
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

45. årgang nr. 5

GENERALFORSAMLINGEN

yr
'~juni 1988

den 18. maj

kl. 2o præcis. - Det med det præcise var det så som så med,
og lo minutter har jo også ret. Blot endnu en bekræftelse
af at den interne koordinering i bestyrelsen det sidste år
har været lidt mangelfuld. Men det var såmænd det mindste
onde; det var i hvert fald ikke bestyrelsens fejl, at GF
trak ud næsten til en midnatsforestilling.
Den kendte Eigil Pedersen blev efter den afgående formands

velkomst valgt til dirigent, - lidt imod hans vilje og i
hvert fald uden at han forud syntes informeret?! Han sad
ellers godt bænket sammen med os andre sabotører.
Lad det være sagt straks: Han klarede jobbet med bravur,

omstændighederne taget i betragtning ikke nogen selvfølge •••
Jeg er bange for, at jeg kommer til at vende tilbage til
dette lidt kryptiske udsagnt
Den snart obligatoriske protokoloplæsning ved Bjarne Andre

asen formede sig helt efter forventning: Eh gang uartikule
ret snot og hark og host, der bar improvisationens præg,.
intet forsøgt indenadslært hjemmefra. Lige til UG som spea
ker ved de tidlige morgennyhedsudsendelser i Danmarks Radio.
M.h.t. næse-halslydene~kan det dårligt være anderledes med
en mand, der i den grad har givet sig bajere og cigaretter
i vold. - Han lyder som en havnesjover (altså totalt ufor
ståelig), men er jo dog en dannet mand•••
I forlængelse heraf udspandt sig aftenens eneste interessan

te diskussion, - omhandlende følgerne af aktivitetsudvalgets
aktiviteter. De er sørgeligt nok få. Jeg synes, udvalget
har gjort det godt. Det stod klart, at flere mente (med med
lemstilbagegangen in mente) at der var for lidt "aktivitet"
på aftener uden faste runder i vinterturneringen. Mit eget
aktivitetsniveau taget i betragtning føler jeg mig ikke·

fo.-i.seetics p. lo



ÅNDELØS SPÆNDING - 1. holdet ude mod Tåstrup, 7. runde

Tåstrup I - VS I

Ove W. Hartvig - Hans Nielsen remis
Jes Winter - Eivind Einersen , 1-0
Claus Andersen - Morten M. Hansen remis
Kenneth Jensen - Stefan Hansen 0-1
Preben Andersen - Leif Jensen 1-0
Bjarne Andersen - Søren B. Petersen remis
Dan Brønnum - Erik von Essen 0-1
Uoplyst navn - Niels Rendlev 1-0

Allerede fra starten af sæsonen gætte
de vise mennesker (Stefan var fortaler
en for disse), at sæsonens sidste kamp
mod Tåstrup ville blive den afgørende
for oprykning, og at vinderen ville
snuppe pladsen. Vores problem var
blot, at sejren skulle lyde på 5-3 for
at oprykningen skulle være i hus.

Vi kunne desværre ikke stille
med vores normale hold, men hel
digvis fik vi i stedet for Benny og
Lars (der begge var i udlandet, og
KSU ville ikke give dem lov til at spil
le partiet over telefonen) to meget
stærke reserver, nemli~ Hans (som
vi må håbe en dag at fa tilbage på 1.
brættet) og Rendlev (som er farlig
for enhver). Vi fik en kold velkomst
af vore modstandere, som åbenbart .
gik meget op i oprykningen. Der var
lagt 01; til en kamp til sidste mand, for
på en 'normal" dag burde vi vel kunne
få 5 p. hjem.
Leif blev imidlertid hurtigt færdig.
Han rokerede modsat og gik i gang
med et angreb, men blev efter kort tid
tvunget til at indse, at modstanderens
angreb krævede umiddelbar opmærk
somhed, og så går det næsten altid
galt. Ligeså her.
Søren er glad for i Fransk at bytte
f. for e-bonden. Jeg forstår ham ik
ke, for med hvid er jeg lykkelig for
at få den svage e-bonde at kigge på.
Søren fortsatte med at spille på dame
fløjen (og hvad skal man så bruge en
åben f-linie til?), og kom til at stå
dårligt da modstanderen modtog et
remistilbud (! for remistilbuddet, Sø
ren).
Der gik lang tid inden næste resultat
kom på tavlen. Generelt stod vi dog
enten bedst eller lige, og 5-3 så abso-

