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Lørdag den 2.november fylder klubbens vel nok
mest afholdte og højst estimerede medlem Axel
Barkhuus 75 år og kan se tilbage på 39 aktive
år i Vanløse Skakklub, idet han meldte sig ind
i 1946. Altid var Barkhuus med i forreste ræk
ke, det vil sige d~r hvor der skulle gøres et
stykke arbejde, i flere perioder sum bestyrel
sesmedlem, en tid endda sum klubformand, og i
skæbneåret 1976, da klubbens liv hang i en me
get tynd tråd, var det ganske naturligt, at
llarkhuus ~ar blandt dem, der udgjorde rednings
holdet. Også på det rent skakrnæssir;e område
har Jran været med helt fremme, idet han i sæso
nen 1963/64 spillede på klubbens l.hold i 2.di
vision.

I de senere år har Barkhuus først og frem
mes~taget sig af vor materielle velfærd såsom
forsyning med kaffe og andre vederkvægende
drikke, og det er kommet klubbP.n til goue på
den måde, at dispositionsfonden siden 1976 er
vokset fra 3600 kr til godt 23000 kr. Det var
således velf'ortjent, at han for sin indsats på
mange områder i 1982.. blev udnrevn t til æresmed
lem i klubben.

Han har st"'t og trofast holdt sin kurs i go
de som i mindre gode tider, i tykt og tyndt en
gentleman og uforlignel.ig kammerat, sådan er
Barkhuus. .:--1å t te det forundes os at beholde ham
i vore rækker i endnu mange gode år.

Bestyrelsen.



SKARPT FOR SORT MOD 1. e4

Mod hvids glimrende før
stetræk I. e4 har sort mange
muligheder for skarpt spil,
men fælles for dem alle er,
at de er så kendte, at hvid må
ske kender varianternes junge!
bedre end sort og derved kan
få fordel efter få træk.

Intet er ærgerligere end
at komme næstbedst ud af åb
ningen, men dette risikerer
man let hvis man vil spille
skarpt - og hvis du, min kæ
re læser, aldrig vil spille skarpt,
bør du ikke læse videre.

Jeg laver bl. a. denne teo
riartikel fordi jeg mener, åb
ningen er et område, hvor vi
vanløse-spillere ikke er nået
særlig langt. Det er jo ikke al
le, der kan sætte sig ned foran
brættet og fole sig til, hvad der
bør spilles i nogle åbningsstil
linger, hvor 3-4 træk synes
plausible - som jeg har fornem
melsen af, at vor klubs stærke
ste spiller, Hans Nielsen, me
ner, at alle bør kunne!

Mit forslag til en skarp og
ukendt åbning mod 1. e4 er
Nimzowitsch-varianten i Sicili
ansk.

1. e4 cS
Nu kan hvid naturligvis spille
en masse træk, f. eks. c3, Sc3
eller d4, men det mest almin
delige er dog

2. Sf3
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og det er sorts tur til at have
en masse muligheder, f. eks.
Sc6, d6 eller e6. Men Nimzo
witsch spillede

2. . . Sf6!?
og trækket blev en forgænger
for Aljechins forsvar, l.c4 Sf6.
Hvid har dog ikke de samme
chancer for bondestorm i cen
trum, da c-bonden "forhin
drer" d4.

Hvis hvid nu er forsigtig,
spiller han 3.d3. Men sort kan
da ret let få bekvemt spil med
d6, g6, Lg7, o-o, Sc6 (evt. med
Lg4 indskudt, hvis hvid ikke
har spillet h3 forinden) og sort
angriber på dronningflojcn ,
mens hvid må angribe i cen
trum (med c3 og gennemfør
sel af d4) eller på kongcflojen.

Desværre spiller mange
3.Sc3 i håb om 3 ... dS 4.cxdS
SxdS 5.LbS+ Ld7 6.ScS!
Sxc3? 7.Df3! f6 8.DhS+ g6
9. Sxg6 og sort bliver sat mat.
Hvis du ikke har noget imod
slutspil, kan du spille 3.Sc3
Sc6 4.d4 dS 5.exdS (5.LbS?
dxe4 6.SeS cxd4! 7.Sxc6
bxc6 8. Lxc6+ Ld7 9. Lxa8
dxc3 ! og sort vinder efter
I 0. Lb7 Db6 og bonden slår på
b2 med gaffel eller 10. LdS
cxb2 11. Lxb2 Das+ og haps
på dS) 5 ... SxdS 6.SxdS DxdS
7. Le3 cxd4 8.Sxd4 Sxcl4
9. Dxd4 DxJ4 I 0. Lxd4 Ld7



med nogenlunde lige spil, hvid
står måske lidt bedre.

