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Skakkens dag.

Efter succeserne de forrige år, var der ingen tvivl om, at
dette arrangement skulle gentages. Og sådan blev det så -
lørdag den 25. august var bestyrelsen (minus Dimon, nybraut
far, tillykke!) og nogle enkelte aktive medlemmer mødt op
foran Hyltebjerg Kirke til det årlige propagandashow.

Vejret var naturligvis perfekt (vi har en aftale med de
højere magter den sidste lørdag i august), og det var frem
mødet også. Efter hvad jeg kunne vurdere, var der væsentlig
større interesse end sidste år, hvilket betød, at vi der
spillede, var optaget stort set hele tiden. Derudover havde
Lokalavisen helt sensationelt sendt en fotograf - uopfordret!!
- hvilket medførte en længere smørre om Skakkens Dag og
Vanløse Open med billed i det følgende nummer. Fremragende!

Når interessen er stor, er det naturligvis ikke utænkeligt,
at en af vore spillere skulle tabe et parti. Det skete også i
år, hvor synderen var Morten. Jeg skal nok lade være med at
bore alt for meget i det, for sidste år .•. Nå, det glemmer vi!

Med den interesse der var for arrangementet, er der ingen
tvivl om, at vi gentager succesen til næste år. Klubbens
udgifter holdt sig under 100 kr, hvilket er en ringe pris for
de nye medlemmer vi får. Så må vi bare håbe, de holder fast.
Sidste år var der nemlig en beklagelig tendens til, at de
nyerhvervede medlemmer meldte sig ud efter et par måneders
medlemsskab. Det gentager sig forhåbentlig ikke i år!

Søren B.P.



Mærkedage.

1990 er på flere måder et bemærkelsesværdigt
år; bortset fra hvad der ellers kan nævnes har
vi ikke mindre end tre 25 års jubilæer og tre
runde fødselsdage, og det må ikke gå upåtalt
hen.

Perioden 1970-76 var temmelig urolig med
flytninger og alskens besværligheder, og des
værre gik en del uerstatteligt historisk mate
riale derved tabt, men det står fast, at i år
har Ole Delfter, dengang en sød lille dreng på
lo år, været medlem i 25 år. Han var vældig in
teresseret og gjorde sig efter få år gældende
i de højere luftlag. I en lang årrække spillede
han på klubbens l.hold og har været kandidat
til klubmestertitelen. Det sidste par år har
han været passivt medlem og ikke deltaget i kam
pen for tilværelsen; det burde han nok gøre
noget ved nu ved indgangen til det næste 25-år.

På selve Skakkens Dag den 25.august fyldte
Svend Egenæs 80 år. Efter 7 ars medlemsskab
meldte han sig ud pr l.juli, men med 6 måneders
varsel, - med den begrundelse, at han nu var
for gammel. pet tydede hans spil og iøvrigt he
le hans adfærd dog ikke på; han vandt en præ
mie på 120 kroner i vinterturneringen og skæn
kede kaffekassen hele beløbet; sådan siger en
gentleman farvel!

Den 25.september havde vi hele to 25 års
jubilæer, nemlig Poul Sørensen og Niels Carlsen.
Begge har været passive medlemmer i mindst en
halv snes år og er ukendte for mange af os,
men om Poul Sørensen kan nævnes, at han var
klubformand i 1968/69, bestyrelsesmedlem i KSU
og initiativtager til Vestvold-samarbejdet; se
iøvrigt omtalen i jubilæumsskriftet. Carlsen
var i flere år medlem af bestyrelsen og meget
aktiv, også som klubfotograf, men så flyttede
han uden for området og blev passiv. Begge har
de trofast holdt ved klubben, og det ville være
til gavn og glæde for os alle, dem selv ibereg
net, om vi snart igen kunne byde dem velkommen
i familiens skød.

Den 28.oktober fylder As~jørn Sæthre 5o år



efter at have været medlem i 12 år. Vi husker
ham som en fin kammerat og stærk spiller, solid
soin de norske fjelde han kommer fra. Ved sin ud
nævnelse til et krævende job måtte han foreløbig
give afkald på skakken, men vi går stadig og hå
ber på at han atter melder sig under fanerne,
når forholdene tilaader det; det ske snart!

