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Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet over
ordentlig seriøst med denne vanskelige problem
stilling. Som det straks vil fremgå, er vi ikke på
forkant med udviklingen, snarere er der tale om en
treven beslutning:

Når de trykvåde eksemplarer af Fribonden pr.
Juli, Oktober, Januar og April ligger "på bordet",
vil kassereren forsøge på en hensynsfuld måde at
påtvinge medlemmerne et girokort, der for den
enkelte viser skyldigt belØb både bagud og fremover
(normalt 3 mdr.). I øvrigt vil han altid have
girokortene med på klubaftenerne, og medlemmerne
kan også på samme hensynsfulde måde anmode om kortet.
Medlemmer, der ikke kommer fast i klubben, vil få
tilsendt kortet sammen med Fribonden.

Bestyrelsen håber med denne sendrægtige beslutning
at glæde såvel kasserer som medlemmer. Hidtidige
betalingsmåde kan - om end i mindre omfang - fortsat
benyttes.

Vi starter med Augustnummeret, hvor der opkræves to
måneder frem (samt eventuelt bagud).

Bestyrelsen



Claus Nordal 5 10 - 7 10 10 42
Per Lykke Jacobsen 10 10 8 - 8 5 41
Jens Windeleff 5 5 5 10 7 8 40
JØrgen Nielsen 8 9 5 4 8 - 34
Jan Ingvardsen 6 9 3 5 6 3 32
BjØrn Gemzøe 3 7 7 3 5 5 30
Richard H.Nielsen - 6 6 5 5 7 29
Erik Johansen 8 4 7 6 - 4 29
Lars M. Pedersen 7 - 5 8 - 7 27
Jeanette Berg - 4 5 5 5 5 24
JØrgen Hansen - - 10 - 8 5 23
Finn Lykke Nielsen 8 8 3 2 - - 21
Kian Pedersen 5 - ·- 4 7 - 16
Niels Locher 4 7 4 1 - - 16
Peder Raunsøe 3 - 5 5 - - 13
Tine Jensen - - 3 5 5 - 13
JØrgen Holst - - - - 7 5 12
søren B. Petersen 10 - - - - - 10
Axel Barkhuus 4 - - - 6 - 10
Niels Edoo - - 6 3 - - 9
Eivind Einersen - - - - 8 - 8
Ole Delfter 6 - - - - - 6
Nicolai Renstrøm - 6 - - - - 6
John Tomassen - - - - - 6 6
Rasmus Langkilde 1 - 3 - - - 4
Casper Moser 3 - - - - - 3
Kjell Suadicani - - - - - 3 3
Benny Petersen 2 - - - - - 2
Sune Maribo 2 - - - - - 2
Finn G. Madsen - - - - - 1 1
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Selv om mange af os er optaget i ferieperioden,
spilles der naturligvis skak i Vanløse Skakklub.

Sommer Grand-Prix tuneringen var i år kun på 6.
runder pga klubbens koordinerede tunering. Med
Knud som tuneringsleder bØd programmet på lyn/
temalyn med tidshandicap samt solitarieskak.

Som det fremgår af tuneringstabellen blev det
en meget hård kamp om den endelige sejr mellem
tre spillere.

Claus, der jo er startet forrygende i klubben
med maksimumpoint i vintertuneringens almenklas
se, sluttede på fØrstepladsen. Det bliver spænd
ende at fØlge ham fremover.

Nummer 2 blev Per Lykke, som er vendt tilbage
til klubben efter et studieophold i England. Et
fint comeback for ham.

3. pladsen gik til Windeleff som åbenbart ala
Bjarne Riis klarer sig bedst i sommervarmen. Sid
ste år blev det jo også til en tredieplads for
Jens.

Gode præstationer blev også leveret af JØrgen N1

Jan, BjØrn og Richard, der alle fik en special
præmie.

I år havde tuneringen også to kvindelige deltage
re: Jeanette og Tine. De klarede sig begge over
alt forventning. Det blev til en specialpræmie
til Jeanette.

Alt i alt en fin tunering godt styret af Knud.

Lars
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Heldet spiller også med
- en beretning fra VT 1994/95

Som tidligere 5-dobbeltklubmester
måtte jeg vel være blandt favorit
terne til klubmesterskabet i år, selv
om mit spil ikke har været så sta
bilt på det seneste.