Sort kan også spille 3. Sc3
Sc6 4. d4 cxd4 eller 3 ...d6
4. d4 cxd4 eller 3 ... e6 4. d4
(4.e5 Sd5 er 'hovedvarianten')
4 ... cxd4, alle varianter dog vel
kendt teori.

Hvis hvid er med på lø
jerne, spiller han/hun

3.eS SdS
og hvid har et par muligheder.
4.d4 cxd4 5.Dxd4 (evt. c3!?
som i et parti Hans Nielsen-EE
hvor Hans vandt, desværre.
Stillingen efter 5. c3 d6 6. cxd4
Sc6 er kendt fra Kasparov
partier og kan også opstå efter
1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5
4. d4 osv.) 5 ... e6 6. Lc4 Sc6
7. De4 d6 8.o-o (8.Lxd5 exd5
9. Dxd5 Le6 10. De4 dxe5
11. SxeS DaS+) 8 ...dxe5
9.Sxe5 Sf6 10.Sxc6 Dc7(!)
1 l.Df3 Ld7 med indviklet og
uklart spil, f. eks. 12.SeS DxeS
13. Dxb7? Ld6! og sort står
herligt.

4. c4 ser hæsligt ud, sort
spiller 4 ... Sc7 5.d4 cxd4
6. Dxd4 Sc6 og sorts chancer
er ikke mindre end hvids
(bring aldrig dronningen for
tidligt i spill ).

Det bør lige bemærkes, at
4.Lc4 Sh6 5. Lxf7+? ikke dur,
for sort spiller 5 ...Kxf7
6. Sg5+ Kg8 7. Df3 De8 og
hvid har intet for officeren.
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4. Sc3!
Udråbstegnet stammer fra
Bent Larsen. Sort spiller

4... e6!

5.SxdS
Sort truede med Sxc3 fulgt af
d5 og hvids d-fløjs-bønder er
svage. Mod 5. Se4 spiller sort
5 ... f5 6.Sc3! (6.exf6 ep. Sxf6
giver et godt centrum og en
f-linie til at hærge hvid i.
6. Sg3 Sc6 giver hvid en svag
e-bonde , f. eks. 7. b3 Dc7
8. Lb2 Sf4 og hvid har noget at
frygte, modsat sort) 6 ... d6
7. Sxd5 exd5 8. d4 Sc6 med dy
namisk ligevægt.

5... exdS
6. d4 Sc6!
7. dxcS lxcS
8. DxdS d6!
9. exd6 Db6



GRUNDSTILLINGEN!
Hvid har her 5 forskellige mu
ligheder:
a) 10. Dd2 for at beholde bøn
derne. 10... o-o l l.Ld3 (l 1.d7?
Lxd7! 12.Dxd7 Lxf2+ 13.Ke2
Te8+ og 14...Tad8 med dame
gevinst) 11 .. .Te8+ 12. Kfl
Lg4 og hvem ville ikke give to
bønder for en sådan stilling?
d6-bonden ryger også snart.
Hvem ville ikke give en bonde
for en sådan stilling?
b) 10. Ld3Lxf2+ 11.Ke2Le6
12. DbS 0-0-0 og sort tager d6
med fordel.
c) 10. De4+ Le6 11. d7+
Kxd7 12.Le3 Lxe3 13.Tdl+
Kc7 14. fxe3 for at blokere e
linien. 14.. .Tad8 I 5.Df4+ Kc8
16. Sd4 Sxd4 17.Txd4 Txd4
18. Dxd4 DaS+ og sort skulle
stå lidt bedre.
d) 10. Le3 Lxe3 l l.fxe3
( 11. De4+ Kd8 ! 1 2. fxe3 Te8
13. Oh4+ f6 og hvids stilling

er i ruiner) 11 ... Dxe3+ 12. Le2
Le6 13. Dd3 Dxd3 14. Lxd3
0-0-0 og sort er bedst udviklet.
e) Hovedvarianten er

