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Indbydelse til VS-Open 1988

September 1988

Hermed indbydes til turneringen VS-Open 1988.
Turneringen spilles på onsdagene d, 7.-, 14.
og 21. september med start kl. 19.45.
Turneringen spilles efter Monradssystemet over
6 runder med 2 runder pr. aften.
Betænkningstiden er 30 minutter pr. spiller
pr. parti. Indskud kr. 20.

Det er vigtigt, at medlemmerne bakker op om
denne turnering, da det blandt andet er af
denne vej, vi håber at kunne få lokket nye
medlemmer til. Det kræver imidlertid, at der
deltager en del medlemmer i turneringen.
Da deltagerne i vinterturneringens
Mesterskabsklasse ikke deltager er der især i
år chancer for at de næstbedste kan komme til
tops i turneringen!

Vi vil endvidere forsøge at få Den Danske
Bank, Vanløse Afdeling til at sponsorere
turneringen, således at der bliver flotte
præmier at spille om.

Meld dig til allerede i aften eller senest på
første spilleaften den 7. september kl. 19.30
og tag din kone/kæreste/elskerinde/søter/
bror/mor/far/søn/datter med! Tilmelding kan
ske på tavlen i klubben eller til Gyldholm
(01) 74 35 21.
Turneringen vil være GRATIS for ikke-
medlemmer.

P.b.v. Benny



Indbydelse til holdturnering 1988/89

Så skal vi atter igang med holdturneringen.
Som det fremgår af vor målsætning, satser vi
på, at vi påny får succes i denne turnering.
Derfor håber vi at alle tilmelder sig holdene,
således at vi ikke i denne sæson må stille op
med hr. U.K. på 3. holdet.
For at give ekstra gejst og lyst til at
deltage har kassereren indvilget i at de
normale topscorerpræmier dobles op.
Derudover vil bestyrelsen ikke finde sig i
manglende referater fra holdkampene i
FRIBONDEN, ligesom vi vil følge stillingerne
op i de rækker VS deltager i.
Vi har en tro på, at alle vore 3 hold vil
kunne gøre sig gældende i toppen af deres
række, hvis alle vore gode spillere tilmelder
sig. Både 2.- og 3. holdet viste, trods mange
afbud, ind imellem mange gode takter i sidste
sæson.
De nøjagtige datoer for afviklingen foreligger
ikke endnu, men kampene afvikles i den uge
hvor onsdagen er henholdvis den 2. nobember,
16. november, 7. december, 11. januar, 1.
februar, 22. februar og 9. marts. Og læg mærke
til at du blot behøver at afsætte 7 aftener,
da hængepartier er afskaffet i
holdturneringen. Hvordan betænkningstiden
bliver vides ikke i skrivende stund, men man
spiller færdig samme aften.

Tilmeld dig allerede i aften ved at krydse dig
af på tilmeldingslisten eller ring til Benny
(02) 222637 eller Gyldholm (01) 74 35 21 før
et af bestyelsesmedlemmerne ringer til dig!
<Hvis Gyldholm ringer dig op, vil han sikkert
benytte lejligheden til at rykke dig for
kontingent,så kryds dig hellere af på tavlen).
Sidste frist for tilmelding er den 28.
september.

Pbv Benny



Alternativ vinterturnering 1988/89

28. september 1988 til Benny
Petersen i klubben eller på
telefon 02 222637.

Da nogle medlemmer kan føle at den nye
vinterturnering med henholdsvis 14 og 11
runder er en for langstrakt affære og
ligeledes ikke kan lide den nye betænkningstid
arrangeres en sideløbende alternativ
vinterturnering, hvor der udelukkende spilles
om ære og beskedne præmier.
Reglementet er som følger:
Indskud : Kr. 20
Antal runder : 5
Bet~nkningstid: 2 timer til 36 træk, derefter

18 træk i timen. Hængeparti
efter 4 timers spil.

Turneringsform: Cirkelprincippet <man møder
de 5 der er "nærmest" ens
egen styrke).
Minumum 6 deltagere.

: Faste runder følgende datoer:
5. oktober , .1. runde

26. oktober , 2. runde
30. november, 3. runde
25. januar , 4. runde
15 • mar t s , 5 . runde
Udsatte - og hængepartier
aftales mellem deltagerne og
den udpegede turneringsleder.
En af deltagerne!

Deltagerantal
Spilledage

Turneringsleder:
Seneste til
meldingsdato

Turneringen henvender sig primært til
medlemmer, der er mere sjældne gæster i
klubben, men som trods alt har tid, lyst og
lejlighed til et alvorligt spil i ny og næ.
Man kan ikke deltage i både vinterturnering og
i denne alternative turnering.
Grib chancen til at få rørt brikkerne uden at
få stress!

Pbv Benny
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19.september.

