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S Æ S O N S T A R T

august 1986

Bestyrelsens første arrangement i den nye sæson, bliver
en simultan mod klubmesteren eller en anden stærk spil
ler, og dette sker onsdag den 27. august.

VANLØSETUR.i"l'ERINGEN 1986

Vanløse Skakklub indbyder alle til den årlige turnering
om det åbne Vanløsemesterskab.
Der spilles i en gruppe efter Monrads system.
Der bliver seedning i de 2 første runder, d.v.s. at
man der kun møder spillere fra sin egen klasse.
Der spilles 6 runder i alt, Urene startes kl. 19.45
Betænkningstiden er 2 timer til hver spiller pr. parti.
Program: onsdag den). september 1. runde

onsdag den lOoseptember 2. runde
onsdag den 17.september ). runde
onsdag den 24.september 4. runde
onsdag den 1. oktober udsatte partier
onsdag den 8. oktober 5. runde
onsdag den 15. oktober 6. runde
onsdag den 22. oktober udsatte partier
onsdag den 29. oktober udsatte partier

Afbud kan meldes.
Afbud skal meldes inden kl. 18 på spilleaftenen for at
blive godkendt og højst et afbud pr. måned godkendes.
Indskud er JO kr. Spillernes indskud går ubeskåret
til præmier.
Spillere, som ønsker at spille i røgfrit lokale,skal
meddele dette ved tilmeldingen.
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 27. august.



HOLD - DM FOR JUNIORER 1985

Den 5. og 6. oktober anno

1985 spilledes der hold-DM

for juniorer i Sønderborg, og

til arrangementet var der to fra

Vanløse med, nemlig de to

undertegnede.

1. hovedkreds (Køben

havn) stillede med to hold, og

Morten skulle spille på 2. hol

det, mens Eivind syntes at

komme på enten 1. eller 2.

holdet alt efter hvor mange
københavnere, der pjækkede.

Københavns 1. bræt, Jens

Alsbirk, dukkede ikke op til

afhentningen i bus - på trods

af, at arrangementet var totalt

gratis, da KSU betalte bustu

ren til Sønderborg og maden

derovre. Men efter 1. runde

kom Jens (han var kommet for

sent og havde så selv sørget for

turen derover), og Eivind måt

te så rykke fra 10. bræt på

1. holdet til 1. brættet på

2. holdet.

Vi kom derover kl. ca. 15

og skulle så straks begynde at

spille parti nr. 1. Efter aftens

maden begyndte parti 2, som

afsluttedes kl. 12 om aftenen.

Næste morgen kl. 9 var det
så parti 3, der skulle spilles, så

det må vist i sandhed siges, at

turneringen var godt kompri

meret! Betænkningstiden var

for at gøre det sjovere 2 timer

til de første 40, og derefter

kun 15 min. til resten af par

tiet, så tidnød var der nok af.

MORTENS turnering

1. runde:

Jeg var åbenbart meget træt

efter den lange rejse. Efter en

tvivlsom nyhed i en nimzo

inder (ikke hjemmeforberedel

se) blev jeg på glimrende vis

straffet og nærmest overspillet

i åbning og midtspil. Efter 21

træk røg der en kvalitet.

Selvom jeg kæmpede sammen-



Dd7 kan følge 23. Txf6
Txd3 24. Th6! med ideen

Txg3 25. Txh7 Kxh7 26.

Dh5 mat!
23. Tff3

Jeg fristes til at sætte to ud
råbstegn. Diagonale tilbage
træk med dronningen er van
skeligst af alt at få øje på, var

der engang en, der sagde, men

ser man ideen, er trækket det
eneste. På 22...Dd6 eller 22...

Hvis 23. e5, så kommer Sg4!

24. Dxd8 Tgxd8 25. Le2 Sxh2
og sort vinder. På 23. De3 føl

ger Sg4! 24. De2 Se5, og sort

vinder.
23... h6

24. Dh4

Efter 24. Df4(e3) afgør Sh5.
Hvis 24. Dc5, så b6 fulgt af

25 .. .Sh5.
24... Sg4!

25. DhS
Eller 25. Dxd8, der fører til
partifortsættelsen med b4-

bonden på c5.