10. Lc4 Lxf2+
Her kan hvid spille 11. Kfl o-o,
men hvad så med h I-tårnet?
En mulighed er 12. d7? Lxd7
13.Dxd7 Tad8 14.Dg4 Tdl+
og tårnet takker af. Altså må
man bide i det sure æble og
spille

11. Ke2
Kongen er en stærk brik.

11. . . o-o
12.Tdl Le6

og hvid har et ubehageligt
valg. 13. De4 Tae8 14. Kfl
Ld7! 15.DdS Sb4! 16.DhS
(16. Dd2 Le3 17. Dc3 Lxcl
18. Taxcl Tc8 ! og sort vinder
- der truer Txc4 fulgt af LbS
med dronninggevinst, og Sxa2
er også en fæl trussel)
16... Sxc2 17.Tbl Le3 og hvid
kvadres.



Altså må han spille
13. Db5 Sd4+
14.Sxd4 Lxd4
15. Kf3

Kongen er en stærk brik. Der
truede Lg4+ og 15. Kfl giver
ikke kongen flugtveje - da
15 ... a6 16. Da4 Lgl truer mat
samtidig med at h2 hænger!

15... Lxc4
16. Dxc4 Lgl!

Med kig på h2!
17. Kg3 Tac8
18. Dd3

18. Dd5 Txc2 med kraftigt an
greb på 2. revle.

18... Tc6!

I håb om l 9.d7 Df2+ og hvid
sættes mat. Der bør spilles
(har nogen andre forslag")

19. Lg5 Lf2+
20. Kf3 f6

og hvis nu 21. Dd5+ så
21...Kh8 22.Lf4 Te8 23.d7
Te3+ 24.Lxe3 (24.Kxf2

Txc2+ 25.Kfl Tel+! 26 ...Df2
mat eller 25. Td2 Td3+ med
gevinst).

21. Le3 Lxe3
22. Dxe3 Dxe3+
23. Kxe3 Txc2

Med et indviklet tårnslutspil,
hvor sort får materiel overvægt
og synes at kunne stoppe d
bonden.

Jeg håber, at der er nogle,
der har læst denne teoriartikel,
og hvis en eller anden skulle
finde fejl eller unøjagtigheder
i mine varianter/kommentarer,
håber jeg, at han vil fortælle
mig om fejlen en aften i klub
ben. Jeg vil til en hver tid være
åben over for kommentarer,
og hvis de bliver talrige, kom
mer der - hvem ved? - måske
endnu en artikel om samme
variant!

Kom frit frem, please!
Eivind



VANLØSE-SKOVTUREN

Den årlige skovtur på cykel,evt.i bil,til Frede
rixdal ved Furesøen er måske den smukkeste nyskabelse

jeg kan mindes i VanløsexSkakklubs nyere historie.Tænk
at få lav at se ned i ex-rorgængerens kæmpemadkasse,

og tænk at få lov til at være sammen med klubbens med
lemmer om andet end det forpulede opslidende indskræn
kende skak,måske endda o~så træffe deres diverse priva
te partnere! Og tænk på den blide motion!Skakspillere
skal jo sørge for at være i ordentlig fysisk form,har
jeg læst.

Denne gode nye tradition,som dens egen fader,Steen
Schousboe,nu taler om at aflive,skal have lov at leve-- '
men der skal nok reklameres lidt mere for den,både
skriftligt og mundtligt.

Jeg må så selvfølgelig skynde mig at bekende min
egen sørgelige score: o point efter de første tre run
der.Jeg ville have været med hver gang,men var tvunget
til at være bortrejst de første to gange,og i år,tre
die gang~vågnede jeg op på selve dagen til et grusomt
vejr,og af mystiske grunde også til nogle meget gru
somme tømmermænd,så selv om jeg allerede dagen før
havde gjort min cykel klar og pakket en fin madkurv
lykkedes det heller ikke denne gang.

Derfor beder jeg til at der må blive endnu en
chance til næste år.Jeg melder mig helt sikkert med
spændte dæk,muligvis nypudsede skærme,og i hvert fald
udstyret med cykle- og andre klemmer.