De ældre af os husker datoen som dengang i 1944
da den tyske besættelsesmagt under et fingeret
luftangreb satte de danske politifolk ud af spil
let for få dage senere at sende dem i tysk koncen
trationslejr. Skam få den der tænker ondt herom;
den samme magt er nu vor kære allierede og garant
for vor frihed osv. - håber vi da og tror. Så hjæl
pe os Herren og Franz Josef Strauss.

Nok om det; også.på anden måde vil vi her i klub
ben sætte mærke ved den 19.september; vi har hele
to grunde dertil, et 25 års klubjubilæum og en So
års fødselsdag.

Den dag er det 25 år siden Søren Juul Sørensen
kom ind i klubben som junior. Han var ret uerfaren
men lærte hurtigt faget, spillede på l.hold i klub
turneringen og i mesterklassen i vinterturneringen.
I en periode var han redaktør af Fribonden og i det
hele taget meget aktiv, men efterhånden tog hans
studier og ornitologien så meget af hans tid, at
skak måtte træde i baggrunden. I et års tid under
viste han på gymnasiet i T6rshavn, hvor fuglelivet
naturligvis også f{k sin del, i en sådan grad at
han på Færøerne er almindelig kendt som Fuglekon
gen, og han bliver jævnligt i embeds medfør sendt
derop. Det har i flere år været lidt småt med VS,
men da han nu flytter ttl Vanløse, regner vi med
igen at se ham regelmæssigt.

Vi ønsker Søren til lykke med jubilæet.
Samme dag fylder Poul Sørensen So år, en uges

tid før han har været VS'er i 2J år. I de sidste
godt 11 år har han været passivt medlem, men han
holder trofast ved klubben og betaler punktligt
sit kontingent. I perioden 1966-69 var Poul sær
deles aktiv, han var bestyrelsesmedlem i KSU og
den drivende kraft ved etablering af Vestvold
samarbejdet, og på generalforsamlingen i 1968
blev han valgt til klubformand i VS. Hans rege
ringstid var kort men uhyre begivenhedsrig; i lø
bet af ingen tid havde vi en juniorafdeling med
17 medlemmer, samarbejde med skoler og bibliotek,
klubben voksede til at blive den sjettestørste i
landet, og der var fremgang på alle områder. Des
værre for klubben måtte Poul Sørensen i 1969 ned-



lægge formandshvervet,. da han tiltrådte en stil
ling, som lagde beslag på hele hans arbejdskraft,
og det viste sig hurtigt, at klubben i ham miste
de sin bedste kraft. - Siden 1977 har Poul så væ
ret passivt medlem, og det er en stor skam.

Vi ønsker Poul Sørensen til lykke n1ed de første
5o år og håber, at han ved sin indtræden i de
voksnes rækker må få lyst til at ofre sin ga,nle
klub·en smule af sin kostbare tid, bare en gang
om ugen eller så.

Afsked.

Det er altid trist når en god kammerat tvinges
til at forlade klubben; nu sker det igen, idet
Morten Muxoll flytter til Jylland, hvor han til
træder en fremtidsstilling. Morten har været med
lem i knap J år og har trods et krævende job i to
år bestridt det byrdefulde hverv som klubkasserer;
den indstilling til klubben er vi nok nogle styk
ker der burde lægge os lidt efter.

Selv om Morten af natur er en beskeden mand,
har han valgt at markere sin afgang med aplomb,
idet han har betænkt klubben med en afskedsgave
på 450 kroner; sådan handler en gentleman!

Vi takker Morten Muxoll for hans indsats på
alle områder og ønsker ham al mulig held og frem
gang i hans nye job.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen.

M I N I N V T

Læg mærke til at der den 31. august står
Medlemsmøde og Undervisning på programmet.
Her vil bestyrelsen præsentere nogle af sine
aktiviteter og meget gerne høre noget fra DIG.
Derefter vil det meste af bestyrelsen træde i
baggrunden (for at udvælge deltagerne til
vinterturneringens mesterskabsklasse) og en af
vore bedste undervisere vil jonglere på vort
demo-bræt.