Dd8!22 ...
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abede fgh

bidt i slutspillet var det kun et
spørgsmål om tid før det ende
lige sammenbrud. Mit første
parti i denne sæson og hidtil
eneste nederlag (i 20 partier).

2. runde:
Eivind fik på et tidspunkt sagt

til mig, at jeg burde vinde alle

mine partier, da jeg jo spillede

på laveste bræt. Så da 2. runde

startede var jeg ikke kun ble

vet friskere, men også mere

motiveret til at spille.
Efter en lidt blød åbning

kom fjenden bedre fra start,

men da chancen bød sig, slog

jeg til: Hvid har netop spillet

22. Ld3?

3



Sort vinder officer. Der truer

28 ... SeS.
28.Sc4 Lxc4

29. Lxc4 SeS(!)

30. Lxf7 Sxf3+

og hvid opgav nogle træk

efter.

Der truede Txd3+ eller TdS+.

Spiller hvid 26. Kh 1, er der

mat i få træk eller materiale

gevinst: 26 ...Txd3 27. Txd3

Sf2+ 28. Kgl Sh3+ 29. Khl
Dgl mat!

;
Lxf6

c6

8. Lxf6

9.dS

5. Sf3

6. LgS

Før dette parti kendte jeg ikke

ret meget til den her spillede

åbning, Gammelindisk, og det

bevirkede, at jeg studerede den

nærmere da jeg kom hjem, for

"åbenbart er der nogen, der
kan finde på at spille den."
Min gennemgang af åbningen

gav iøvrigt bonus i en hold
kamp nogle uger senere!

6... Le7
7. Dc2 h6?!

7 ... o-o ser mere naturligt ud.

DxcS
Tgd8

Db6!

26 ...
27. bxcS

25 ...

26. DcS

3. RUNDE:

Her havde jeg fornøjelsen af at

møde Eivinds modstander fra
første runde. Jeg følte mig
forpligtet til at vinde, og par

tiet forløb som følger:

Hvid: Morten

Sort: Scot Christensen

Jeg vælger at lukke centrum

for ikke at lade den kramp

agtigt posterede løber på f6

komme til orde.

Personligt kan jeg bedre lide

opstillingen med as, Ses og

kort rokade, men springeren
kommer nu til at stå godt på

f4.
11. Tul

1. d4
2.c4

3.Sc3

4. e4

Sf6
d6

Sbd7

es

9 ...

10.Le2

Dc7
Sf8!?

't



Et direkte b4 mister noget af

charmen efter a5. Nu kan det

te besvares med 13. a3.

11. ..
12.b4

13.a4
Banzai! Jævnfør Eivinds for-

maninger om nødvendig ge

vinst! Jeg beholder dog begge

ben på jorden og vælger derfor

et aktivt positionelt spil.

13... Tc8

14. o-o Sf4!
Truer 15 ... cxdS 16. SxdS

Sxe2+ 17. Dxe2 Dxc4, og sort

står godt.

15.Sd2
15. Tfc 1 er dårligt på grund af

15 ... Lg5! 16. Sxg5 hxg5 med

ideen 17 ... g4 og 18 ... Dd8!-h4

og sort har det skægt. Til læse

rens morskab anføres følgende

interessante variant. 15. Tfcl

Lg5! 16. Sd2?! Sxe2+ 17.

Sxe2 cxd5 18. exd5 g6 19.

Sg3 h5! 20. c5 h4 21. Sge4

Lf5 22. Sxd6+ Dxd6 23. Dxf5

gxf5 24. cxd6 Kd7! og sort

vinder nok.

15... Sxe2+?!
16. Sxe2 cxdS
17. exdS LgS

18. f4 Lg4
En meget vanskelig stilling.

Mulighederne taktiske såvel

som positionelle er endeløse.

abede I gh

Det kommer ikke i betragt

ning straks at slå på g5, og

flyttes springeren på e2 er der

en bonde i slag efter 19 ...

Lxf4, men her kommer 20.

Txf4 i betragtning.

Der kan sandsynligvis

spilles 19. Sd4!?, men med en

temmelig uklar stilling. Også

19. Se4 fører til komplicerede

Sg6

Ld7



varianter. 19. Se4 f5!? 20.
Sxd6+ Dxd6 21. fxg5 hxg5

22. h3 Lxe2 23. Dxc2 er bare

et eksempel.
Forslag og analyser mod

tages med begærlighed.