Jørgen Holst,dr.
M.af D.C.F.
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SKAKKAMMERATER

Efter i et par numre af vort udmærkede organ at have glimret
med mit fravær er den gal igen. Speedwaysæsonen er overstået;
skaldcens begynder. - Men jeg vil gerne starte med at gøre af
bigt overfor Knud Højgaard, som tilsyneladende ved en fejlta
gelse er kommet til at læse fb.
Først hjerteligt takke for sympatien hvad angår min heroiske

antirygerkampagne. Det skal nok hjælpe. Dernæst undskylde de
nedladende udtryk som f.ex. "fuser", der havde passet bedre på
raketter eller i det mindste raketlignende effekter.
Sluttelig rive Højgaard ud af et par vildfarelser: Jeg har

IKKE omtalt Dennis Rejs skaklige uformåen. Her må foreligge en
misforståelse. Det perverterede udtryk "skakkammerat" anerken
der jeg ikke. Hulheden heri sammenlignes bedst med FIDE's
"Gens una sumus". Hyklerisk.
Kære Højgaard! 'I'o råd: Slap helt af og lad være med at tage

alt for pålydende eller spring mine udgydelser over •••

Ennet for dagens tekst er i øvrigt holdkamp; vi står overfor
en ny og sindsoprivende sæson - kan vi lære noget af den sid
ste? Næppe andet end at studere partimaterialet og forsøge at
rette fejl. (Det er godt, man kun har spillet 7 partier).

den ikke, hvilket er

hg

Diagrammet viser en stilling
fra partiet i 2. runde, hvor
jeg har sort mod Michael
Longfors, Tårnet. Hvordan
taber man bedst denne ud
mærkede stilling?
Der kom 19. Sxd5,Sxd5 og nu
2o. Lxd4,-. Går lige; men
sort må vel have noget her?
F.ex. Sf4. Men så De4? Hvis
nogen har et forslag, vil
jeg gerne høre.
Det eneste, der gik, var
tiden, så jeg spillede ef
ter planen 2o. -,Sc3, for
det vinder jo en bonde •••
21. Lxc3,bxc3 22. Sc4,Lxc4
23. bxc4,-. Men sort tager

temmelig uforklarligt. 23. -,Lf6?

edCba

4

8
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Hvid tøver ikke. Hvis sort havde en fordel, er den væk nu. Men
jeg kunne heller ikke indstille mig på remis. Ligesom vores
formand. 24. Txe8+,Dxe8 25. Dd3,-. Sorts sidste træk unddrager
sig enhver fornuftig kommentar. Hvid er på toppen. Efter en
lang serie tvungne træk bestemmer han tempoet, ligesom respek
ten er kastet væk. En god ting, ville Hjorting sige.
25. -,Td8 (hm) 26. Ld5,Tb8 27. Tbl,g6 28. Txb8,Dxb8 29. c5,
Db2 30. Lb3,Dd2 31. Dc4,Dd7 32. c6, ••• Oh, jeg opgav her, og
nu bagefter synes jeg, at det var min fornuftigste beslutning
i hele partiet.
Hvis man undskylder det primitive sprog, vil jeg antyde, at

sort har spillet som en fuser! Såmænd. I hvert fald fusede det
hele ud.
Hvordan det videre gik, kan man læse i de nedladende referater.

.li'ørst i sidste runde blev resultatet nogenlunde helstøbt, og
det er for længe at vente. Til alt held ser det dog nu ud til,
at reserverne trænger sig på, dem med viljen og kamptræningen.
7 partier om året er simpelthen for lidt.