JUNIOR-DM 1988

Da jeg en gang for fem år siden del
tog i mit første Junior-DM og så
de gode forhold, spillerne i DM
klassen havde med privat indkvar
tering og gratis mad, mens vi andre
måtte sove i sovesal sammen med
over hundrede andre larmende unge
mennesker, besluttede jeg mig for,
at jeg skulle nå at spille i DM-klas
sen ved Junior-DM senest det magi
ske år 1988, hvor jeg overgik i skak
seniorernes rækker...
Grænsen på 2100 ratingpoints kom
jeg da også snublende nær efter
ØBRO åben, men 2089 er nu en
gang mindre end 2100. Men regler
ne for, hvem der anses for juniorer
er lige blevet lavet om, så jeg også
er junior næste år, og der var altså
ingen grund til at blive desperat in
den dette års turnering.
Muligheden for at være med i DM
klassen var dog stadig til stede, for
hvis DM-klassen har et ulige antal
deltagere, der er berettiget til at væ
re med, tager de den højest ratede
mesterspiller med. Så jeg håbede ...
og håbede ... Turneringsledelsen var
ikke før timen inden spillet skulle
gå i gang klar over, hvor mange del
tagere, der var. Men jeg er altid
uheldig i 50 procent-tilfældene (en
af grundene til at jeg spiller skak og
ikke bridge - i skak kan en knib
ning ikke gå galt), så jeg måtte spille
i en almindelig mesterklasse.
Ærgerligt, også fordi jeg føler, at jeg
spiller bedre, jo bedre, modstande
ren er. Og det har IKKE noget med
ratingen at gøre fra min side, men
snarere, at modstanderen for det
første tit føler sig velbevandret i
teorien og tør indlade sig på mine
specialvarianter og for det andet
at en "stærkere" spiller føler sig
tvunget til at skabe kampen (for
at bruge et fodboldudtryk) og kom
me frem på banen, hvilket giver mig
mulighed for at spille på kontra
angreb - eller, oversat til skak
sprog: giver mig muligheden for at
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undgå de kedelige åbninger og stil
lingstyper og i stedet spille på ge
vinst.
Men altså, mit forhåndsindtryk var,
at jeg ville spille en dårlig turnering.
Og jeg spillede da heller ikke sær
lig godt, selvom mine resultater var
rimelige. Se blot i de følgende ek
sempler fra turneringen:
1. runde.
I lukket siciliansk gav min modstan
der en bonde for at få åbnet linier.
Nå, tænkte jeg, en bonde i slag, og
han kan ikke vinde den officer, som
var planen, thi jeg spiller blot d4 og
dækker alt. Hvorefter jeg faldt i
søvn og overlod initiativet fuldstæn
digt i modstanderens hænder. Og
først langt inde i partiet gik det
egentlig op for mig, hvor dårlig stil
lingen var, og at jeg måtte forsøge
med et modangreb, der kan forvirre
ham i hans tidnød. Vi kommer ind i
partiet kort efter denne beslutning
er taget.

EE - Christian S. Christensen.
Stillingen efter 22....La4.
23. Sg5 Sb2 24. Ld5 Sxdl?!
24...e6 25. Sxe6 Sxd l er mere sik
kert. 25. Lxf7+ Kf8 26. Le6! Han
havde ikke set dette træk og kun
regnet med 25. e6 Sf6 og sort vin
der. Nu må han godt tage min dron
ning. . . Det bedste er her natur-



ligvis 26 ...Sc7, og vi kunne ikke i
vores analyser efter partiet finde
nogen gevinst for hvid. 26...Lh6
27. Dh4 Kg7 28. Sf7 Lxf4 29.
Lxf4(??). Det vinder naturligvis
også, men jeg kunne her have lavet
mit andet dronningoffer i partiet
med 29. Dh6+! og mat i 4. Se bare!
- jeg ser ingenting. 29... hS 30.
Dxe7 Tc7 31. Lh6+ Kh7 32. Df8
J?xcl 33. Dh8 mat. En god, sports
lig gestus, at han lader mig sætte
mat.
I partiet i 2. runde kom jeg lidt dår
ligt fra start, og han byggede godt
op til angreb. Jeg havde kun at for
svare mig et godt stykke tid, og da
angrebet så var drevet over, fik han
fremtvunget en serie afbytninger,
og et remisslutspil, hvorefter jeg
modtog hans remistilbud.
I 3. runde fik jeg et slutspil med
springer mod dårlig løber, og jeg
havde desuden en fribonde, men
efter at have spillet 58 træk måtte
jeg sande, at jeg ikke kunne frem
tvinge indbrudsfelter til min konge,
og nøjes med remis.
4. runde.
Sort mod mesterklassens eneste ud
lænding, en finne. Han havde i de
foregående runder vist sig at være
brilliant til positionsspil, men noget
usikker over for taktiske vendinger,
hvorfor jeg spillede gambit.
Og det gav da også bonus, for efter
at have fundet teoriens hovedvari
ant ved brættet indtil træk 14, kom
der en stor fejl fra hans side i træk
15. Og jeg fik gevinststilling.