Efter lang tids overvejelse

faldt valget imidlertid på det

simpleste træk, som samtidig

lægger ansvaret over på sorts

skuldre. Nu skal sort tage en

sort beslutning, for jeg spillede

19. Sf3 Lxf4

20. Sxf4 exf4

21. De4+ Kf8

22. Dxf4 Lh5

Nok ikke det bedste. 22 ..

Lxf3 må være et bedre forsøg.

23. Sd4!

23. c5 var dårligere på grund

af 23 ... Lxf3. Endelig ikke 23 ..

dxc5? 24. d6! Dd8 25. Se5

Dxd6 26. DfS! - eller 23 ...

Dg5 26. DxgS hxg5 27. g4, og

hvid vinder. Nu er der derimod

ikke længere tvivl om, at hvid

står til gevinst.

23 ...

24. Sf5

Kg8

Kh7?

24 ... Lg6 er bedre.

25.Sxd6 g5

26. Df6 Tcf8
27. Sf5 Db6+

28. Dxb6 axb6

29. Sd6 Lg6

30.Tbel Ld3

31. Txf7 Txf7
32. Sxf7 Tf8

33. Se5 Lc2

34. a5 bxa5

35. bxaS Ta8

36.d6 Td8

37. cS LfS

38. Tfl Le6

39. Tf6 Te8

40. Txe6! Txe6

41. d7 TxeS

42. d8D Tel+

43.Kf2

og hvid vandt i 63 træk.
(Noter afMorten)

Hvordan det gik Eivind kan

ses i næste nummer af

FRIBONDEN.

Morten og Eivind



Mere fra 2. holdet= Når Man skal vinde

Da Stefan bad Mig være holdleder for 2.holdet blev jeg ærligt
talt lidt betænkelig. Der skulle skrives referater, ville de MØde
til tiden og alt det der. Det blev heldigvis aldrig noget svært
job, og resultatMæss1gt gik det jo soM det skulle.

Holdskak er noget andet end vinterturnering. Især i den situation
SOM 2. holdet var 1, hvor vi stort set i hver kaMp var
kæMpefavor1tter. Det krævede resultater og spilllestilen blev
derefter. SoM topscorer er det selvfølgelig neMt at
efterrationalisere, Men opskriften er faktisk siMpeJ: roligt
spil, Mildt pres på Modstanderen og nørkle-nørkle Modstanderen
begår nok en feJl. De soM er skeptiske overfor ideen bør kigge
lidt på følgende parti fra 3. runde:

Hvid: Johnny W. Andersen, VS
Sort: Lars Overby, ASØ4

1 ) e4 - c6 3) ex d - cx d 5) c3 - Sf6
2) d4 - d5 4) Sf3 - Sc6 6) Lf4 - e6

l Det norMale er vist 5. Ld3, Men det gleMte jeg. Nu bliver spillet
lidt taktisk præget.

7} Sd2 - Ld6
8l SeS - De?

9) Sdf3 - Sg4

Her Måtte Jeg virkelig lægge bånd på Mig selv. Sonden på f7 ~an
snuppes og eventuelt kvaliteten på h8, Men det er svært at se
hvordan springeren han loMMe ud af hjørnet. Altså ingen chancher:

1Ø) Lb5 - ø-ø 1? l,_' ø-ø
11) L;...cG - b,-.c6 13) d.>\eS

Sikkert ikke det bedste, Men undgår at for Mange officerer byttes
af.

13)
14) Sd4

- LcS
- L~d4

15 )
16) 0..,,,

u~
- Ob6
- Ld7?

16 --es og hvid kan begynde forfra.

17) Ta:::1 - Tfc8
18) Tc5 - a5

19) Tfcl - a4



Stillingen er ikke specielt seværdig, Men hvid har fået sin
vilje. OronningeflØJen er død og sort kongeflØJ er pivåben. Det
er nu der kan nørkles. Jeg var sikker på at stillingen var
vundet.

2Ø) Oc3 - Tab8
21) Tc2 - Ta8

22) h3 - Tab8
23) Ld2 - Ta8

ArMe Mand. Han aner ikke hvad han skal gØre.

24) Og3 - l<h8 27) Og3 - Ob6
25} Og5 - Dd8 28} a3 - Tcb8
26) Og4 - f5 29) Lb4 - OdB

Nu ruller hvids kongeangreb stille og roligt.

