerød.

• - Df + • Dxf -. P.g.a. den
frie a+bond e har hvid naturligvis igen fordel. Men nok til
gevinst? 37. -2Sd6. - Aha! Trods halvdårlig tid regnede jeg
faktisk resten ud. her. Det var temmelig let; jeg forstår
blot ikke, hvordan Jesper, som havde rimelig tid tilbage (ca.
et kvarter), kunne stille sig tilfreds med så pauvre per
spektiver ••.
38. a4,-. Afsted. 38. -,Sc4 39- a5,Te2 4o. a6,Sa3. Hvid

klarede tidnoden; men jeg synes sort truer mat?! 41. Tgl,-.
Så simpelt, cl simpelt - se note til 13. træk. Yderligere
vil jeg bemærke, at det faktisk er den slags træk, man bør
bruge den åbne linie til. Og ikke - som mange ynder - til
tårnafbytninger, de kedeligste træk i skakspillet.
41. -,Tc2+ (ligegyldigt) 42. Kdl,Ta2 43. a7,Sb5 44. a8,D+,

'fxa8 45. Tg·8+,Kd7 46. Txa8,Sxd4 47. ThB, Opg i.ve t ,

Pænt af Jesper. Stillingen er dog håbløs. Enten må sort for
aktivt spil straks prisgive sin h-bonde eller indtage en
passiv stilling med springeren på f5, hvorefter hvids konge
trænger uimodståeligt ind i stillingen.

Ovenstående delvise succes kunne måske forlede en og anden
til at tro, at jeg drømte om at vende tilbage til l.holdet.
Det gør jeg ikke. Katastrofen mod SK 41 runden efter vil
være forklaring nok. Røg i blot den størrelsesorden giver
mig desværre så meget hovedpine, at jeg har svært ved at
passe mit arbejde dagen efter. - I 1907 ... Antiforurenings
kampagner- er ellers på mode.

7
Hans



Parti fra Holdturneringen

Efter fadæsen i fjerde runde (se Bjarnes referat i
martsnummeret) revancherede UJ.rik sig i femte runde
med et fint parti. Noterne står redaktionen for.

Hvid: Jørgens. Larsen,Frederiksberg
Sort: Ulrik Find,V.S.

l.e4,e5
2.Sc3,Sf6

3.Lc4,Lc5
4.d3,d6

5.h3

Ikke nogen fejl,men absolut heller ikke noget ener
gisk træk. Typisk et træk som man kan tillade sig
med hvid,men næppe med sort.

5.,-,Sc6 6.f4,Ld7 7.Sf3,De7?!

Nu kan Hvid spille det primitive 8.Sg5,hvilket
han dog fornuftigvis afstår fra.

8.f5,o-o-o 9.Lg5,Lb4

Dettetempotaber nødvendigt,da Hvid truer med
lo.Sd5. Sort har her planen klar: der skal åbnes
linjer på kongefløjen,og da Hvid allerede har ryk
ket med bønderne der,kan han ikke forhindre linje
åbningerne.

lo.a3,L:c3+
ll.b:c3,h6

12.Le3,g6
13.f:g6,f:g6

14.Dbl,Tdf8
15.Db2,Sh5

Felterne f4 og g3 lokker. Luksustrækket 5.h3 var
bestemt ikke uden omkostninger for Hvid.

16.Tbl,b6
17.a4,Sf4

18.L:f4,T:f4
19.o-o ??

Se diagrammet på næste side. Hvad tror den mand
om sig selv? Det er blevet sagt til bevidstløshed
at man ikke unødigt skal trække bønderne foran
kongen,men her rokerer Hvid frivilligt ind i en
kongestilling hvor f-bonden er v~';Jd og h-bonden

ca



står på h3 og ikke som
den burde på h2.
Hvorfor er det så for

færdeligt? Ja,se engang,~
på løberen på d7 •••
Faktisk når Hvid kun at

lave 4 træk mere fra dia
gramstillingen. Så galt
behøvede det ikke at gå,
men det må have været en
brat opvågnen.
Sort bar det let. Han

skal bare have bragt de
sidste 3 officerer i
nærkontakt med den hvide
majestæt:

19.,-,Th-f8

Det var den første.

2o.Lb5

Skal velsagtens forhindre L:h3,men•••

2o,-,L:h3l

Det var den anden.

21. L : c 6 , T : f3 22.Db3,Dg5

Og det var den tredje. Hvid er væk,men kan i det
mindste give en hævnskak:

23.Ld7+,K:d7

Og Hvid gav op. Rokaden var en letsindighed som blev
dyrt betalt.

9



Sla11kekur m.m.