Heikki Laine -EE.
Stil/ingen efter 22. Txf4.
22... Lh3 23. g4. Det eneste. Her
blev jeg noget febrilsk og ville abso
lut finde en klar gevinstvariant. Men
jeg fandt ikke nogen, og tænkte mig
i tidnød - for første gang nogensin
de! Men så fandt jeg 23... Sf2?!
der er unødigt komplicerende. Ef
ter 23 ...h5 frygtede jeg 24. Tf5. Jeg
havde godt nok set 24 ...Dxf5 (end
nu lettere er 24 ...Lxg4!) 25. Sxf5
Txdl+ 26. Txdl Txg4+, men men
te, at slutspillet med uligefarvede
løbere ville være svært at vinde,
hvilket er en gang schit und kanel
schen, for hvid må jo spille 27. Sg3,
hvorefter 27 ...h4 vinder springeren.
24. Df3 Sxg4 25. Dxh3 fS og her
havde jeg set den smukke variant
26. Txf5 Sxe3+ 27. Tg5 (selv skak)
Sf5! med kvalitetsgevinst. Derimod
havde jeg ikke set, at sort efter 26.
Lf2 har problemer og må forsøge
sig med enten 26 ...Se3+ 27. Lg3
Dxc5 eller straks 26...Dxc5. Men
han så absolut ingenting og spillede
26. Txg4?? Txg4+ 27. Kf2 Txd4
28. Df3 Dxf3 og jeg vandt let på
trods afmanglende tidnøderfaring.
5. runde.
Jeg spiller Steinitz-gambit (1. e4 e5
2. Sc3 Sc6 3. f4 exf4 4. d4 Dh4+
5. Ke2) og får klar fordel da han
forsøger at holde på bonden. Jeg
har lige taget bonden tilbage og
skal til at tage en mere, da vi kom
mer ind.



EE -Kim Korff.
Stillingen efter l5... d6.
16. Lxf4?? Efter 16. Dxf4 Dh3
17. Lfl har hvid gevinststilling. Nu,
derimod, kan sort true med dame
fangst efter 16... Tg6! 17. LbS+
c6 18. Lxc6+? Jeg må bide i det
sure æble og spille 18. Lxe5 Txf6
19. Lxc6+ Ld7 20. Lxf6, men det
er nok alligevel tabt. Og dronningen
kan ikke gå til h8, for efter Ke7 tru
er Lb7, som fanger dronningen.
18... Sxc6 19. Dh8+ Ke7 20. Dc3
SeS og sort vandt.
6. runde var hurtigt overstået. Igen
med hvid i Steinitz-gambit (denne
gang afslået) kom jeg til at stå bedst
(stillingstypen mindede mest om en
moderne italiener, dvs. med d3 i
stedet for det gamle d4 i femte
træk). Efter blot 13 træk fik han
fumlet nok i det til at jeg havde en
vindende binding af Sc6 med Ld5
(bonden var gået til b5 og tårnet
stod stadig på a8). Han havde tænkt
sig at dække sig med 13...Kd7 (hvil
ket da også var eneste måde at kun
ne dække på c6), hvorefter jeg gav
skak med min dronning på g4, og
da kongen så måtte flytte fra dæk
ningen af springeren, opgav han.
Mit livs korteste gevinstparti.
7. runde.
Jeg skulle her møde min værste
konkurrent til at vinde turneringen.
Han viste sig meget teoristærk og
spillede i en skarp variant noget,jeg
ikke kunne huske teorien på. I den
meget komplicerede opståede stil
ling brugte jeg lang tid og spillede
alligevel en fejl. Det var det mest
naturlige træk i stillingen, men ik •
ke desto mindre dårligt. Jeg så dog
da jeg kom hjem, at GM Miles (der
er verdens førende ekspert i åbnin
gen) har lavet samme fejl, hvilket
trøster lidt.
For at komme ind i kampen og få
modchancer lod jeg ham så give mig
4 svage bønder mere (min femte var
svag i forvejen) til gengæld for lø-
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berparret ud fra devisen, at så skulle
der vel nok dukke noget op. Og
minsandten om jeg ikke fik mod
chancer da han spillede noget usik
kert. Modchancerne blev så hurtigt
til en vundet stilling, hvor to af
mine "svage" bønder (dobbelte h
bønder) blev til fribønder og af
gjorde partiet:

Martin Pedersen - EE.
Stillingen efter 30. Txe5.
30.. -. Lg4(7). Jeg tror, at jeg er
smart, men jeg kunne have vundet
let med 30...Lfl eller 30...Kg6.
31. Sd5 Tf61 Jeg havde regnet med
at kunne spille 3 l...h3 32. Sxf4 h2,
og nu ville jeg på 33. Sh5+ spille
33 ...Kf6, men det er jo ulovligt
træk, så jeg må i stedet ofre kvali
tet. Jeg vinder dog stadigvæk. Se
bare! 32. Sxf6 Kxf6 33. Td5 h3 34.
Td6+ (bliver i virkeligheden en
trækomstilling. Også 34. Td2 Ke5
taber) 34... Kg5 35. Td2 Kf4 36.
e5 Kxe5 37. c4 Kf4 38. c5 Kg3 39.
Td3+ Kg2 40. Tc3(!) h2 41. Tc2+
Kg3 42. Tc3+ Kh4! Med sit 40.
træk lagde han den snedige fælde,
42 ...Lf3? 43. c6! hlD 44. c7 ogjeg
kan ikke stoppe bonden, hvorefter
hvid vinder! 43. Tcl Lf3 44. c6
hlD 45. c7 Dxcl+ 46. Kxcl Lb7
og hvid opgav.