3Ø) T2c3 - Tb5 34) Of3 - Of? 38) Tcc3 - Kh7
31) h4 - h6 35) hS - Le8 39) Tcg3 - Tg8
32) Of4 - Tac8 36) Th3 - Kg8 4Ø) Tg6 - LeB
33) Tcg3 - Oe8 37) Of4 - Ld7 41) Ld2 - Th8

Hængeparti.Angrebet kunne sikkert spillet Mere elegant og
nøjagtigt, Men grebet fastholdes. Jeg har før sat bedre
stillinger overstyr.

42) Tg3
43) Lb4

- Kg8
- Kh7

44) Txg7#-Dxg7 46) g4
45) Txg7#-Kxg7



Ser risikabelt ud, især i betragtning af at hvid nu kun skal
passe på at de sorte tårne ikke bliver aktive. Trækket var
iMidlertid analyseret grundigt hjeMMefra.

46)
47 J g:,f

- Tb7
- e x f

48) DxfS
49) e6

Tg8
Kh8#

SØ) Kfl - Tbg7
51) Lf8

0~ ikke andet, så er afslutningen i hvert fald elegant.

51) - Tgl#
52) Ke2 - L~h5#

53) D:,h5 - Tx f8
54) e7 - opg.

Johnny Ao

Holdturneringen 86 - 87

kl. 19. 00

6/11
19/11
8/12

14/ 1
5/ 2

25/ 2
16/ J

Mesterrækken (lodtrækningsorden):
1. Valby I 2. AS 1904 II ). Allerød I 4. Tårnby I
5. Albertslund I 6. Studenterforeningen II
7. Kampklubben/SK 1941 II 8. Vanløse I
Det giver følgende program:
1. runde ude mod Valby torsdag
2. runde hjemme mod Albertslund onsdag
). runde ude mod AS 1904 mandag
4. runde hjelllJile mod Studenterne onsdag
5. runde ude mod Allerød torsdag
60 runde hjemme mod Kampklubben onsdag
7. runde ude mod Tårnby mandag

2. række gruppe l (lodtrækningsorden)

1. Tårnby III 2. Frederiksberg IV ). Kampklubben/
SK 1941 III 4. Vanløse II 5. Kageklubben I
6. Sporvejene I 7. IBM I 8. Ballerup III
Det giver følgende program:
1. runde hjemme mod Kageklubben onsdag 5/11
2. runde ude mod Sporvejene onsdag 19/11
). runde hjemme mod IBM onsdag 10/12
4. runde ude mod Tårnby mandag 12/ 1
5. runde hjemme mod Frederiksberg onsdag 4/ 2
6. runde ude mod Kampklubben tirsdag24/ 2
7. runde hjemme mod Ballerup onsdag 18/ J
4. række gruppe 2 (lodtrækningsorden):

1. Rødovre IV 2. Brøndby II ). Jernbanen III
4. Vanløse III 5o Brøndbyvester II
6. Brønshøj Skakklub II
Foreløbig kun 6 hold. Det er derfor på nuværende
tidspunkt ikke muligt at offentliggøre et program.



Gp i J. division rykker Hvidovre og ned i 1. række
rykker Lyngby-Virum og Rødovre.
Ned fra J. division kommer Tårnby og fra 1. række
kommer AS 1904 II og Studenterforeningen II.

Topscorer for Vanløse blev Morten Hansen; som reserve
scorede han 5½ af 6.

Op i 2. række rykker Vanløse og Øbro.
Ued i 4. række rykker Lyngby-Virum og Jernbanen

Topscorer for Vanløse blev Johnny Andersen med 6 af 7

Hvem andetholdets og tredieholdets modstandere er i
næste sæson vil være opslået på opslagstavlen.

VESTVOLDHOLDTURNERINGEN 1986

- Kan du spille skak i morgen?
- Øhm - det kan jeg vist ikke -
hvad er det for en turnering?
- Vestvoldholdturneringen!
- Nej, så kan jeg slet ikke!•

Det var ikke nemt at samle hold til
denne traditionsrige turnering, som
spilledes for 14. gang, men det lyk
kedes dog at samle 2 hold (næsten)
til turneringen, som i år blev ar
rangeret af Albertslund.