2.

lut ikke uopnåeligt ud. Dårligst stod
Rendlev, men til gengæld havde Tå
strupisten dårlig tid. Efter eget udsagn
kunne Rendlev afværge angrebet og
trække sig ud af duellen med bonde
mere - o_g 2 min. til 20 træk til mod
standeren] - da han trådte ud over
klippeskrænten, og kun skriget kunne
nå fra brættet i behold. Det havde dog
nok alligevel ikke været så simpelt,
som Niller. antydede, at holde stillin
gen, da fejlen kom.
Jeg havde en meget lukket stilling,
hvor der ikke skete særlig meget in
den han ofrede en bonde for at få åb
net en linie og kig på min dronning.
Jeg bedømte under partiet ofret som
ukorrekt, efter partiet som korrekt,
men nu må jeg efter en nøgtern be
dømmelse sige, at det var hamrende
ukorrekt. To steder kunne jeg ved at
holde hovedet koldt have reddet stil
lingen, men jeg ville hellere have en
officer, som han ofrede med en bøn
til fr. Fortuna. Jeg mente, at når
dronningerne blev afb>,1ttet, ville alt
gå godt, 'men han spillede angrebet
godt, og jeg måtte strække våben.
Derefter var alt afgjort, og de reste
rende partier blev hurtigt afviklet.
Hans spillede bedre end sin modstan
der, eller rettere, hans modstander fik
en chance for modspil, som han ikke
udnyttede, og Hans kunne give Tå
strupperen en dårlig/miserabel/elendig/
død løber. Herefter var gevinsten en

· tekniksag, og idet Tåstrupianeren ikke
var i besiddelse af en ting som posi
tionsfornemmelse, fik Hans et par
hjælpende hænder, men da modstan
deren usportsligt ikke ville give op og
krævede hængeparti i en overtykt tabt



stilling, og Hans ikke ville tage til Tå
strup igen når partiet var ubetydeligt,
tog Hans i stedet remis. Det giver
unægtelig en noget besk smag i mun
den når de kan være så dårlige vindere.
Morten stod gennem hele partiet bedre
end modstanderen, men efter at have
fået en bonde, måtte Morten bytte af
til slutspil med 'uligefarvede løbere.
Han var indstillet på at spille til den
bitre ende, og det er ikke udelukket,
at Morten havde vundet partiet hvis
det var blevet afgørende. Men remis
var alligevel et meget fornuftigt resul
tat.
Stefans parti blev afgjort i tidnøden.
Indtil da var det nogenlunde lige,
men Stefan fik et vundet bondeslut
spil frem lige som tilskuerne troede,
at Tåstrup-manden havde reddet sig

ud af den knibe, hans gevinstforsøg
havde bragt ham i og da Stefan ikke
lod sig påvirke af, at modstanderen
ville have hængeparti, ringede denne
senere til Stefan og opgav.
Vonne spillede godt og gevinstsøgende,
o~ fik hurtigt en åos1tionelt vundet
stilling. Da han me bonde mere blev
tilbudt en kvalitet mod at give sin po
sitionelle fordel væk, afslog han koldt
kvaliteten og vandt i stedet snart efter
endnu en bonde. Hans stilling var vir
kelig meget vundet, da hængeparti
tiden kom, og her var der ingen u
sportslighed. Modstanderen opgav, og
jeg vil godt trække mine bemærknin
ger om von Essens remistilbøjelighe
der tilbage: Et flot gennemført parti!
Men, desværre, oprykningen må vente
til næste år.

Eivind

HOLDSKAK: 0 P S K R 1 F T E N P 1 S U C C E S!