Men på trods af manglende
stabilitet lykkedes det at sikre mig
klubmesterskabet. Selvom jeg i en
del partier spillede stabilt dårligt,
tog mine modstandere en dejlig
masse points fra hinanden, og dels
vandt jeg et par partier, som jeg
bestemt ikke fortjente at vinde.

Men heldet spiller også med,
som det vil fremgå af min krono
logiske gennemgang af turnerin
gen.

Jeg begyndte ellers ikke med
det store held mod Niels Edoo. Jeg
spillede med sort (som sædvanlig)
på gevinst i stedet for at tage en
remis, og så gik det pludselig galt.
Da artiklen her handler om mit
held, viser jeg ikke noget fra mit
parti mod Niels, som er undtagel
sen, der bekræter reglen. Han kun
ne ellers godt fortjene at få et parti
i bladet, for Niels har været tur
neringens overraskelse, og det så
længe ud til, at han kunne over
hale os alle i mesterskabsstriden.
Men det var også lidt af en optisk
illusion, for han manglede til sidst
Gunnar og Søren, og de tager næ
sten altid points fra næsten alle.
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Gunnar er altid en af favoritter
ne, men jeg har normalt et godt
tag på ham. Samtidig giver hans
chancebetanede spil et par neder
lag, hvilket normalt fjerner ham
fra den absolutte topplacering. I
mit parti mod ham tog jeg noget
hasarderet imod et bondeoffer,
men få træk senere vandt han bon
den tilbage med en afbytning til et
slutspil, der var uden chancer for
os begge. Remis.

Jørgen Nielsen var debutant i
mesterklassen, hvor han fik en
meget hård medfart. Kun et sølle
halvt point blev det til i 11 opsli
dende partier, og det sky Ides nok
mest manglende erfaring i at spille
mod stærkere modstandere. Spil
forståelsen fejler ikke noget, men
han har nok godt af at komme ned
i kandidatklassen igen og få nogle
points.

Mit parti mod Jørgen N. ble
det første eksempel på mit held.
Vi kommer ind efter 40 træk efter
en dronningafbytning, som gavner
sort, der for første gang i partiet
har fået en egentlig fordel, selvom
jeg sled længe for at få noget ud
af en meget lille fordel i midtspil
Iet. Vi kommer ind, hvor det ende
lig er lykkedes at få fordel med en
dronningafbytning.



Jørgen Nielsen - Eivind. Stillingen
efter 40. Kb8xc7.
Sorts fordel består for det første i,
at hvid må bruge kræfter på at
dække sin h-bonde og for det an
det i, at sort kan etablere to for
bundne fribønder i centrum. 41. h4
Tdh8 42. Tdfl Kd6 43. Tf4 c5!
Hermed er de forbundne fribønder
etableret. 44. Kc2 cxd4 45. Txd4+
KcS 46. Kc3 f5 47. b4+ Kc6 48.
a4 eS 49. bS+ Kc7 50. Td5 Te7
51. hS f4 52. Kd3 e4+ 53. Ke2
Tg8 54. Th2 Teg7 55. Kf2 Tg3
56. h6 e3+ 57. Ke2
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Vi har spillet 25 træk siden sidste
tidskontrol, så det begynder så
småt at knibe med tiden. Jeg
dribler derfor lidt rundt med tårnet
uden at finde noget godt. Jeg kon
staterer først, at 57...Tg2+ ikke
duer, da h-bonden løber stærkt. Jeg
finder derfor 57...Te8 58. Tf5 Td8
59. Td5 Tf8! 60. Tdl f3+?? En
kæmpeoverseelse i tidnød. Sort
skal naturligvis fortsætte med at
drible tårnet rundt på 8. række:
60.. .TeS! 61. Tfl Td8!, og sort
vinder. 5 tårntræk i træk på 8.
række er spændende, selvom
57...TfS havde været hurtigere. (I
øvrigt kan hvid formentlig stadig
holde sammen på kludene efter
60...TeS, nemlig med 61. Tel ! f3+
62. Kfl, så måske var stillingen
objektivt set remis?). Efter min
brøler vinder hvid meget let. Det
eneste problem kan være tiden,
men Jørgen har næsten 5 minutter
tilbage mod mine 2. Jeg har no
teret følgende træk videre: 61.
Kxe3 f2+ 62. Ke2 Tgl 63. Tfl
Tg4 64. h7 Te4+ 65. Kd2 Td4+
66. Kc3 Tdd8 og sort vandt på
tid nogle træk senere. Hvid står
tykt til gevinst, men nogle træk
senere brugte Jørgen pludselig de
to minutter, han havde tilbage, på
at beundre sin gevinststilling, og
så faldt han på tid. Det var så mit
held, at Jørgen gik ned på en så
dum måde efter at have spillet
fornuftigt længe, så heldet spiller
også med.