1. holdets resultater: H
H H H H

H H H H H H
CO Ol

Ol 'O Ol CO rll 'O
r-l '& ...-4 r-l r-l ~< ~ < C, <

Eivind Einersen 0 t 1 1 l 1 4½
Stefan Hansen t 1 0 0 1 0 2½
N.N 0 0 0
Steen Schousboe t 1 1 2½
Ulrik Find 0 1 0 0 1 0 2

Matchpoints 0 2 0 0 2 1 5
Indv.points ½ 2½ 1 l½ 4 2 11½

10
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De første) runder spillede vi kun med) mand, da
Bjarne havde glemt sit tilsagn. Steen kunne som den
eneste af tyve adspurgte heldigvis deltage i de 3
sidste runder og han klarede sig langt over egen
forventning. Ulrik gjorde come-back efter nogle
års pause og klarede sig trods overmatchningen
hæderligt. Jeg holdt udsalg i gode stillinger mens
Eivind spillede virkeligt fremragende.
Vort resultat gav en andenplads i vores gruppe og
trøstpræmien bestod her af en genstand fra baren
til hver af holdets spillere. 1. præmien var som

,sædvanlig et ur til holdets klubo
Vestvoldmesterskabet blev i år vundet af Albertslund
foran Glostrup.

H
:> H :>
H H > H >

<Il • ID
'1l O'l "O :,.:: 'O <Il
ri ri æ . '& ,-1
.cl! 0 :::, p::; <
1 t 1 1 0 0 Jt
1 0 1 1 0 0 3
0 0 0 1 0 1 ,..,

,::_

0 0 0 1 0 0 1

1 0 1 2 0 0 4
2 t 2 4 0 1 9½

Matchpoints
Indv.points

Der var stillinger til en del mere, men den korte
betænkningstid spillede spillerne mange puds.
Preben har lige meldt sig ind i VS, så når rutinen
kommer vil resultaterne også komme.

Resultate rakte desværre kun til sidstepladsen, men
holdet havde dog chancen for at vinde sin gruppe i
sidste runde, men desværre lykkedes det ikke at
vinde denne afgørende kamp.

Det ser ud til, at Vanløses deltagelse i Vestvold
samarbejdet er slut. Når interessen ikke er større
er det både spild af tid og spild af penge.
Med.mindre generalforsamlingen den 21. maj beslutter
noget andet er udmeldelsen en realitet.

A. Clausen Frederiksen
Hartin Granau
Helge Jørgensen
Preben Christensen

2. holdets resultater

Stefan

I/



PROGRAM

Indtil 20/8 sommerturnering
27/ 8 Simultan kl. 20. 00
3/ 9 Vanløseturneringen 1. runde kl. 19. 45

10/ 9 Vanløseturneringen 2~ runde kl. 19.45
17/ 9 Vanløseturneringen). runde kl. 19.45
24/ 9 Vanløseturneringen 4. runde kl. 19.45
1/10 Udsatte partier kl. 19,45
8/10 Vanløseturneringen 5. runde kl. 19.45

15/10 Vanløseturneringen 6. runde kl. 19.45
22/10 Udsatte partier kl. 19.45
29/10 Udsatte partier kl. 19.45
5/11 2. og). hold hjemme kl. 19.45

12/11
19/11 1. hold hjemme kl. 19.45
26/11 Vinterturneringen 1. runde kl. 19.45

VINTERHURTIRTURNEH.INGEN

Der spilles 4 runder med betænkningstiden 20 minutter
til,hver spiller pr. parti. Rundestart kl. 20,21,22,23
Man kan deltage i det antal runder, som man har tid og
lyst til; f.eks. kun 1. og 2. runde, kun 4. runde eller
kun 1. og 4. runde o.s.v.
Turneringen spilles hver aften fra den J. september til
den 29. april. For hver måned gøres regnskabet op og
spillerne får points efter et særligt pointsystem efter
deres placering. I det samlede resultat medregnas hver
spillers 5 bedste måneder.

OBS~
Tilmelding til holdturneringen senest onsdag den
10. september.

lo 25
79 65
30 95
74- 97
84 33

79
74
18
71

6 47

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset1

Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen
Kasserer Morten Muxoll
Redaktion Hans Nielsen

Steen Schousboe
Klubbens giro