Man bedes undskylde, at jeg nedenfor - delvist inspireret
af Eivinds indlæg - udelukkende beskæftiger mig med 1. hol
det. Det skyldes, at samme 1. hold efter min mening er klub
bens flagskib, ansigtet udadtil, den alen hvorefter vi måles.
Som det efterhånden er gået op for enhver, rykkede vi ikke

som forventet op efter denne ene sæson i 1. række, og da
falder det naturligt for mig at drage en parallel til tidli
gere tilfælde, jeg har kendskab til: Sæsonen 76-77 samt igen
81-82. I begge tilfælde kom en (klar) oprykning til mester
rækken.
Hvorfor og hvorfor ikke i år? Svaret er næsten for klart:

Der har primært manglet god holdmoral - et lidt kildent be
greb i forb. med skak - men ikke desto mindre. Sekundært en
lidt breddere spillerstab. Reserverne har været for tynde.
Før næste sæson skal gøres flg.: Få en meget hurtig afgø

relse af, hvem der ønsker at spille (min. lo personer!).
Saml disse til 3 - 4 træningssessioner og indprent, -terp,
-pisk betingelserne:
1) .!.fbud accepteres generelt ikke.
2) I alle kampe stræbes efter at score mindst 6 points(!).
3) Remistilbud modtages/fremsættes !9fil. efter aftale med
holdlederen, på nær i rablende tidnød.
4) Rundens bedste parti vises altid i fb., d.v.s. at samt
lige indleveres i kopi til undertegnede, som står for en
uvildig bedømmelse. Plus en pilsner til vinderen •••
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Skak i Midtvesten

Indie.na University,Bloomington, hvor jeg behager at slaa mine

folder p.t.,er et temmelig stort universitet med ca. 35.ooo
studenter og laerere. Som ved alle andre amerikanske univer
siteter er man aldeles sportegal ved ru. Bloomington er et

af de faa steder hvor der spilles europaeisk fodbold - kaldet

soccer - og IU er flere gange amerikansk mester i denne sports

gren. Desuden koeree der cykelloeb, ogsaa noget ret ueaedvan
ligt i USA. Den mest po~ulaere sport er dog basketball, naet'mest
en religion i Indiana. Ogsaa i denne disciplin er IU flere gange

amerikansk mester.
I lyset af disse atletiske kraftpraestationer kan det naeppe

undre at hjernebetonede fritidsaktiviteter er noget oversete.

Dog spilles der en forbloeffende maengde bridge under selskabelige

former, og den lokale sproejte rummer hver dag - foruden en hel
sektion med sport - en fortrinlig bridgespalte. Skak omtales naesten

aldrig, men via Hane og New York Times lykkedes det mig dog at
foelge med i VM-matchen. Efter min mening havde Karpov fortjent

at vinde.
Men til æagen: IU har ogeaa en skakklub, og da jeg besoegte

den et par gange i loebet af april kunne jeg konstatere at der
/

var en halv enes fremmoedte. Jeg saa kun et serioeet parti,
en Caro-Kann med gsf6, hvor Sort (som venteligt} spillede mere

fornuftigt end Hvid, og vandt i kraft af sit centrum.
Ellers spilles der 5-minutters lyn, og et spil som gaar under

navnet Bug House. Laeeeren kan sikkert gaette det danske navn
naar jeg roeber at det i VS dyrkes lidenskabeligt af Miki ee.mt

klubbens alleryngste medlemmert
Spillestyrken i klubben var absolut rimelig, vel 1600-1900.

Dog ikke bedre and at jeg (i lyn1) havde positiv score mod de

4-5 personer jeg spillede mod. Det var interessant at se at
den generelll spillestyrke var bedre end kendskabet til de
spillede aabninger. Aabningsteori er altsaa ikke noget man spilder

tid paa.
Da der vel boer vaere lidt partistof i en artikel i FE, bringer

jeg en detalje fra et lynparti mod en af de svagere spillere.