2.november er det Axel Barkhuus' fødselsdag,
så fylder han 80 år. Vi kender ham allesammen
som klubbens hovmester, og som sådan har han tro
fast virket i mere end et kvart århundrede. Han
sørger altid for vådt og tørt, varmt og koldt,
endog til jul, og har man en aften fået grufulde
smæk, kan man på grund af hans kærlige omsorg al
ligevel gå vederkvæget hjem. Barkhuus er medlem
fra 1946 og har lige siden været at finde fremme
i forreste linie, på den ene eller den anden må
de. I mange år virkede han i bestyrelsen og var
1963/66 klubformand. Om hans meriter kan desuden
læses i jubilæumsskriftet, og som en beskeden
tak for hans indsats blev han på generalforsam
lingen i 1982 kåret til æresmedlem. Kort sagt,
Vanløse Skakklub, - det er simpelthen Barkhuus!

Klubben ønsker vore jubi- og fødselarer
hjerteligt til lykke!

Bestyrelsen.

i i
Demobrættet hentes frem

Sidste år udspurgte vi nogle medlem
mer for at finde ud af, om der var
basis for skak-undervisning. Det viste
der sig at være. Men det viste sig
også, at interessen spredte sig ud
over den adspurgte kreds af personer.

I år har vi derfor besluttet at
formalisere sidste års causeri ved
dcmobrættct. Del bliver altså i år
muligt hver onsdag kl. 18.45 at se en
af klubbens stærke spillere vise et
parti, et praktisk slutspil eller slut-

3

spilsteori, noget åbningsteori eller
noget helt andet. Det eneste sikre er,
at demobrættet bliver hentet frem.
Det varer til et stykke før 19.30, hvor
vinterturneringen starter.

Modifikation: ikke hver evig
eneste onsdag. Se i programmet, hvis
du er i tvivl.

Vi har kun et begrænset antal
pladser (begrænsningen ligger i loka
lets størrelse), så kom i .god tid!

Eivind



E N A N M E L D E L S E • • •

Det er en eksklusiv elite, der nu om stunder udgør vinter
turneringens mesterskabsklasse, otte mand høj spillende dob
beltrundigt.
Den slags fortjener et minde, og Eivind har altså på trods

af trussel om det modsatte gjort det igen: Skrevet en turne
ringsbog. Og igen i år af ganske fremragende kvalitet; jeg
mener at have fundet en (ikke meningsforstyrrende) notations
fejl - klart bedre end det internationale gennemsnit for den
slags.
Bogen/hæftet indeholder samtlige 56 partier, heraf over

halvdelen med noter (som man vel at mærke kan lære noget af)
af aktørerne: Bogen er et must! - Og så for kun 2o kr, en
latterligt lav pris(= 2½ øl) som ikke kan stå i noget an
stændigt forhold til den ved tekstbehandlingsanlægget udvis
te arbejdsindsats. Til alle - også visse af klassens egne
deltagere med ellers veludviklet fortrængningsevne - siger
jeg: Køb bogen og lær om skak!
I fb nr. 7 har Benny allerede givet deltagerne karakterer;

det vil vi ikke gentage, kun opponere imod påstanden om en
lavere spillekvalitet end i VT 88-89. Her er mange glimrende
partier på godt mesterklasseniveau.
Blot en generel anke: I (alt) for mange partier forfladiges

spillet unødigt ved en bedøvet og rutinepræget afbytning af
2 sæt tårne, folk må jo have læst Niemzovitch som Fanden
:Biblen.
Måske kunne man også spagfærdigt indsparke en stille undren

over, at der ikke eksperimenteres mere end tilfældet er, at
der ikke spilles lidt vildere. Er titlen for prestigefyldt?
Rent ud sagt er der partier, der minder om kvindeskak, en
sportsgren med forbløffende lighed med kvindefodbold, hvor
man altid lissom "slæber" bolden ind over målstregen.
Man kan altid spille safe i holdturneringen, hvis situatio

nen måtte kræve det ••• På den anden side spiller vi vel alle
tro mod vores natur, den enkeltes stil træder tydeligt frem.
Også når trætheden visse aftener har været overvældende og
det er blevet til et par korte remisser. OK.
Partisamlingen og turneringens lydefri gennemferelse er et

sundt og positivt tegn for Vanløse Skakklub: Der er en
sund og naturlig ambition om at blive bedre, således var det
ikke ganske for f.eks. lo år siden. Jeg kipper med flaget
for klubben, Eivind og turneringsbogen. Flot! HN