For at leve op til kravet til topscorerne - som går ud på at
bringe et parti - kommer her, nødtvunget, det fra sidste runde.

hvid: Jørgen F. Andersen sort: Hans Nielsen

1. e4,c5 (for at skabe spænding - e6 vinder)
2. Sf3,e6 3. d4,cxd4 4. Sxd4,Sc6 5. g3,-
.Det mente jeg jo nok at have set før; men hvad trækker man?
5. -,Sf6 6. Lg2,Db6
M:iske lidt hidsigt; men den kan jo altid gå hjem igen •.•
7. Sb3-,d.6 8. 0-0,Le? 9. Sc3,-
Hvids spil er raffineret. En almindelig stymper spiller Le3
9. -,a6 lo. a4,Dc7 Uden Le3.
11. f4,0-0 12. Le3,- Det begynder at stramme til, så sort gri
ber til de kendte aflastningsmanøvrer.
12. - , Sa5 13. Sxa5, Dxa5 14. Dd2, - 'rruer Sd5
14. -,Kh8 Her står kongen i det mindste sikkert
15. Lf3,Ld7 16. g4,- Aha! Jeg kom i tanke om forrige års sid
ste runde. Der var også noget med en bondestorm, se fb. n.r.5
1984. Her har hvid endda rokeret kort.
16. -,Lc6 17, g5?,- En fejl, sagde hvid efter partiet. Og det
er jo ganske rigtigt, at efter 17. b4 ville sort stå trængt -
men ikke håbløst - over en bred front. For 17. -,Dxb4 18. Tfbl,
Da5 19. Lb6 el. 18. -,Dc4 19. Le2 er nok usmart.
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hg

Hans

edCba

17. -,Sd7 18. h4,- Åbenbart ingen vej tilbage.
18. -,Tac8 19. h5,f5 Udover at blotte sin egen kongemand er
det svært at se, hvad hvid har opnået. Sort derimod spiller
skak med Steinitz; kongestillingen er ukompromiteret.
2o. e5,d5 Ikke det bedste. Nu konsoliderer hvid sin position.
Bedre først 2o. -,Lxf3 og hvis 21. exd6 så simpelt Lxg5.
21. Df2,Sc5 22. Se2,Se4 23. Del,- Hvid behersker feltet d4;
men sort har stadig sin gode løber til at dække e6, og da sort
stadig kan hævde, at hvid har forløbet sig på kongefløjen,
beholder han damerne.
23. -,Dd8 24. Sd4,Ld7 25. Lxe4,- Overraskende. Så var springe
ren altså alligevel en pæl i kødet.
25. -,fxe4 Overraskende - i det mindste for min medredaktør.
Jeg har dog ingen angstfornemmelser.
26. Dg3,- Derfor! Nu skal der angribes. - Ingen klarer sig uden
modspil, så:
26. -,Tc4 27. Tf2,- Ideen klar nok; men det gårlangsomt.
27. -,Lc5 28. c3,De8 Hermed fremme ved diagramstillingen.
Hvid er naturligt rystet
over den simul~ane trussel. ~- ~--\\UJ
29. b4?? , - Alligevel en grov a ~ • D'
f •1 H d d 3r·, ~ ~ 7/F/777'- ,,,r
ej • va nu me c : - - 6 - m

29 •. -,Le7 ?o. Tcl,Dc8 En 7
- .t.-..5i.,.~ - .t.

emsig kællin~. Blandt meget & ~ - & - ~;
andet ser hvid nu truslen på 6 A - - A - d
b4, men glemmer... - .. & ~ p A
31. 'l'b2?, Txc3 Hvorefter hvid 5

-- ~ A~J@. U 0
burde opgiv~. Den_ sicili':11- 4 8~~"i~ -
ske strategi har igen feJret - A~ U W/&.
tri~fer 3. e ~f' •
32. 'h:c3~Dx;3 33. Tc2,Dxb4 %.ft .,r1-_ ,:ft ~--·
Som a~ g-a p':"' pæreskud 2 b ■ U "
34. go,- Hvid vil ~ætte mat; · ~.. %-■ 1/,~f 1/,i&'.'
en bemærkelsesværdig bestræ- 1 - - ~
belse. .¼ · ~ W~
34. -,Da3 35. Tg2, - Nu mang
ler han kun to træk.
35. -,Lh4 36. Dh3,Tc8 37- Sc2,De7 38. Tg4,Txc2 39. Txh4,Da3
40. Lf2,Dcl+ 41. Kg2(?),e3 42. Opgivet.
Den hvide opstilling ih-linien gør et pudsigt indtryk, de

sidste, fjollede træk ufortalt. Sort (og den hjemvendte Jensen)
glæder sig over Ld.7 - den gode - og over kongestillingen, lige
som formodentlig Steinitz i sin himmel.