Aabningen er igen Caro, og som man vil ae staar Sort (under

tegn.ede) bedst, faktisk til gevinst. Minoritetsangrebet spiller

tiH!1fllsig selv. Andre plusser er den sorte kongestilling,
centrumsboenderne, og den halvaabne h-linje. Men hvordan vinder

man hurtigst? Ved at lade Hvid traekke~

l.b3?? Svaekker afgoerende c3
l.,-,b4 2.Td3?? Aha, skal vi have begge taarne paa sorte felter?

2.,-,b:c3 3.Tsc3,Lb4~

Sort vinder en kvali. Naturligvis lykkedes det mig at tabe
paa tid alligevel. Lyn er lyn, og hvis rygterne taler sandt,
at vi i fremtiden skal afslutte hvert eneste parti i holdturneringen

med eA obligatorisk tidnoededrama,saa trofe~aftåi&ina!r kommet
til at spille k- og telefonskak.At oedelaegge'Yen hel aftens an
strengelser er for!aerdeligt, men hidtil har man kunnet takke
sig selv. I fremtiden vil ingen give op bare fordi der mangler et

par boender eller en officer, for i tidnoed kan alt jo ske, og
som reglementet nu bliver har man ingen mulighed for at undgaa

et tidnoeddrama.
Jeg kan ae at aendringen goer tilvaerelaen mere behagelig for

arrangoererne, men hvad med spillerne? Har dette vaeret disku

teret mellem de menige medlemmer, og har der virkelig vaeret
stemning for aendringen blandt dem? Hvis dette er tilfaeldet
saa maa man konstatere at det aabenbart er godnat for aerioee
skak. Hvis ikke, saa maa KSU have at vide hvordan landet ligger.

Selv kan jeg sige at jeg ikke vil spille under de betingelser.

Steen S.
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Kaempek:vinder

De fleste af ?ribondena laeaere kender sikkert det parti hvor

Marahall (med sort) plantede sin dronning paa g3. Den kunne
elaae med flere brikker, men traekket var oejeblikkeligt vin

dende. I en islandsk (l) avis fandt jeg en stilling med en

lignende hyperataerk drune: {:_ , 1
n,,J. 1,, eilccw,._,hil\.,,

a b C d e g h

Der er Max Euwe som i 1936 havde hvid mod den kendte N.N.

Hvid traekker og aaetter mat i to.

REDAKTIONELT

Med fremkomsten af nærværende nummer er det overvejende
sandsynligt, at Den gamle Red.aktør (i hvert fald den ældste
og nok også mest fornuftige) er tilbage på posten.
Det indebærer, at I fra nu skal levere indlæg til ham, da

jeg med stor sandsynlighed i en rum tid fremover vil komme
meget lidt i klubben.
Nr. 5 blev altså det allersidste, jeg redigerede alene, og

lad mig sige det på den måde: Nu har jeg også fået nok! Jeg
skal dog på den samlede redaktions vegne tillade mig en stil
le, forventningsfuld glæde over de kommende ind.læg fra. vin
terturneringen. Hurra! Hans



Tra.neatlantiek revision

Enhver, ieaer enhver ~~tiker, ved at det er haard koet at aede

sine egne ord i sig, men jeg har intet valg. Da jeg til min over

raskelse saa to af mine vidtloeftige analyser af Benny•e partier
i aprilnummeret laeste jeg dem med interesse, og delvis med undren.

Jeg har ikke noget vaeeentligt at tilfoeje til det foerste parti,

Il H.F. - B.P. Men 1 det andet parti, B.P. - E.P., er jeg nu kun
enig 1 konklusionen, at Sort etaar ad H. til. Beviset for denne paa
stand lykkedes det mig langtfra at bringe, hvilket ogsaa Benny'e til

foejelaer viser.
Nu ville jeg i stedet begrunde min vurdering med foelgende enkle

variant.(se diagrammet side 5 i :la aprilnummeret.)