Men turneringssejren var endnu ik
ke i hus! Jeg var nemlig kun et halvt
point foran mine to nærmeste kon
kurrenter inden de to sidste runder.
Men hvorfor er jeg da så opsat på
lige netop at VINDE turneringen?
Jo, det er nemlig sådan, at netop
vinderen af mesterklassen får ad
gang til næste års DM-klasse lige
meget, hvad ratingtallet siger.
9. runde.
Jo, du har set rigtigt, for min mod
stander i sidste runde skulle ud og
rejse, da sidste runde skulle spilles,
så vi spillede i stedet denne runde
inden næstsidste (ingen er vel så
usportslig, at han kræver gevinst
når han i god tid har fået besked
om problemet). Jeg fumler en bon
de væk i træk 11, men får til gen
gæld løberparret. Og den dag var
det åbenbart godt at give bonde for
løberparret, for jeg fik rimelig
kompensation for bonden (som han
har vundet på f5, og til gengæld er
hans løber intet værd).

Christopher Laursen - EE.
Stil/ingen efter 22. Td3.
22... Lf7 23. Sc3 Tgd8 24. Tddl
han var sikkert bange for Thdl
Txd3 25. Txd3 Lgl 26. Td2 Td8 og
jeg får d-linien til ejendom. Men
det, han spiller, er værre. (Desuden
havde jeg nok på Thdl slået den
fulgt afTd8 og afbytning,hvorefter

jeg truer med Lgl og a4). 24...
Ld4 25. Kc2 a4! 26. Sxa4 bS 27.
Sb2 Txa3 28. Lfl? men alt er dår
ligt, jeg står i hvert fald klart bedst.
28. . . Ta2 29. Tb 1 bxc4 30. Lxc4
Lxc4 31. b~c4 Tb8 og hvid opgav.
En remis i 8. runde· (den sidste for
mig) ville herefter, betyde, at jeg
mindst ville få en delt førsteplads,
men så længe, jeg ikke kunne være
sikker på at vinde turneringen, var
jeg ikke tilfreds. Jeg spillede så en
smule mere forsigtigt end jeg plejer,
og vi kom (efter 1. e4 Sc6 2. d4 e5
3. d5 Se7) ind i noget, der kunne
minde om Samisch-varianten i kon
geindisk. Og her ved jeg, at hvid
normalt skal rokere langt og så spil
le på dronningfløjen, men han gav
mig mulighed for at åbne a- og b
linien, som jeg kun kunne bevare
herredømmet over, hvis jeg roke
rede kort, hvilket så skete. Omkring
tidskontrollen kom hans modan-

·;. greb så på kongefløjen, men det
lykkedes mig at forsvare mig, hvor
efter jeg stod klart bedst.
Efter tidskontrollen kunne jeg så se,
at kun en af de to konkurrenter til
1. pladsen havde vundet, og jeg ud
regnede så hans korrektion. Den
havde ingen mulighed for at nå op
på min, så remis ville altså være
nok. Jeg spillede dog videre, indtil
det viste sig uhyre svært at komme
videre. Og jeg modtog hans remis
tilbud.
1. præmien viste sig senere at blive
udelt," da Martin (se 7. runde) ikke
vandt, hvorefter jeg for 9. gang af
9 mulige har vundet præmie OG ra
ting, henholdsvis 500 kr. plus en
ærespræmie på et smukt sæt skak
brikker, og 4 ratingpoints til 2093.
Eivind

9



VINTERTURNERINGEN 1987/88

Denne er nu færdigspillet, dog uden at en
klubmester er fundet. Tre spillere sluttede i
Mesterklassen pA en delt førsteplads. En omkamp
arrangeres i sommerperioden og når dette læses er
omkampen forhåbentlig afsluttet.
Mesterklassen sluttede med 7 mand efter at tre
deltagere udgik af turneringen af vidt forskellige
årsager. I toppen kæmper tre mand som sagt om
skabet i en omkamp. De tre er Stefan, Lars og
Vonne.
På en tredelt andenplads et halvt points efter
fulgte Eivind, Morten og Søren. De delte
placeringer kunne tyde på stor jævnbyrdighed i
klassen, hvad der sikkert også er noget om. Noget
af årsagen til, at ingen skilte sig afgørende ud
fra feltet, skal imidlertid søges i de færre antal
spillede partier.
På en flot tredie- og sidsteplads(!) finder man Tom
C., der havnede i skrapt selskab. Selvom Tom
nærmest spiller lyn-skak - og således næppe finder
det nødvendigt at regne mere end et par træk forud
- lykkedes det underligt nok at snuppe en gevinst
og en remis fra henholdsvis Eivind og Morten.