Skak for begyndere

Jesper Ralbjerg og Steen Schousboe

Min kollega Jesper Ralbjerg og jeg spiller
begge skak,(hhv. i Vanløse og Albertslund) og skri
ver begge regelmæssigt i vore respektive klubblade.
Vi synes at der mangler partier af og for begyndere
og mindre øvede i vore blade, og blev enige om at
spille to "private" korrespondancepartier. Dvs. at
trækkene blev givet personligt, pr. telefon, eller
endog pr. brev.

I begge partier spillede jeg åbninger som jeg
ikke har spillet før, men som jeg længe har haft
lyst til at spille, og netop til dette formål synes
jeg at korrespondanceskak er langt at foretrække
for nærskak.

I det nedenstående parti spillede vi den så
kaldte accelererede drage, som ingen af os havde
erfaringer med. Det blev en kort, men hektisk affæ
re.

Netop et k-skakparti er velegnet til at blive
kommenteret detaljeret, fordi spillerne kan huske/
rekonstruere de overvejelser som de gjorde sig un
der partiet. Derfor viser vi dette parti med kom
mentarer af både hvid (JR) og sort (SS).Sagen er jo
at man som uøvet spiller ofte stilles over for en
kommentar som man ikke forstår. Dette træk får et
spørgsmåls-tegn, og dette måske et udråbstegn. Men
der er jo sjældent tale om at et træk er helt dår
ligt eller helt godt. Der er positive og negative
sider ved de fleste træk, og det er disse vi vil
fremhæve nedenfor. Om et træk så er godt eller
skidt afhænger simpelthen af om de positive sider
vejer tungere eller ej. Måske er det såkaldt dårli
ge træk kun dårligt i lige præcis den opståede
stilling. Den ide som trækket er et led i kan jo
være fin nok, og hvis stillingen ændres bare en
smule kan 11samme" træk derfor være stærkt.



Hvid: Jesper Ralbjerg
Sort: Steen Schousboe

l.e4

(JR) Som altid. Der er vel ikke noget galt med
l.d4 og l.c4, men det er efterhånden blevet en
principsag for mig at spille l.e4 - ligesom Bobby.
Iøvrigt har jeg 100% score med l.c4!

(JR) Hurra, dette spiller jeg også selv. Man
undgår de mere lukkede spil efter l.,-,c6 og l.,-
1e6.

(SS) Hermed indledes den accelererede drage.
Sort sparer indtil videre trækket d6, men tillader
til gengæld Maroczy-opstillingen med 5.c4. Jesper
foretrækker dog en stilling som ligner den alminde
lige ("decellererede"?) dragevariant.

Hvis jeg skal være ærlig, så har trækket 4.,
,g6 altid forekommet mig det mest logiske i denne
stilling, og denne variant den mest logiske i Sici
liansk. Med 1.,-,cS forsøger Sort som en sand prin
ciprytter at bevise at 1.e4, sine mange fordele til
trods, dog var en svækkelse af feltet d4. Og da man
nu har besluttet at spille mod d4 er det vel logisk
at fortsætte med Sc6 og Lg7?

Men der er jo alligevel grænser. I og for sig
kunne man som principrytter fortsætte med Db6 og
e7-e5, men dermed giver man sig selv en udsat dame
stilling og en permanent svækkelse på dS. Og desu
den må jeg indrømme at da praxis viser at Hvid godt
kan neutralisere det sorte spil mod d4, så er hele
varianten måske alligevel ikke så logisk?
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Endelig skal det nævnes at Bent Larsen hævåer
at han med denne variant kan holde remis mod hvem
somhelst, men ikke kan vinde.

(JR) Første skuffelse! Jeg har intet imod den
hvide side af den almindelige drage - men dette er
en streg· i ·regningen.