I partiet fulgte 19.Ssc5,Sb7, og nu boer Hvid ikke spille 20. Sa6

som med god grund kritiseres af Benny. Sort faar alt for mange takti~~e.,.
chancer. Bedre er 2o.Sd3, som Benny selv foreslog, men bedet og enkl~~t

er efter min mening

2o.Ssd7,Dsd7

21.Se4
Fidusen er, som eaa ofte i Saemisch, at Sort meget daarligt ka.n

undvaere sin hvidfeltede loeber. Proev lige at kigge paa felterne
e6 og c6. Hvid truer nu med det banale 22.Sg5 eller 22.Sc5, fulgt a~
23. se,+, med kvalitetsgevinst, hvis ellers Hvid vil noejes med
det. Bemaerk at en raekke plausible traek for Sort ( 21.,-,sf6,

21,-,Sd6,21.,-,e6)nu er uspillelige.
Faktisk ka.n jeg for Sort kun finde det haeslige 21.,-,Sd8, hvoreftp~

Hvid fx roligt spiller 22.Lo4, hvilket daekker d5, forhindrer b3, ben
svaerliggoer e6, og i det hele taget udvikler Hvid. Hvad jeg isaer g~dt

kan lide ved stillingen er Sorts mangel paa modspil. Han skal daekke

en svag bonde paa b4, og snart ogsaa en paa e5. Han skal holde h7 og
h6 daekket mod indbrud, og han skal daekke feltet e6, og maaske ogsa~

snart c6. Hvid kan evt. fortsaette med 23.Tdl og 24.d6. Hvad i al

verden skal Sort spille?
Lad Hans eller E.P. forklare hvorfor 19.Dg5 er et godt traek.

Selv duer jeg ikke til det. Men lad mig for min egen del sige at
stillingen efter 19.ssc5,Sb7 2o.Ssd7,D:d7 21.Se4 ikke blot er gun

stig for Hvid. Det er en gevinststilling.
illed hilsen,

Steens.



habil til at knytte kommentarer hertil.

Stefans beretning rummede få overraskelser. Væsentligst var
nok informationen om den mulige, nye betænlmingstid i hold
turneringen næste sæson: To timer til hver til hele partiet.
:Enkelte har antydet, at de ikke vil deltage under disse be
tingelser, og Vanløse vil derfor lade sin røst høre i rele
vant forum. Det skulle være mærkeligt, om ikke andre klubber
nærede lignende betænkeligheder, altså en frygt for udbredel
sen af "hovsa-skak". Personligt ville jeg have været lige
glad: Folk kan ikke spille slutspil; det hele bliver faktisk
meget nemt. Men objektivt set for seriøs skak~ det skidt.
Uagtet at klubben, så vidt man kunne forstå Stefan, har

flere stærke mesterspillere, roder 1. holdet stadig rundt
nede i 1. række. Det er også skidt. Fra at være en rimelig
stærk omegnsklub med en god og stærk hold.moral (jeg mener
det virkelig) er klubben nu reduceret til et sekterisk sam
menrend af folk, der har glemt hvad det vil sige at spille
på et hold. Afbud og udeblivelser har tilsyneladende mere
været reglen end undtagelsen. Læs side 3 om opskriften på
succes i den sammenhæng.
Beretningen blev godkendt.

Klart nok, regnskabet kunne påstås at være mangelfuldt - se
fb nr.4 - dog ikke i alvorlig grad; thi da var nok flere
end de 19 (!) incl. bestyrelsen mødt op. Ølsalget burde
selvfølgelig kunno skrabe noget mere sammen, men ellers •••
Man har heller ikke b-.:handlet denne kasserer (afgående Mor
ten Muxoll) ordentligt; jeg har været vidne til flere håb
løse diskussioner om kontingentbetaling. Alene derfor skulle
man holde sig for god til diverse mere eller mindre saglige
udfald•••
Regnskabet blev godkendt.
Efterfølgende vedtoges uændret kontingent, men med tilskud

til studerende. Det sidste forstod jeg simpelthen ikke. I
forvejen er det et privilegium at få lov til at studere •••
Man kan lige så godt give tilskud til skeløjede.
Gyldholm foreslog meget fornuftigt en opstramning af kon

tingentbetalingen, - jeg beder ham om snarest at formulere
det på skrift i fb.