VANLØSEMESTERSKABET 1985

Turneringen samlede i år kun 16 spillere, og deraf
var desværre ingen "hjemmespillere". Grunden var at
der nok var andre "aktiviteter" på turnerin8ens
anden dag, hvad turneringens sidste runde tydeligt
bar præg af. Flere var allerede gået og andre skyndte
sig at tage hurtige remiser.
Sådanne handlinger bærer lønnen i sig selv:
Danmark tabte 0-31
De enkelte spilleres resultater:

lo Leif Jensen 5 9. Søren Juul Sørensen J
2o Jørgen Holst 4 10. søren Pedersen B 3
J. Stefan Hansen 4 11. Axel Barkhuus B 3
4. Steen Schousboe Jt 12. Johnny Andersen B 2½
5. Tom Carlsen Jt lJ. Børge Gyldholm C 2
6. Christian HartmannC 3t 14. Egmont Pedersen C 2
7o Eivind Einersen 3½ 15. Helge Jørgensen C 2t
Se Bjarne Andreasen B J½ 16. Leif IIyward C ½
Dan hjemvendte SV spillede koncentreret og godt og
vandt fortjent fulgt af den nøgne 0-U som ligeså
fortjent vandt andenpræmieno
Bedste 1. klassesspiller blev Bjarne, mens Christian
blev bedste 2. klassesspiller. Disse to bliver mærk
bart stærkere, når betænkningstiden er sat ned.

NÆSTE NUMMER

udkommer - om alt går vel - den første onsdag i
November. Vi mangler endnu partier fra årets vinter
turnering,som omtalt i forrige nummer. Hvis der ikke
omgående sker noget vil vi hænge den pågældende ud ved
navns nævnelse i næste nummer. Og så er der den sæd-
vanlige hilsen til Lars Petersent Red.

BILLIGT TILBUD

"Vanløse Skakklub 19Jl - 7. oktober - 1981"
32 sider, hft. smukt tryk KUN 10 kroner.
En god gaveid~.

lo
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Er det nu nok?

- ~et mener red.Steen altså at det er, og
jeg forstår godt at han har tabt lysten, da
det jo er ham, der altid står for skovturen.
Men på den ene side og på den anden side--.

Den store dag mødte jeg tidligt op for at
være med til at holde styr på den forventede
enorme skovturskø, og derved fik jeg lejlighed
til at overvære udstrømningen af k I r-k e g.en.ge r-e
efter endt gudstjeneste, - vores modested var
jo ved kirken. Ud vrimlede 3 (tre) ældre da
mer, sa var det slut. Så vidt jeg ved er det
den normale deltagerprocent i landsmålestok
for kirkegang, men af den grund nedlægger man
dog ikke folkekirken. Det er desværre sådan,
at folk i almindelighed kun har ringe sans
for livets højere værdier, herunder vores år
lige skovtur, som vi heller ikke uden videre
kan droppe, - lad os i hvert fald tænke os
godt om forinden. Der er efter sigende i fol
ket et stadigt voksende krav på andel i de
egentlige kulturgoder, og det må vi VS'ere
som foregangsmænd på al'le andre områder prø
ve at leve op til.

Tal med din bankrådgiver om FRIBONDEN!

ÆNDRINGEH TIL MEDLEMSLI~TE~.

Udmeldt: Thomas llorghus, jun. (slettet)
Finn Hansen, sen.
Jesper Jørgensen, sen.
Victor Mazin, jun.

Adresseforandring:
Tom Carlsen, sen., flyttet til
Goldschmidtsvej 8, Fr.berg, tlf 742486
Kurt Havn, sen., flyttet til
Damstien 13A, Vanl., tlf uforandret.

BG



PARTI FRA VINTERTURNERINGEN

Det følgende parti blev spillet i
mesterklassen 1984/85 mellem
Morten M. Hansen og Eivind
Einersen.

1. e4 cS
Siciliansk.

2. Sf3 Sf6
Nimzowitsch-varianten. Hvis
både hvid og sort er med på
løjerne, bliver det MEGET
vildt. Vildtelskende læsere
henvises til teoriartiklen
"Skarpt mod 1. e4" af Eivind.