Mesterklassen 1 2 3 4 5 6 7 Pts.Korr.

1. Stefan Hansen - 1 1/z 0 1/2 1/z 1 31/2 (9.75)
2. Lars Pedersen 0 - 1/l 0 1 1 1 3½ (9.25)
3. Erik v.Essen 1/2 1/2 - ½ ½ ½ 1 31/l (9.25)
4. Eivind Einersen 1 1 1/2 - 0 ½ 0 3 10.25
5. Morten M.Hansen ½ 0 ½ 1 - 1/2 1/2 3 8.75
6. Søren Petersen 1/2 0 1/2 1/2 ½ - 1 3 8
·7. Tom Carlsen 0 0 0 1 ½ 0 - 11/l
( 8. Benny Petersen udgået)
( 9. Lars E.Jacobsen udgået)
(10.Asbjørn Sæthre udgået)
--------------------------------------------------
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1. klasse

Her skilte to spillere sig klart ud fra resten -
nemlig Eigil og Bjarne. Førstnævnte sikrede sig 1.
pladsen (suverænt) ved blot at afgive et halvt
points i 9 runder. Bjarne fik den anden
oprykningsplads. På grund af de nye specielle
regler omkring vinterturneringens form (mere om
dette andetsteds i dette nummer) skal bestyrelsen
dog udpege deltagerne i næste sæsons formindskede
mesterskabsklasse, men resultaterne fra dette års
vinterturnering vil naturligvis blive taget med i
vurderingerne. Overgangsproblemerne ser ikke ud til
at blive uoverstigelige ••.
Der var stor forskel mellem top og bund i 1. klasse
i denne sæson, således fik dr.prim. Holst og Sten
B. på en delt 3.-4. plads 6 points, mens Jan Erik
på 5. pladsen fik 4* points. I bunden af tabellen
findes tre overraskelser: Johnny fik efter min
mening et beskedent udbytte af sin agressive
spillestil. Hvis han får spillet til at køre, er
han meget farlig. Hvis tingene ikke flasker sig, må
man lære at forsvare tvivlsomme stillinger.
Veteranerne Clausen-Fred. og Svend E. troede jeg
ville være sikre deltagere i 1. klasse, men et
eller andet - jeg ved ikke hvad - er altså gået
HELT galt!

1. klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.Kor
---------------------------------------
1. Eigil Ped. - 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 8'12
2. Bjarne A. 1/z - 'lz 1/z 1 1 1 1 1 1 7'12
3. Sten B. 0 ½ - 'lz l 1 'lz ½ 1 1 6 21
4. Jørgen H. 0 'li 1/2 - 'lz 1 1/z 1 1 1 6 19.75
5. Jan E. S. 0 0 0 1/z - 0 1 1 1 1 4'12
6. Johnny A. 0 0 0 0 1 - 1 0 1 1 4
7. Martin G. 0 0 ½ 1/z 0 0 - 1 1/z 1 31/z
8. Finn M. 0 0 '12 0 0 1 0 - 0 ½ 2 7.50
9. Clausen-Fr 0 0 0 0 0 0 ½ 1 - 1/2 2 4.25

10.Svend E. 0 0 0 0 0 0 0 'lz 1/z - 1
---------------------------------------------------

//



2. klasse

Her var jævnbyrdigheden i toppen stor. Jesper H.
løb af med sejren et helt points foran nærmeste
konkurrent Barkhuus. Kun et uheld forhindrede Bo i
at stryge helt til tops, da hans parti - som det
eneste - blev dømt tabt i 11. time. En uheldig
kombination af afbud fra begge spillere og
udeblivelse fra spilleaftener forhindrede dette
for topplaceringen - vigtige parti i at blive
spillet inden Generalforsamlingen. Det var også
positivt at se, at både Bjarne S. og Kurt A. kunne
blande sig i topstriden. Helge fulgte sin
kompromisløse stil fra sidste sæson (7/7!) op igen.
Ingen remisser, men til gengæld 5 nederlag. Sidst
- men ikke mindst - finder vi Stig S. og Ebbe A.
placeret i bunden af tabellen. Begge tror jeg lider
under det nyligt indførte rygeforbud. Som sædvanlig
en rigtig kampklasse med få remisser.