'10



Bennys forslag om en gennemgribende ændring af vintertur
neringsformen (se fb nr. 2) blev vedtaget. Som tilskuer vil
jeg blo.t sige: Held og lykke! - Man kom ikke så meget ind
på den normalt store afbudsprocent; den slags hedder for
trængning.

Som det på forhånd var alment kendt, gik vor mangeårige for~
mand Stefan Å. Hansen af efter tro tjeneste. Og der var vel~
fortjente hyldestord fra Eigil P. og Gyldholm. På egne og
redaktionens vegne vil jeg også blande mig i koret og sige
Stefan tak for indsatsen.
Han har nemlig været en rent ud fremragende formand, hvis

virke efter min opfattelse har været præget af konsistens og
samvittighedsfuldhed, til tider ligefrem på trods af den
øvrige bestyrelses opbakning. - Jeg har ikke altid behandlet
ham lige hensynsfuldt (en utilbørlig opførsel fra min side),
og det hænger nok sammen med, at Stefan i sand kristentro er
tilbøjelig til at vende den anden kind til, når der bliver
slået. Han skulle bare gå til modangreb!
Ligesom når han spiller holdskak i sin kendte stil, der har

fået navn efter ham. Denne vending i den fjerde time, ud
brudet fra de bagerste bastioner bag tredie revle er jo
fremragende, løfter også den øvrige del af holdet. Strålende
og tilsyneladende med en vis regelmæssighed indbringende
topscorerpræmien! Frigjort fra de administrative pligter:
Bliv sådan ved Stefan!

Det bliver svært at løfte arven. Men ikke sværere end :Benny
vil klare det. Med lidt velvillighed og en positiv indstil
ling fra den resterende del af medlemsskaren vil det gå, og
Vanløse Skakklub vil opleve en ny fremgang.
Også kassererposten er blevet stærkt besat (i øvrigt har

Morten Mu.xoll under vanskelige forhold ejort det godt!), i
det der var come-back til Gyldholm. Så umiddelbart ser det
ud som om, vi har fået en stabil duo på de vigtigste poster
i bestyrelsen, hvortil der ellers var genvalg.
Kunne vi bede den nyvalgte bestyrelse om en programerklæ

ring i fb?

Som antydet i indledningen ka.n jeg ikke lade være med at
komme tilbage til den stemning af rent ud destruktiv karak-
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ter, der hvilede over forsamlingen, og som var medvirkende
til at trække seancen unødigt længe ud. Man må inderligt
håbe, at det pågældende, ærede medlem, der med sin utilbør
lige optræden desværre forstærkede min mistanke om en i ham
iboende grundfæstet, usolidarisk indstilling, var ret og
slet indisponeret! - Ellers var det noget lort!
Vi må vedgå, at det altid er svært at trække grænsen mellem

det skæmtvis morsomme og det rent ud pinagtige. Thi hvor
går den? Eh generalforsamling i en klub af vores sammensæt
ning bør efter min mening være en passende blanding af alvor
og fest. På en og samme tid en opgørelse over det forgangne
og en skuen fremad, helst med et optimistisk anstrøg og
krydret af et par muntre og/eller sarkastiske bemærkninger.
Og altså ikke denne trættekære personforfølgelse(!) og små
lige hængen sig i bagateller.

VS LEVE ! Hans

vi vender tilbage til opgaven side 8 med
Loeening:

l.Dd61l I et fantastisk traek. Sort har fem brikker: Kongen og

d-bonden har ingen lovlige traek. Flytter taarnet er der mat
ved 2.Dtd7+. Flytter c-bonden er der Db8I, og flytter a-bonden
er der Da61. Alteaa maa den generende kaempekvinde slaas:

1.,-,ctd61 og Hvid saetter mat med 2.Tcl#

Steen

Fribonden udgives af Vanløse Skakklubi som spiller hver
onsdag i lokalerne i Menighedshuset, Alekistevej 156, ved
Vanløse Kirke.

Formand Benny Petersen o2 22 26 37
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Steen Schousboe 71 74 97

Hans Nielsen 18 3o 95

Klubbens giro 6 47 84 33