Jeg har ikke så gode erfaringer
mod Jørgen Hansen, men i år fik
jeg hurtigt en behagelig stilling.
Jørgen Hansen - Eivind
1. e4 e5 2. Sf3 e6 3. d4 exd4 4.
Sxd4 Se6 5. Le3?! Giver sort nem
udligning. 5...Sf6 6. Sd2 dS 7.
Sxe6 bxe6 8. e5 Sd7 9. f4 Le7 10.
Dg4 g6 11. h4? "Tvinger" sort til
det gode træk 11 ...hS 12. Dh3 as
13. Sf3 Tb8 14. Sd4 Txb2!? 15.
Sxc6 De7 16. Sxe7 Kxe7 17. LdJ
SeS 18. 0-0 La6 19. Lcl Sxd3
20. exd3 DeS+ 21. Khl Te2

Sort star overlegent, og hvid har
næsten ingen træk. Jørgen prøver
det eneste, der giver hvid chancer.
22. d4! Dxd4 23. La3+ Kd7 24.
Tfdl De4 25. Dg3 The8 26. Tel
T8c3! Og hvid er færdig. Efter 27.
Dh2 kan sort vælge mellem
27 .. .Txg2 (28. Dxg2 Th3+ ender
med mat) eller mere rolige fortsæt
telser som ...Dc4 eller ...Da4. 27.
Dxe3 Dxg2 mat.

Mod Morten spillede jeg ligeledes
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ganske fornuftigt, så det var ikke
held alt sammen:
Eivind - Morten
1. e4 d6 2. Sc3. En improvisation
ved brættet; jeg lader som 0111 jeg
spiller hvid i en lukket sicilianer.
2...g6 3. d3 Lg7 4. Le3 Sf6 5.
Dd2 Sg4? Tempotab, som giver
sort problemer. Hvids løber står jo
godt på g5. 6. Lg5 e6 7. h3 Sf6 8.
f4 Sbd7 9. Sf3 e5 10. fxe5 Sxe5
11. Sxe5 dxe5 12. Le2 Db6 13.
Tfl Sd7 14. 0-0-0 Sc5 15. Lh6
0-0 16. Lxg7 Kxg7 17. d4 exd4
18. Dxd4+ Kg8

Hvordan udnytter man sorts svæk
kelser omkring kongen? 19. h4!
Sådan! Enten h4-h5-h6 med kig
mod g7, eller b4-h5xg6 med en
ekstra åben linje til tårnene.
19...Sd7 20. Dd2 Ses 21. hS Le6
22. hxg6 fxg6? En overseelse,
men alternativerne er ubehagelige.
23. Txf8+ Txf8 24. Dd6 og vin
der, på grund af 24...De3+ 25.



Td2 Lg4 26. Lxg4 Sxg4 27. De6+
Kg7 28. Dxg4 Tf2 29. Dd7+ Kh6
30. Sdl Tfl 31. Dh3+ Dxh3 32.
gxb3 og hvid vandt let.

Jeg er kommet til at smide mit
parti mod Bendt Wiberg væk, så I
slipper for det. Jeg vandt. I slipper
også for at se mit ret kedelige
parti mod Steen, hvor det mest
ophidsende var, at Steen tog remis
i en lettere fordelagtig stilling.
Endelig har jeg ikke den store lyst
til at vise partiet mod Søren, hvor
jeg spillede rigtig dårligt, og hvor
Søren for alvor var kommet i gang
efter sin pause. Søren var min
favorit til titlen, men han smed det
hele væk i de første runder.