5.Sc3

(JR) S.c4 er muligvis bedre, men jeg søgte en
stillingstype der minder om den "almindelige" dra-
ge. J

(SS) Det primitive 5.S:c6,b:d6 6.Dd4,Sf6 er
ufarligt for Sort, men ikke for Hyid.

s.,-,Lg7 6.Le3,Sf6 7.Lc4,o-o 8.Lb3

(SS) Det eneste ordentlige træk. Hvid skal
forhindre et skinoffer på e4, og 8.f3 er gunstigt
for Sort efter 8.,-,Db6, med hidsige forviklinger.

8. ,-, d6

(SS) Altså alligevel dette træk. Begrundelsen
er at Hvid har spillet Lb3, og Sort ønsker nu at
vise at dette er sket for tidligt. Løberen kan jo
ikke længere bruges til at forhindre et sort b7-b5.

9.f3,Ld7 lo.Dd2,S:d4 ll.L:d4,b5

(Diagram l)(SS) Det kan se lidt
mærkeligt ud at hjælpe den
hvide løber op på d4, men
begrundelsen er at Sort ikke
på anden måde kan få
gennemført bS direkte, altså
uden at spilde tid med a6
først.
Desuden kan man bemærke at den
hvide løber fra d4 ikke
længere truer med standard



-manøvren Lh6, med afbytning af Sorts vigtige Lg7.
Der er nu opstået noget vi kan kalde grund

stillingen i varianten, og først her skulle vi for
alvor til at tænke selv. Hvid har i hovedsagen
tre forskellige planer: kort rokade og spil i
centrum, kort rokade og spil på d-fløjen (er de
sorte bønder kommet for langt frem?), eller lang
rokade som i den almindelige dragevariant. Jeg var
glad for at Jesper valgte denne tredje mulighed,
for nu kommer de sorte a- og b-bønder til deres
ret:

12.o-o-o,

(JR) "Tåbeligt! Man rokerer sgu da ikke lukt
ind i et angreb!" Sådan er det selvsagt nemt at ef
terrationalisere, men havde Hvid nu vundet var
trækket vel blevet kaldt genialt?

ECO angiver nu 12.,-,aS 13.a3,b4 14.SdS,S:dS
med fordel til Sort. Dette var jeg ikke klar over
da jeg spillede 12.o-o-o. Jeg prøvede stadig at nå
en slags "normal" drage, men det viser sig at man
her skal spille 12.h4,a5 13.a4,b:a4 15.Le3,Le6
16.o-o-o (først nu!),L:b3 17.c:b3,Dc8 18.Kbl,De6
med Hvid fordel iflg. ECO.

12.,-,as

(SS)Nu truer Sort ved lejlighed med a4 og b4,
hvorefter Sc3 og Lb3 let kan komme til at træde
hinanden over tæerne. De kan jo ikke begge stå på
feltet dS, i det mindste ikke samtidigt.

13.eS?!

(SS) Dette kom fuldstændig bag på mig. Forde
len ved trækket er at Hvid får åbnet d-linjen, hvor
tårnet opponerer mod den sorte dronning. Man kan



altså med en vis ret sige at trækket er meget lo
gisk, da det sigter mod at udvide den kontrol i
centrum som Sort forærede Hvid med trækket S:d4.
Desuden fratages den sorte Dronning feltet c7, og
snart også b6.

Jeg regnede nu med at hvid ville følge op med
tårndublering id-linjen, men endnu en gang blev
jeg overrasket, som man vil se senere.

Det er klart at sort må slå på es. Alt andet
ville være en positionel indrømmelse. Men hvor skal
dronningen så hen? Jeg kunne ikke finde andre fel
ter end b7, men der står den også fremragende: Den
kan i forbindelse med Lc6 trykke i den lange hvide
diagonal, således at Hvid ikke, som ellers i drage
varianten, kan spille h4 fulgt af g4.I det mindste
ikke før det hvide tårn har forladt hl, og hvis ik
ke det kan stå der, hvorfor skulle hvid så spille
h4?

Desuden støtter dronningen fra b7 et eventuelt
fremstød med b-bonden, og det er heller ikke uden
betydning at den dækker på e7.

13.,-,d:eS 14.L:e5,Lc6 15.De3

(SS)Ikke den eneste mulighed, men måske den
bedste. Som en ekstra mulighed kan Hvid måske inva
dere den sorte d-fløj over feltet c5. En ulempe er
at dronningen på e3 kan trues af en sort springer
på g4 eller endog dS.