3.Sc3
Hermed overflødiggøres kend
skabet til Nimzowitsch-varian
ten og spillet overgår til nor
male tilstande. Hvid anede no
get giftigt i horisonten og
spillede derfor det almindelige
3. Sc3

3. .. d6
4. d4 cxd4
5.Sxd4 g6

Den skarpe dragevariant. Sort
får sin vilde vilje.

6. Le2 Lg7
7. Le3 Sc6
8. Sb3 o-o
9. f4 Ld7(?)

TN! Ikke særlig almindeligt,
men meget kan spilles i denne
stilling. 9 ... as! er dog bedst.
Hvid havde kort tid forinden
haft stor succes med g4 i en
lignende stilling, men betænk
te sig dog i tide, da trækket er
ret vildt her.

10. 0-0
Et stille træk. En anden ide er
Od2 og 0-0-0.

10... Dc8
Denne opstilling er kendt af de
implicerede parter. Planen er
Lg4 med afbytninger.

11. h3?
Et stympertræk! Trækket for
hindrer på kortere sigt en trus
sel (Lg4), men på længere sigt
svækkes de sorte felter om
kring hvids kongestilling.
Spørgsmålstegnet synes derfor
velanbragt. Dd2 var mere stil
rent, en mulig fortsættelse er
11. Dd2 Lg4 12. Lf3 Lxf3
13. Txf3 Sg4(!) 14. Tdl.

11... Td8
12. Lf3

Trækket er set før i Sicili
ansk, men hører dog næppe
hjemme i denne variant, idet
hvid ikke kan gennemføre e5
og dermed åbne for løberen.

12... eS!
Stempling! Se ovenstående. At
trækket har en skyggeside
(bonden på d6) opvejes til ful-
de af Lf3's placering.
13. Dxd6 Lxh3 er forfærde
ligt.

13. Od2 Le6
14. Tadl
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14... aS
Der skal spilles over hele
brættet! Sort måtte imidlertid
tage stilling til felterne b5&b6,
der svækkes, så l 4 ... Se7 med
planen dS synes naturligt. Pro
blemet er bare, at hvid bare
spiller 15. fxeS ! dxeS
16. Dxd8 Dxd8 17. Txd8
Txd8 18. Lxa7 eller 15 ... Se8
16. exd6 Txd6 (Lxc3
17. Dxc3! Dxc3 18. bxc3
Txd6 19. Txd6 Sxd6 20. LcS)
17. Sd4 med fordel.

15.a4
Spillet a tempo. Her kommer
Sa4 i betragtning: 15. Sa4
Sd7 16. Lb6 Te8 17. fS (Dxd6
Ta6 18. Le3 Sd4 19. Da3 Lf8.
17. SxaS SxaS 18. LxaS b6 !
19. Sxb6 DcS+. 17. LxaS
SxaS 18. SxaS b6) 17 ... Lc4
18. Le2 Sb4 19. a3 ! (c3 Sxa2
20. SxaS Sxb6 21. Sxb6 DcS+
med æd) og uklart spil, f. eks.
19 ... Lxb3 20. cxb3 Sxb6
21. axb4! axb4 22. Dxb4.
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15... Td7 .
Her trådte Hans FBred. Speed
waykører osv. Nielsen ind i
lokalet, styrede målbevidst
hen til dette parti og sagde
(næsten) uden at kigge på
stillingen: "Dette ser interes
sant ud. Vi vil godt se partiet
i fribonden - uanset resulta
tet!" hvorefter han gik igen.
Således provokeret følte vi os
nødt til at gøre noget, såsom
at sætte partiet i fb - det er
hermed gjort!

16.Khl?!
En unøjagtighed, der giver sort
initiv.

16... Sb4
17. fxeS

Et trist øjeblik for de hvide
tropper.

17... dxeS
18. Df2 Txdl
19.Txdl Lxb3

Sort så 19 ...Lxh3?! 20. gxh3
Dxh3+ 21. Kg l Sxc2, men
også, at angrebet ebber ud.

20. cxb3 De6
21.SdS SbxdS
22. exdS Dd7
23. Dd2 Se8
24. Lb6 Sd6

Med planen e4. Nimzowitsch
sagde noget om, at en springer
er en glimrende blokadebrik,
den kan jo samtidig true/dæk
ke et felt og blokere en bonde.