Efter mit tab mod Søren regnede
jeg med, at jeg måtte vinde de
sidste to partier for at beholde
nogen chance for at vinde samlet.
Samtidig måtte Niels Edoo ikke
fortsætte sin sejrsrække, men jeg
var fortrøstningsfuld, for han
manglede en Søren i form. Det
vanskeligste var min egen del: 2
points, heraf et med sort mod en
farlig rival, riemlig Jesper.

Det er svært at vinde med sort
mod Jesper, for han spiller så blø
de, men solide, åbninger med hvid,
at sort skal håbe på en taktisk
mulighed for at kunne vinde. I
kedelige stillinger opstår de takti
skemuligheder imidlertid sjældent,
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men man har vel lov at være hel
dig:
Jesper - Eivind
I. e4 c5 2. c4 Sc6 3. Sc3 g6 4. g3
Lg7 5. Lg2 e6 6. Sge2 Sge7 7. 0-
-0 0-0 8. d3 Sd4 9. Le3 Sec6
10. Dd2 DaS 11. Tabl d6 12. a3
a6

13. Lh6? Tillader 13...Se5! Her
efter vinder sort en bonde i alle
varianter. Hovedtruslen er jo
... Sf3+. 14. f3 Sxe2+ 15. Sxe2
Dxd2 16. Lxd2 Sxd3. Så bør den
kunne køres hjem, hvilket da også
skete. Resten følger uden kom
mentarer. 17. Lc3 Lxc3 18. Sxc3
Se5 19. Tfdl Sxc4 20. Lfl Se5
21. Txd6 Sxf3+ 22. Kg2 Se5 23.
Sa4 Ld7 24. SxcS Lc6 25. Tbdl
Tfc8 26. Tld4 Kf8 27. Sd3 Sxd3
28. Lxd3 e5 29. Tb4 Ke7 og sort
vandt. Tårnet må jo give sig for
løberen.

Efter disse par eksempler på pænt
spil fra min side skal vi se endnu
et eksempel på held:



Eivind - Lars
1. e4 c6 2. d4 dS 3. e5 LfS 4. h4
bS 5. c4 dxc4 6. Lxc4 e6 7. ScJ
Se7 8. LgS Db6 9. Dd2 SdS 10.
Sge2 Sd7 11. 0-0 f6 12. cxf6
g.xf6 13. Lf4 Sxf4 14. Dxf4

Lars kan egentlig ikke bruge en
remis til noget, men stillingen er
nok ikke til mere, medmindre sort
tør prøve kræfter med det risikable
14...Dxb2!?. Jeg havde planlagt
15. Lxe6! Lxe6 16. De4 Kf7 17.
Sf4, "og noget vil vise sig". Jeg
kan ikke huske, om jeg havde set
hele den følgende smukke variant,
men jeg havde på fornemmelsen,
at der var noget godt. Hovedvari
anten er: l 7 ...Lg4 18. Dg6+ Ke7
19. Tfel+ Kd6 (19 ...Kd8 20. Tabl
fulgt af 21. De8+ og 22. Dxa8) 20.
Se4+ Kc7 21. Sd5+! cxd5 22.
Tacl+ Kd8 23. De8+! Kxe8 24.
Sd6++ Kd8 25. Sf7 mat. Sort kan
naturligvis overleve ved i stedet at
give dronningen i træk 22
(22 ...Dxcl), men hvid må have
fordel. Det er typisk, at Lars brug-
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te 10 sekunder på at forkaste
14...Dxb2 som for farligt, uden
overhovedet at have set på 15.
Lxe6! 20 minutters analyser var
dermed spildt, da Lars besluttede
sig for at gå efter en trækgentagel
se. 14...Lh6 15. Dd6 Lf8 16. Df4
Lh6 17. Dd6 Lf8. Med remistil
bud. Min vurdering var egentlig, at
sort ville få fordel, hvis jeg afslog,
men jeg regnede med, at kun en
gevinst ville give chancer for at
kæmpe om 'skabet. Jeg valgte der
for det ukorrekte 18. Dg3?! Nu
har jeg ikke længere muligheden
d5 ! som svar på lang rokade, da
Lf5 ikke er truet. Sort kan derfor
rokere i ro og mag, og så er det
hvid, <ler har problemer. 18.,,0-0··
-0 19, Sf4 Ld6 20. Dc3 Tde8 21.
Tfel e5 22. dxcS Dxe3 23. Txc3
fxc5 24. SxhS!? Ellers har sort
behageligt spil, og jeg skal jo vin
de! 24...TxhS 25. Lf7 Tcb8 26.
LxhS TxbS 27. g3 Lc5 28. Te2.