Det er en sørgelig Fribonde-status. red.Steen
forelægger i februarnummeret; i 1085 er 19 forf'at
tere nedkommet med tilsammen lbo sider, mens der
i 1986 er 13 forfattere, der har præsteret 120 si
der, altså en forfatter- oe produktnedgang på ca
JJ~. Hvis denne triste linie fortsettPr, vll vi
i år have 9 skribenter med ialt 85 sider, og næ
ste år 6 klummesmede med 55 sider, og s å kan man
næsten uden computer og fiksfakserier med matema
tisk sikkerhed regne ud, hvornår .fribonden afgår
ved en rolig og uværdig død; føj for fa'en, si
ger jeg bare.

I årene 1985 og 86 var jeg alene skyldig i
henholdsvis 17 og 11 sider, pæne andele, men al
ligevel en betragtelig tilbagegang, som skyldtes
at jeg forberedte min altfor sene fratræden og
har hørt, ut man ikke må bremse alt ror voldsomt
op. - Jeg kan nok se, ut jeg i helhedens interes
se m~ revidere min opfattelse og altså på'en igen
uden hensyn til mit vel.fortjente opium. Vet må
jeg så prøve at leve op til, men jeg synes nu nok,
at så rnange andre kunne rorsøge at overvinde de
res koncentrerede dovenskub og se at .få loppet
sig lidt op. Og hvad man vil skrive om behøver ik
ke altsammen at være mesterpartier og dybsindige
skakteoretiske betragtnin~er, som forekommer i
passende mængde i Skakbladet, og hvor Fribonden
ogsl godt kan være med, takket være .først og
fremmest redaktionen og vore unge, fremstormende
talenter - ingen nævnt, ingen glemt. - Nej, der
kan være så meget andet ~r nærmere eller I'jerne
re interesse for klubben. For eksempel hritik el
ler .forslHg, eller af og til helt uvedkommende
emner af almen interesse, måske ledsaget a.f mor
somme (?) tegninger eller bemærknint,er, som jeg
selv har praktiseret det nu og da. - Der kan så
at sLge , foruden skak, og s å være noget for husa
rerne, så medlemmerne af ren og skær nysgP-rrig
hed vil se, "hvad de skvadderho 'der nu h u r- f'un
det på."

Så er der juleafslutningen, som red.Hans ikke
synes at være ovenud betejstret for; nå ja, vi
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kassør.Den ældgamle

råder jo ikke over kgl. aktører og ligestillede,
men jeg mener da, at det ikke var så helt ringe,
sum jyderne udtrykker sig, slev om jeg ikke selv
denne {sang havde v,.eret med ti 1 at be st ernrne el ler
tilrettelæeee programmet. - Jeg synes, det var
festligt, folkeliet og fornøjeligt, hvad man ikke
kan sige om TV-programmerne, og så fortjener Hans
iøvriGt et ganske lille hak i tuden, fordi han re
fererer vor allerhelligste tradition så nedladen
de. For eksempel, det sk:ønne, h j e r-t egr-Lbend e digt
om den lille pige på hospitalet, som ikke kan
urrd gå at tale til folks bedste følelser og v·ekke
til eftertanke, og som jeg fremførte med dyb ind
leven, - det omtalte han ovarhuvedet ikke. - Og
så gik han og lieesindede gu'hjælpeme på værts
hus bagefter!!! - Det vidner om en sjælsrdhed,
som heldicvis er sjælden på vore breddegrader.
Og så Hans, som altid hur været så nobel, men
det e~ vel den forbandede motorsport! - Føj for
fa'en, siger jeg endnu en eang.

Hvordan går det for resten med telefonskak,
om man tør spøree?

FED GYLLE ' '. .

Hans

Jeg kan kun noksom medgive Gyldholm kritikken af juleaf
slutningsreferatet; han har jo ret. For der var jeg vistnok
mere uheldig end (forhåbentlig) normalt, i hvert fald en
kl~ptorsk og om ikke en stor- så en mindre intrigator - jeg
kunne jo ikke gøre det - endsige i substansen - bedre selv.
Snarere er det vel sådan, at specielt en monolog/digt som

det af Gyldholm fremførte om den lille pige på hospitalet er
af en klasse, som billedlig talt svarer til at kaste perler
for svin, når i det mindste deltagerne er af en åndelig kali
ber som min. Dog mener jeg at kunne huske, at jeg nød det i
øjeblikket og må så meget desto mere fortryde bitterligt
passusen om det "åndelige savn".
Værtshuoekskursionen som s5.dan beklager jeg ikke; for da var

vel festen nærmest forbi og for så vidt (det nødes jeg til
at genta..ge) i opløsrri.ng , som enkelte skakspil var fundet
frem ..• Men(!) - uden .for sammenhæng - "Sjælsrå.heden" kontra
signerer je6 gerne, den krn.dseT så godt i en kold. tld.
Sluttelig, til Gyld.holm og andre: Min uforbeholdne unc-

skyldning. Ja, til alle fb-læsere: Undskyld!