Remisprocenten i de enkelte klasser er typisk:
M-klasse 48¼, 1. klasse 24¼ og 2. klasse 111/.l

2.klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.Kor

---------------------------------- -
1. Jesper H. - ½ 1 1
2. A.Barkhuus ½ - ½ 1
3. Bo 8. 0 ½ - 1
4. B.Gyldholm O O 0
5. Kurt A. 1 0 ½ 0
6. Bjarne S. 0 ½ 0 0
7. Helge J. 0 1 0 0
8. Ebbe Ask O O 1 0
9. Stig S. 0 0 0 0
10.Kaj Schn. 0 0 0 0

0 1 1
1 1/l 0
½ 1 1
1 1 1

0 1
1 - 1
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

1
1
0
1
1
1
1

1
0

1
1
1
1
1
1
1
0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7½
5Yi
6 23.5
6 19
5½ 18.5
5½ 16.7
4
2 6
2 2
udgået

---------------------------------------------------
Dette var så foreløbig den sidste vinterturnering
af slagsen, idet klubben som bekendt overgår til en
anden form for turnering, som beskrevet andetsteds.
Et af hovedformålene er, at klubbens spillere skal
kunne møde stærkere modstand fra andre klasser., og,~



M-spillerne få mere træning. Disse forhold burde
gavne holdene i holdturneringen, ikke mindst når
samme betænkningstid anvendes.
Med overgangen til det nye system har bestyrelsen
fundet det formålstjenligt, at udpege en
turneringsleder, idet det enkelte gange har vist
sig svært at sammenholde indkomne oplysninger til
to turneringsledere tidligt nok.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige deltagerne
tak for denne sæson og ønske den kommende
klubmester til lykke samt ønske god kamp under de
nye rammer i 88/89.

Morten M.H.
<TL>

M I N I N Y T

I sommerperioden (og i øvrigt frem til og med
den 24. august) er der blevet afviklet tema
lynturneringer. Aftenen starter med lidt
undervisning omkring åbningsemnet, hvorefter
man har mulighed for at prøve det af i praksis
i 15 minutters partier. Der er blevet talt op
til 12 - 14 fremmødte i den ellers stille
sommerperiode. Eivind vil berette om successen
i senere nummer af FRIBONDEN.

M I N I N Y T

Søren spiller sig rask videre mod tinderne. I
Kronborg-turneringen fik han sit "rottetal" op
over de 2000 og ifølge kilder har han
forbedret det yderligere i Copenhagen Cup. Vi
venter spændt på referater og partier, Søren!!

M I N I N Y T

Bjarne er også en flittig turneringsdeltager
dog uden Sørens store succes, men alligevel,
et referat og et parti vil altid glæde
FRIBONDENs store læserskare.



Lidt statistik.

Klubbens statistiske afdeling har på bestyrel
sens foranledning foretaget en undersøgelse af
forhold, som man til daglig næppe skænker en tan
ke, men som nok kan være af en vis betydning ved
tilrettelæggelsen af' fremtidige aktiviteter. _Det
drejer sig om medlemmernes gennemsnitlige alder
og anciennitet i klubben og hvad man eventuelt
umiddelbart kan udlede heraf; naturligvis har den
slags navnlig betydning på længere sigt, men da
de foreløbige resultater muligvis kan interesse
re medlemmerne, bringes de her.

Klubben har pr l.juli 44 medlemmer, - hvad der
er 15-20 for lidt, - fordelt på 6 pensionister,
33 seniorer og 5 juniorer, nævnt i den kronologi
ske rækkefølge hvori de må antages at stille træ
skoene. Medlemmernes samlede alder er 1854 år,
som giver en gennemsnitsalder på godt 42 år el
ler ca 2o år lavere end for den øverste sovjet,
og det kan man så give sig til at fundere over,
men på nuværende tidspunkt er det ikke muligt
at drage nogen konklusion heraf. Bestyrelsens
gennemsnitsalder er trods den ældgamle kasserer
kun 35 år, og den gamle er alligevel 21 år yngre
end de 4 andre tilsammen, så det går nok.

Ve 44 medlemmer tegner sig for tilsammen 569
klubår, hvilket giver et gennemsnit på knap 13
år; de J ældste er indmeldt 1941, 1946 og 1963,
og 4o~~ af medlemmerne er indmeldt senere end
1980, 4o~ mellem 1965 og 1980 og de sidste 2o~
mellem 1941 og 1965.

Tænker man sig, at kong Erik af Pommern havde
meldt sig ind i 37-års alderen, vilde han pr
dags dato helt alene være Vånløse Skakklub, hvis
han havde levet, men han er desværre død for fle
re år siden. Det er nu alligevel ganske godt kla
ret af sådan en gammel stabejs; at han så des
uden ville være 9 år bagud med kontingent er en
anden historie, som vi senere skal vende tilbage
til. - Statistik er en vidunderlig ting.