25. Le2 e4
Alligevel spiller sort e4!



26. Tcl SfS
27. LbS Dd6

27... Lh6? 28. Dxh6! DxbS
29. axbS ! Sxh6 30. d6, en va
riant, som Morten - bogstave
ligt talt - drømte sig til efter
partiet.

28. Lc7
Forhindrer Sg3+. Her ses en af
skyggesiderne ved hvids 11.
træk, h3.

28... Df6
29. d6 Dxb2

En remisvariant er 29 ... e3
30. Dc3 Sg3+ 31. Kh2 Df4
32. d7 Sfl+ 33. Khl Sg3+,
men en bonde er nu en bonde.
Det må også indrømmes, at
sort stadig lider under den hal
lucination, at det er berettiget
for ham at spille på gevinst i
denne stilling - og denne Lar
senske indstilling giver da også
bonus.

30. Dxb2 Lxb2
31. Tdl

31. Tc2 LeS 32. d7 Lxc7
33. Txc7 Sd6 fulgt af konge
vandring til d8 og sort vinder.

31... LeS
32. g4 Sxd6?!

32... Sg7 33. LxaS giver lige
spil. Men jævnfør noten til
sorts 29. træk - denne gang
kunne det have gået galt, men
optimisten Eivind er ukuelig
på-gevinst-spiller.

33. Lxd6 Td8
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34. Tel?
Under partiet troede begge
kombattanter, at stillingen ef
ter 34. LxeS var fordelagtig
for sort. Dette er dog ikke til
fældet, en mulig variant er
34...Txd 1 + 35. Kg2 fS
36. gxfS gxfS 37. Lc4+ Kf8
38. Kg3 Td2 og hvid står chan
cerigt, en plan er Lc3 og haps
as.

34... Txd6
35. Txe4 f6
36. Kg2 Td2+
37. Te2 Tdl
38. Lc4+ Kg7
39. Tf2 Kh6
40. Tfl

40. h4! giver nok remis, kon
gen afskæres.

40... Td4
41. Lg8 Td8
42. Lc4 Kg5
43.TB

Hemmeligt træk.
43. . . h6(!)

Et psykologisk godt træk.
44. Td3 Tf8



45. Tf3 f5
46. gxf5 gxf5
47.Ld3?

4 7. Ld 5 ! - diagonalen er vig
tig, efter Tf7 bliver den for
kort. Nu er hvid fortabt.

47... f4
48. Lc4 Tf6
49. Ld3 Tf7
50. Lc4 Tg7
51. LdS Ld4
52. Kh2

Fortvivlelse, men hvad skal
hvid spille?

52 ... Le3
53. Tfl Tc7
54. Lc4 Td7
55. Tel Kf5
56. Kg2 Ke4

57.Thl
58. Khl
59. Lfl
60. Lc4

Td2+
Kf3
Kg3
Th2 mat

Morten og Eivind

Lækkertørstig? - Snup en FRIBONDEt Den læskerl

VESTVOLDTURNERINGEN 1985

Hurtigskakturnering med 7 runders halvtimespartier.
Spillested: Glostrup Bibliotek, Kildevældets Alle 5
Starttidspunkt: kl. 10.00 søndag den 10. november.
Indskud: Mester 120, J.kl. 100 2okl. 80 kr. J. kl. 60 kr.
og begynderklasse 30 kr.
Tilmelding senest l. november

Den koordinerede Vestvoldturnering er aflyst p.gr.a.
mandskabsmangel og lokalemangel.
Interesserede, som har lyst til at deltage som officials,
er meilet velkomne.



PROGRAl\'I

Vi henviser til bagsiden af forrige nurnraer.

Vinterturneringen 85/86

Turneringsleder er Lars Pedersen Tlfe 46)499
og assistent er Benny Valente Tlf. 791848

HEM. Inden sidste rundes starttidspunkt, skal alle
partier fra øvrige runder være afsluttete, evt. ved
turneringslederens mellemkomst i form af to boller.
Partier i sidste runde skal være færdigspillede inden
generalforsamlingen.
Fuldstændigt program næste nummero

Ens omj r-ådvf.Ld , bange? Så læs FRIBONDEN!

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

Formand Stefan .hekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Ha...'1.S Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