Nu er det så min tur til at tilbyde
remis, dajeg har opdaget, at hvids



stilling er til rotterne. Sort kan
sikre sig en behagelig fordel med
28... Sf6 (29. Txe5? Lxf2+) fulgt af
... Sg4, hvorefter hvids tårne er
passificerede. Min plan var at til
byde remis, inden fordelen var for
tydelig, men Lars er ikke så nem
at narre. Han fortsætter naturligvis.
Til mit held med to dårlige træk i
rap. 28 ...ThS? Nu får hvid næsten
udlignet med 29. Se4. Hvorefter
Lars lukker øjnene og spiller
29...Lb6??? 30. Sd6+ opgivet.

Beklagelse

Der ryger en ren officer. Dobbelt
held, nemlig at Lars ikke tog remi
sen, og at han spillede hele pointet
i mine hænder.

Partiet mod Lars var mit sidste,
men ikke mit sidste held. Søren
slog Niels Edoo, og dermed var
det fuldbragt.

Men min sejr var alt i alt ikke
helt urimelig. For heldet spiller
også med, og heldet skal jo også
en gang imellem kunne tilsmile ...
den heldige.

Eivind

I sidste nummer af Fribonden blev der bragt et
indlæg,"Skuffende Come-Bac.k:i, der har virket
stødende. Redaktionen beklager, at vi overså
dette, og vil bestræbe os på at undgå gentage!-
ser.

Redaktionen

Kære Medlem

Vi har desværre mistet

1 tårnur
1 sæt nye brikker
1 nyt bræt

Skulle du have lånt ovenstående med
hjem ... beder vi dig omgående aflevere
det i klubben.

Bestyrelsen
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Program for Vanløse Skakklub 1995

August
Onsdag 9/8 kl. 20.00 Sommer-hygge-turnering

Onsdag 16/8 kl. 20.00 Sommer-hygge-turnering

Onsdag 23/8 kl. 20.00 Foredrag & Simultan ved
klubmesteren

LØrdag 26/8 kl. 12.00 Skakkens Dag ved
Vanløse Station

Onsdag 30/8 kl. 19.30 Vanløse Open, runde 1 - 3

September
Onsdag 6/9 kl. 19.30 Vanløse Open, runde 4 - 6

præmieuddeling

Onsdag 13/9 kl. 19.30 Hyggeaften inden
Vinterturneringen starter

Onsdag 20/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 1.runde

Onsdag 27/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 2.runde

Oktober

Onsdag 4/10 kl. 19.30 Vinte~turnering,
Udsatte Partier

Onsdag 11/10 kl. 19.30 Vinterturnering, 3.runde

Onsdag 18/10 kl. 19.30 Vinterturnering, 4.runde

Onsdag 25/10 kl. 19.30 Vinterturnering,
Udsatte Partier
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November

søndag 5/11 kl. 12.00

Onsdag 8/11 kl. 19.30

Onsdag 15/11 kl. 19.30

søndag 19/11 kl. 12.00

Onsdag 22/11 kl. 19.30

Onsdag 29/11 kl". 19.30

Decembe:r
Onsdag 6/12 kl. 20.00

1/11 kl. 19.30 Træningsmatcher til
Holdturneringen
1.hold mod 2.hold
3.hold mod 4.hold
Juniorer mod simultanspiller

KSU Holdturnering,
1.hold, 3.division

KSU Holdturnering, I.runde

Vinterturnering, ~.runde

KSU Holdturnering,
1.hold, 3.division

KSU Holdturnering, 2.runde

HoldmØder,
HUSK at afbud SKAl meldes!!