Statistisk afd.



PARTI FRA HOLDTURNERINGEN

I fb nr. 5 har Eivind omtalt min indsate i sidste
runde i holdturneringen 1987-88 så pænt, at jeg
rødmer når jeg læser det. Tankerne går tilbage til
hin mørke vinteraften på en øde kommuneskole i Høje
Taastrup. Udenfor var det snestorm, og indendørs trak
det også op til uvejr. VS I spillede mod Tåstrup I, og
situationen var den, at Tåstrup rykkede op hvis de fik
mindst 3½ points, mens vi rykkede op hvis vi fik
mindst 5 points. Det kom der bl.a. følgende parti ud
af. Helt uden komplikationer og tju-bang, men med en
nogenlunde konsekvent gennemført plan, og med de nød
vendige fejl fra min modstanders side.

7. bræt. Hvid: EvE. Sort: Dan Brønnum Jensen.

l.d4, d5 2.Sf3, Sf6 3.c4, e6 4.Sc3, c6 5.Lg5, Sbd7
6.cxd, exd 7.e3, Le7 8.Dc2, h6 9.Lh4 Jeg kan ikke så
meget teori, men hidtil er der da vist ikke sket noget
epokegørende. I det følgende udviser sort en ulykkelig
tilbøjelighed til at trille rundt med hyphestene, uden
at udrette ret meget andet end at få tiden til at gå.
Måske turneringsstillingen har spillet ind: Når 3½
points er nok, fører hver remis et ekridt nærmere til
oprykningen, og hvorfor så søge at komplicere •••
9.-, Sh7?! lo.Lxe7, Dxe7 11.Ld.3, Sg5 12.Sh4, Sf6 13.§f2·
Lxf5 14.Lxf5, Se6 Nåh, det var der den skulle stå.
15.o-o, o-o 16.a3, Tfe8 17.b4, Sg5 Næh, det var det
alligevel ikke. Noget må sort jo gøre mod det hvide
minoritetsangreb. 18.b5, Sge4? 19.cxb, bxc 2o.Sxe4,
dxe4 21.Dxc6, g6 22.Lh3, Sh7 Nu igen. 23.Tfcl, Sg5
24.Lg4, h5 25.Le2, Tec8 Her brugte jeg lo minutter på
at overveje om sort kunne stille noget op mod 26.Dxc8+
Txc8 27.Txc8+ fulgt af fremmarch med d-bonden. Jeg
fandt ganske vist ikke nogetJ men stillingen i matchen
var kritisk, partiet skulle vindes for at holde liv i
håbet om oprykning, og jeg har flere gange det sidste
par år ladet gevinststillinger smuldre. Så måske ville
26.Da6 være sikrere: en rolig stilling med en garderet
fribonde i overskud. Meget i tvivl spillede jeg til
sidst 26.Da6 Det skulle nok kunne lade sig gøre at



afvikle og/eller trænge ind i den sorte stilling. Ja,
ae bare: 26.-, Tcb8? 27.Tabl, Txbl? Tidnøden begynder
at gøre sig gældende. 28.Txbl, Se6 29.Tb72 Dd8 3o.Txa7,
Tc8 31.h3, Tcl+ 32.Lfl Ikke Kh2?, Db8+ og sort får sin
dronning 1 spil. Nu truer derimod ganske enkelt Ta8.
Derfor 32.-2 Dg5 33.Db72 Df5 34.Db2, Tc8 35. Tb7, Tf8
36.Tb5, Df6 37.Tb8, g5 38.Txf8+, Kxf8 39.Db8+, Kg7
4o.Lo4, Sf8 Hermed blev tidskontrollen klaret. Vi
kunne nu konstatere, at Tåstrup førte 3½ - ½ og dermed
havde oprykningen i hus, skønt vi stod til gevinst i
3 af de 4 sidste partier. Jeg gjorde nu hemmeligt træk
41.Db7 Stillingen er helt afklaret. Truslerne mod f7
og e4 (som endda kan vindes efter Ld.5) forhindrer sort
i at få noget modspil, og den hvide a-bonde løber li~e
ned. Derfor opgav sort efter at have sikret sig 200 %
at Tåstrup nu havde erobret den eftertragtede plads i
mesterrækken.

Erik von Essen

M I N I N V T

Bjarne A. er både tilmeldt K41s Høstturnering
og Amager Skakforenings koordinerede
turnering. I sidstnævnte turnering deltager
også Jan Erik S •. FRIBONDEN glæder sig til
referater incl. partier.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som
spiller hver onsdag kl 19,~5 i lokalerne i
menighedshuset, Ålekistevej 156, ved Vanløse
Kirke.

F1ormand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Benny Petersen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

o2 22 26 }7
74 35 21
18 3o 95
71 74 91

6 47 84 3,3-