I/



En gyser fra Nordkysten

Som tidligere nævnt har Bjarne lovet et parti fra
Espergærdes turnering. Det følger her,med redaktio
nelle noter af Steen.

l.e4,e5
2.Sf3,Sc6

3.Lb5,a6
4.La4,Sf6

5.c3,S:e4

Den såkaldt "åbne" variant i Spansk. Sjældnere,
men ikke nødvendigvis ringere end den "lukkede"
variant med Le7,d6,etc.

6.o-o,b5
7.Lb3,Sf6
8.S:e5,S:e5

9.Tel,d6
lo.d4,Le7
ll.d:e5,d:e5

12.D:d8+,L:d8
13.T:e5+,Kf8

Hvid står klart bedst,og det bliver ikke let for
Sort at få aktiveret sine brikker. Men Hvids næste
træk er næppe det bedste. 14.a4 eller 14.Lg5 ser
mere energisk ud.

14.Le3(?),Sd7?

Udvikling! Sort burde spille 14.,-,Lb? og fort
sætte med Ld6.

15.Td5,Lf6
16.Sd2,g6

17 .:Se4 ,Lg7
18.Ta-dl,Ke7

Ikke noget rart træk at spille,men Se4 eller Sf6
går ikke på grund af Td8+. Hvids udviklingsforspring
er overvældende,og nu bliver Bjarne voldelig:

19.T:d7+,L:d7
2o.Lc5+,Ke8

21.L:f7+,K:f7
22.T:d7+,Kg8

23.Sg5,h6
24.Se6,Le5?

Nu får Hvid gratis et lufthul til kongen. Det rig
tige må være straks Lf6.

25.f4,Lf6 26.S:c7,Tc8?

Da dette alligevel ikke redder a-bonden,må Td8
være bedre.
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27.s:a6,Ta8?

Nyt tempotab.

28.Sb4,Te8 29.Sd3?

Dette forstår jeg ikke. Har der mon allerede været
tidnød på? Langt bedre er 29.Kfl,fx 29.,-,Th7 3o.Sd5~
og den stakkels løber må flytte igen,men hvorhen?

På fx 3o.,-,Lh8 er der 31.Se?+~ med let gevinst.

29.,-,Th7
3o.Td6,Td8

31.T:f6,T:d3
32.Kfl?

Det må have været tidnød. T:g6+ fejlede ikke noget,
men nu lykkes det for hvid at sætte sin stillingsfor
del overstyr med en række dårlige træk:

32.,-,g5 33.Tf8+,Kg7 34.f:g5?

Åbner h-linjen,og aktiverer dermed det sorte tårn.

34.,-,h:g5
3 5 • T b8 , T : h2

36.Ke2,Tg3
37.Ld6,Tg:g2+ ??

Men heldigvis er tidnøden gensidig. Her ktmne Sort
fremtvinge remis med 37.,-,Th:g2+ 38.Kfl,Tgl+ etc.
Da den hvide konge ikke kan gå til dl på grund af
Td3+ med løbergevinst,kan Sort i ro og mag få g3-
tårnet ned på anden række med skalc og slå på b2 med
let remis. Nu bliver det mere indviklet:

38.Kf3,T:b2 39.L:h2,T:h2 4o.T:b5,T:a2

Her spillede Hvid i hemmeligt træk 41.T:g5+,og
Sort tabte hængepartiet ved at udeblive. Det er
ellers en ret let remis efter 41.,-,Kf6,fordi den
sorte konge når at komme i kontakt med c-bonden.

Ikke uheldigt for Bjarne tilsidst,men han havde
absolut gjort sig fortjent til dette held.

Bjarne/Steen
PS

37.,-,Th:g2 38.Kel??,Th3 vinder for Sort.
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Fra Tossefrectriks forunderlige kurriere.

Jeg har med god appetit læst red.Steens beret
ning om ~lr Smalbraines' eventyrlige oplevelser i
Sydhavet. Personen forekom mig for resten bekendt;
det er vist ham, der i skakkredse kaldes Tossefred
rik, en temmelig korrekt oversættelse af navnet
til dansk. Osse historien mente jeg at kende igen,
og jeg fandt ud af, at med en lettere omredige
ring var det den, Barkhuus forlystede os med ved
et juleshow for nogle år siden. Der var et par uvæ
sentlige forskelle; i Barkhuus' version drejede
det sig om en pelsjæger i Amerika, som skulle drik
ke en dunk ildvand (vor tids slavewhisky), og det
var en løve, han skulle trække en tand ud på. Gan
ske vist lever der ikke løver i Amerika, men den
kan have været importeret. Historien foreeik hos
en indianerstamme og var mere barsk, måske osse
lidt mere saftig, men sjov var den. Handlingsfor
løbet var ellers det samme.