Onsdag

Arrangement med international
spiller
Entre 25,- kr.

søndag 10/12 kl. 12.00 KSU Holdturnering,
1.hold, 3.division

Onsdag 13/12 kl. 19.30 KSU Holdturnering, 3.runde

Onsdag 20/12 kl. 20.00 JULEAFSLUTNING & Formandens
halvårlige beretn.
Gratis adgang! ! !

Onsdag 27/12 kl. 19.30 Nytårs-turnering
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FERIE OG SKAK I TYRKIET, CESME.

I maj måned holdt jeg en uges ferie i ovennævnte
lokalitet med en kammerat-velvilligst udlånt af en
højgravid mor og ægtefælle. Byen har 10.12.000
indbyggere, en dejlig havn, mange restauranter
for
enhver pengepung-, en handlende gågade, dejligt
vejr -dog lidt blæsende-, dejlig natur og gode
hoteller. Og så er de indfødte, dvs. mænd, unge
og børn, ikke kvinder, utroligt venlige, hilser uop
fordret og vil gerne have en lille sludder- på et
forfærdeligt engelsk.

Er man til badestrande, ligger der en lille ved
havnen, og ellers tager man "dolmus"- en lille
bus med faste ruter, der tager rejsende op og
sætter dem af
overalt på ruten- til nærliggende småbyer med
badestrande. Turen i "dolmus" koster 2-3 kr. og
er en oplevelse i sig selv.

Jeg kan virkelig anbefale en ferie til denne by,
men det skal være i maj eller september/oktober,
og det skal være i år eller senest næste år. Der er
mindst 20 hoteller under opførelse ( udkanterne
af byen og oplandet.

Rejsen kostede 2.000 kr.-
single pr. dobbeltværelse inklusiv en god morgenmad-
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og øvrige leveomkostninger kan let holdes nede
på 1.200-1.500 kr.

Cesme ligger vestligst på Tyrkiets vestkyst på en
halvø, og 100 km. inde i landet i bunden af en
fjord ligger lzmir, en millionby, der er synonym
med Smyrna. I min betændte drengefantasi er
den indbegrebet af østerlandsk mystik, dvs.
letpåklædte ( i slør ), dansende damer, hærgende
rytterbander med dragne sabler, karavaner, sulta
ner o.s.v. Vores endages tur i strålende vejr til
fods 5-6 km. ind ad stranspromenaden med byen
liggende på bjergene i bunden af fjorden var fan
tastisk, men gav jo ikke næring til fantasierne.

Nå, rejsebeskrivelser og
drengefantasier er ikke dette organs hovedemner,
og jeg vender tilbage til Cesme og nærmer mig
skakken. På enhver rejse i det fremmede er tan
ken om skak hos de fleste "afficianados" vel
aldrig helt væk, og en dag stødte vi da også på
gågaden på et par udøvere af det ædle spil. Jeg
stillede mig op blandt de øvrige tilskuere, og en
stol blev efter et kvarters tid hentet ud til mig fra
den nærmeste forretning. Spillet var vel over mit
niveau, men ikke mere end at jeg kunne se, at
den ene spiller stod dårligere. Denne spiller fik
pludselig kunder i sin butik, hastede ind, og jeg
fik det ærefulde hverv at føre spillet til tab, hvil
ket tog et kvarters tid.

Herefter forhandlede de øvrige på kaudervælsk,
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og jag
skulle så spille et nyt parti mod en anden spiller.
Kampen blev ikke regulær, allerede efter nogle
træk overså han, at dronningen stod i slag, og
senere overgik det samme mig. Det hele foregik i
en meget venskabelig atmosfære, og vi rettede
derfor. Allivel blev kampen spændende.

Følgende stilling med hr. Ata Tyrk som hvid og
hr. Johansen som sort opstod. Stillingen er ikke
helt korrekt, men de følgende manøvrer er:

Med redaktionens bemærk
ninger:

Sort trækker-, Dh6
Truer slemt med Dh3
Hvid forsvarer sig med
h4. Erik finder nu
det smarte-, Tf4
Hvid ser muligheden for
at vinde et tårn, og
spiller Sd5, men
opdager samtidigt Eriks
elegante mulighed, nemlig
Txh4, og opgiver.

VINTEREN nærmer sig ...