Nå, jeg gik altså i gang med Fredriks eventyr,
men jeg nåede kun til 14.træk, så laede en tæt
spruttåge sig over landskabet, og det var umctligt
at følge hans videre kurs mod superorgasmen. Det
var en skam; denne her palmevin er vist ikke det
rene hvidtøl. Men Fredrik nåede det altså endda,
og gid det må have bekommet ham vel; det er me
get få mennesker forundt at levere sådan en præ
station i en kæmpebrandert.
Min nysgerrighed var vakt, og jeg gav mig til

at forske lidt i Fredriks liv og levned. Herved
fandt jeg frem til et af hans ikke tidligere of
fentliggjorte partier, som man uden overdrivelse
kan sige gør hans navn ære. lian spillede det en
gang (sandsynligvis osse i en brandert) i en vel
gørenhedsmatch til fordel for miljøskadede klub
kasserere i skakbranchen, mod en j~vnbyrdig mod
stander, hvis navn desværre er gået tabt i histo
riens malstrøm, men det kunne teoretisk set godt
være en fra VS. Fredrik tabte, men hans navn vil
leve mens årene rinder, oe her følger så partiet:

Hvid: Fred r-Lk Sort: KK (nej, omvenu t ! )

1. e4, e5 2. Lc4, Sf6 J.dJ, c6 ~. ScJ, d5
5. exd5, cxd5 6. Lb5+, Sc6 7. SfJ, d4
8. Se2?, (Lxc6+ var nødvendigt) Da5+
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9. ScJ, (Hvid er vist osse lidt støvet) dxcJ
lo. Lxc6+, (nu dæmrede der noget for ham) bxc6
11. bJ, Dc7 (Lc5 eller Lg4 er bedre, men Fredrik

er nervøs for de hvide mus)
12. o-o, Sd5 lJ. Tel, Ld6 14. d4, f6
15. dxe5, fxe5 16. Te4, o-o 17. Sh4, Sf6
18. Tel, e4 19. gJ, Sg4
2o. LeJ, (på Txe4 følger Sxf2J SxeJ
21. TxeJ, Lc5 22. TxcJ, Lxf2+ 2J. Kg2, Lb7
24. De2, Ld4? (eJ! 25.TxeJ, LxeJ 26.DxeJ, c5+,

27.SfJ, Dc6 2~.Tfl, Tf7 osv.)
25. Dc4+, Kh8 26. Dxd4, Ta-d8 27. DeJ, Tf6
28. Dg5, De7? (Td5!) 29. Sf5, Df7 Jo. Tfl, Td7?

(Jo.-,Td5 var god igen)
Jl. Te4, c5 J2. KGl, La6? (eJ!) JJ. Txc5, Lxfl?
J4. Tc8+, Df8 J5. Txf8+, Txf8 J6. Kxfl, eJ
J7. Ke2, Te8 J8. c4, Td2+ JØ. KfJ, Tf2+
4o. Kg4, Te4+? (sidste chance forpasset; Txf5

ville have forvoldt Hvids pludselige og
voldsomme død)

41. KhJ, Txf5 42. Dd8+, opgivet, 1-o.

- Et underfuldt parti, som på genial måde de
monstrerer alle de fejl, der står i "boe;en".

FOC

Gyldholm og palmevinen

Gyldholm har helt ret i at der er gået kludder i no
tationen i det omtalte parti SS-EC,martsnummeret. I
Sorts 12. træk står der S:e4,men det rette er S:c4.
Christiansen snupper uden videre en bonde. Dermed bli
ver Hvids 14. træk muligt,altså som anført 14.S:f6+.
Undskyld!

I t,-

Steen



TIL LYKKE

Kurt Andersen har i Tips-Bladet vundet en rejse til
Italien, hvor han blandt meget andet får lejlighed
til at hilse på Preben Elkjær.
Du må endelig huske at hilse ham fra alle os fodbold-
begejstrede VS'ere.

PROGRAM

1/4 Vinterturneringen 7. runde kl. 19.45

8/4 Vinterturneringen 8. runde kl. 19.45
15/4 Påskeskak
22/4 Udsatte partier kl. 19.45

29/4 Udsatte partier kl. 19.45

~/5 Vinterturneringen 9. runde kl. 19.45
1)/5 Udsatte partier (sidstefrist ) kl. 19.45
20/5 GENERALFORSAMLING kl. 20.00
27/5 - 26/8 Sommerturnering
2/9 - 28/10 Vanløseturneringen

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 Morten Muxoll 74 79 65

Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95
Steen Schousboe 71 74 97

Klubbens giro 6 47 84 33