Husk derfor at tilmelde dig til Vinterturneringen
på opslagstavlen i klubben, og betal 50,-kr. til
kassereren, som går ubeskåret til præmier (altså
ikke kassereren!).

Første runde er den 20. September.
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En planlagt åbning.

3. holdet fik flere topscorere i den forgangne
sæson - jeg var en af dem og på 8. brædt : 6 kam
pe og 4 sejre. Jeg vil derfor gerne vise et godt
parti fra denne turnering. Imidlertid er mine
arkivfaciliteter ikke helt op til den standard,
der må kunne forventes af en topscorer, idet der
ikke ses at være opbevaret opbevaringsværdige
partier fra holdturneringen.....
"Fribonden"s læsere skal dog ikke af denne grund
gå glip af et sjovt parti fra min (og min med
spillers) hånd. Partiet - hvori "Frib....,..,nden" spil
lede en vis rolle - er fra årets vinterturnering
og forløb således, idet jeg havde sort:

1. e4,e5; 2. Sc3,Sf6; 3. Lc4,Sc6; 4. Se2~Lc5;

Her kunne sort tage en bonde med Sxe4, men jeg
syntes ikke om den efterfølgende stilling.
5. O-O,d6; 6. I<h1?
Hvid havde åbenbart fra begyndelsen bestemt sig
til, at de egentlige kamphandlinger først skulle
finde sted, når han med f4 gav signal. De første
5-6 træk gjorde hvid stort set uden brug af be
tænkningstid. ag- mens jeg tænkte tungt over situ
ationen, studerede han med stor interesse det
netop udsendte nr. af "Fribonden". Efter sorts
næste træk havde han læst, hvad han skulle, for
bladet blev lagt helt væk.
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6 .... ,Sg4(i); 7. Del (nu var d4 nødvendig)1Dh4;
8. h31Sxf2; 9. Kh2,Lxh3; 10. Lxf7 (!?}1••·

Nu bider hvid fra sig, men det er for sent.
10 .... ,Kxf7; 11. g3,Dh5 (Df6 havde nok været
mere effektivt.) 12. Txf2,Lxf2; 13. Dxf2, Ke6;
14. d4,Taf8; 15. Lf4 , ... (Her skulle hvid nok
have trukket d.5. Der kunne have fulgt:
16. d5,Ke7, 17. De3 (trusler om dronningebytning
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mv. på g4),h3; 18. dxc6, men sort har stadig for
del og bør vinde "let", som det hedder i de ma
tematiske beviser)
15 .... ,Kd.7 (!); 16. dxe5,Sxe5 17. Dxa7, Sf3; 18.
Khl,Lfl mat.

Hvid kunne selvfølgelig havde opgivet efter træk
16, men som den syrrpatiske skakspiller, hvid er,
tog han de sidste dråber af bægeret med.

Peder Raunsø

PORTRÆTFOTOS y(fl-4'
PRESSEFOTOS ~

REKLAMEFOTOS
BRYLLUPSFOTOS

RECEPTIONSFOTOS
/ I \ I EGET ATELIER ELLER ON LOCATION

ÅLEKISTEVEJ 42 2720 VANLØSE TLF. 31 74 34 05
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Et forsinket svar til Børge Gyldholm:

Som nyt medlem i klubben er jeg glædeligt overrasket over at se
klubbens aktivitetsniveau, hvor der både er plads, tid og kræfter til flere
turneringer i løbet af året og et månedligt klubblad. Det ser man kun
sjældent i andre af landets skakklubber. At der i klubben så også findes
en ældre, bramfii herre, der udbreder sig på klubbladets sider om mangt
og meget, er kun et ekstra plus, der gør det hele mere levende.
Det skal dog ikke afholde mig fra at polemisere lidt med denne herre,
som i anledningen af SO-året for Danmarks befrielse i apriludgaven af
"Fribonden" fyrede en større bredside af mod besættelsestidens sarnar
bejdspolitikere.
Hvorvidt besættelsestidens danske politikere - Stauning, Buhl, Scavenius
etc. - skal hædres som "helte", som Børge citerer et kvindemenneske
for, ved jeg ikke, men vores respekt for at have bragt Danmark
helskindet gennem 2. Verdenskrig fortjener de så afgjort. Det arbejde,
som de gjorde, var upopulært, men nødvendigt. Var det kommet til de af
modstandsbevægelsen så højt besungne "norske tilstande", ville Dan
mark være blevet udsat for et terrorstyre uden fortilfælde i den danske
historie. Kommunister, jøder, homoseksuelle, fysisk og psykisk handi
cappede ville alle som en være blevet sendt til de behørige kz-lejre i
Polen og Tyskland. Uden pardon eller hjælpepakker fra Dansk Røde
Kors. De Allierede ville måske nok have anset Danmark for et besat og
ligesindet land, men de ville have set sig nødsaget til at foretage
storstilede bombetogter mod Danmark med store menneskelige og
materielle tab til følge. Jeg tvivler nemlig på, at modstandsbevægelsen
havde haft mere spillerum under et tysk kommissærstyre som i Norge,
end tilfældet var dengang.
For bedre at kunne forstå de danske politikeres bevæggrunde for at
samarbejde med tyskerne bør man huske, hvad der skete i årene forud
for den 9. april 1940: Østrig, den tjekkiske del af Tjekkoslovakiet og
den del af Polen, som Stalin ikke havde "befriet", var alle blevet
indlemmet i det Stortyske Rige. Warszawa var blevet jævnet med
jorden. At de danske politikere så i lyset af disse begivenheder valgte
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den mindre ærefulde samarbejdslinie frem for at smide det hele fra sig og
tage båden til Sverige må siges at være forståeligt og - på sin vis - meget
modigt.
Det skal så også siges, at de danske politikere medvirkede til et par fæle
ting under besættelsen: Interneringen af danske kommunister (i den
anledning blev der begået flere åbenlyse og alvorlige brud på
Grundloven), underskrivelsen af Antikornintern-pagten (der blev dog
bedrevet dansk fodnotepolitik i baggrunden) samt den mere eller mindre
åbenlyse tilladelse til dannelsen af "Frikorps Danmark". Og Buhls lille
radiotale, som Børge klandrer ham for? Mon ikke den skal ses som et
forsvar for samarbejdspolitikken og som udtryk for det pres, som
tyskerne lagde på den danske regering for at gøre noget ved sabotagen?

Mit forsvar for samarbejdspolitikken er ikke et forsøg på at forklejne
modstandsfolkenes indsats for et frit og ubesat Danmark. Det arbejde,
som de udførte, var farligere, mere beskidt og ligeså som politikernes
samarbejde (eller "modarbejde", som Scavenius kaldte det) med tysk
erne. Er tiden ikke snart kommet dertil, at vi indrømmer, at begge parter
havde ret. Både sabotagen og samarbejdet med tyskerne var nødvendige
for at bringe Danmark helskindet gennem krigen.

Når nu historietimen er forbi for i dag (jeg håber ikke, at det blev alt for
kedeligt), vil jeg gerne af med følgende hilsen til Børge Gyldholm: Skal
det nu også være en skam og en skændsel at være både landsskadelig
EU-tilhænger og hysterisk/puritansk afholdsmand?! Hr. Gyldholm! Jeg
må gøre Dem opmærksom på, at De gør Dem skyldig i udøvelse af
politisk agitation og indoktrinering af vore yngre medlemmer! Hvis De
fortsætter sådan, kan De være forvisset om at blive imødegået af min
skarpe pen!

Ærbødigst
HenrikLang
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PROGRAM
Onsdag 9/8 20.00 Sommer hygge turnering
Onsdag 16/8 20.00 Sommer hygge turnering

Onsdag 23/8 20.00 Foredrag & Simultan ved
klubmesteren

LØrdag 26/8 12.00 Skakkens dag ved
Vanløse Station

Onsdag 30/8
Onsdag 6/9

Onsdag 13/9

19.30 VS-Open, runde 1 - 3
19.30 VS-Open, runde 4 - 6 og

præmieuddeling

19.30 Hyggeaften inden Vinter
turneringen går igang

Deadline:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d. 23/8.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menighedshuset
Alekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand Knud Larsen Ingen telefon!
Lauritz SØrensensvej 11, 3.sal ·
2000 Frederiksberg

Kasserer Erik Johansen 31 87 06 21

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens Giro

Klubbens tlf.nr.

6 47 84 33

31 74 41 07