15.,-,Dc8,a4

(SS) Næsten nødvendigt for at forhindre et
sort a4, men en svækkelse er det jo. Hvor bliver
det hvide angreb af? ·

16.,-,Db7

(SS) Endelig ikke 16.,-,b4, som ganske vist er
positionelt tiltalende fordi to sorte bønder så
ville holde tre hvide. Men det ville være næsten
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umuligt for Sort at få åbnet den hvide kongestil
ling, og Hvid ville derfor i ro og mag kunne spille
i centrum eller endog på k-fløjen. Sort har ikke
noget imod at bytte sin hvidfeltede løber mod Sc3.
Det er svært at få den hvidfeltede løber til at be
stille noget, hvorimod Sc3 er meget aktiv. Den dæk
ker den hvide kongestilling, og spiller med i cen
trum.

17.a:bS?

8 I - .;I'j~ Øld®

7

6

5

4

3

2
i,,_..~;, r~:~~ ::_.,,__ -,,~1/. ~~.(;

aocae f gn

(SS) Jeg mener at dette er en
fejl, fordi Hvid nu ikke
længere kan forhindre Sort i at
komme til direkte kongeangreb.
Positionelt er det sympatisk at
bytte en randbonde for en b
-bonde, men her tæller det
langt tungere at de sorte
officerer nu bliver aktive.
Selv Lc6 kan vågne op, via et
fremstød med a-bonden. Og netop
a-bonden får jo nu frit løb.

17.,-,L:bS 18.Td4,Tf-c8

(SS)Nu er Sort nærmest foran i udvikling, for
det sorte tårn på a8 spiller jo stærkt med, hvori
mod det hvide tårn på hl endnu 'ikke er aktiveret,
eller hvad? Hvids næste træk er en standardolan i
dragen, men kom alligevel helt bag på mig. Jeg hav
de nærmest ventet 19.Th-dl, med nogenlunde lige
spil. Hvid behersker den eneste åbne linje, men har
en usikker kongefløj.

19.h4?

(SS)Først tog jeg trækket alvorligt.En stan-
ard-manøvre er h7-h5, for at bremse den hvide bon

ie. Men spiller Hvid så ikke 2o.Dg5, med truslen
21.D:g6? Jeg fandt ud af at Sort klarede sig med
2o.,-,a4, og hvis dette er godt nok efter 19.,-,hS,
så må det vel være endnu bedre straks? Det tog mig

/0



tre timer at regne resten ud herfra. Problemet for
Hvid er at Sort både truer med matangreb og med at
fange det udækkede hvide tårn på hl.

19.,-,a4 2o.S:a4,L:a4 21.T:a4,Sd5!

(SS)Denne pointe vinder for sort. Ideen med
a5-a4 var at uanset hvilke brikker hvid ville slå
med, så ville dækningen af dS for et øjeblik blive
utilstrækkelig. Der kunne nu følge fx 22.De4,L:e5,
og derpå enten 23.T:a8,T:a8, 24.L:d5,D:b2 og Sort
vinder, eller andre, ligeså tvingende varianter.

Hvid gav derfor op her. Det endte altså alli
gevel med at løberen på g7 kom igang på den lange
diagonal.

Simultan m.m.

Som annonceret i Fribonden havde klubben den 29. august
et arrangement hvor Eivind "The Champ" Einersen optrådte
på alt andet end slap line. Der var foredrag, demo-brædt
og spørgsmål og svar, og som rosinen i pølseenden en simul
tanopvisning.

Eivind havde 14 modstandere, og nogle af dem må være
blevet slemt overraskede over hvor let Eivind fik fordel
og siden gevinst. Men mange ydede god modstand, og Eivind
måtte afgive 4 remis'er til hhv Jørgen Hansen, Dimon Pe
dersen (årets spiller, se forrige nummer), Søren Sørensen
og ~R~s Jens W. (jeg kan desværre ikke tyde efternavnet.
Mon der er tale om et nyt medlem?)

To modstandere tillod sig endog at vinde over klubmeste
ren. Det var Kjell Suadicani, hvis talent allerede længe
har været åbenbart, samt den genopstandne og til lejlig
heden aktive Ole Delfter, bedre kendt som Miki.

Samlet score altså lo - 4 til Eivind, hvilket han kan
være godt tilfreds med. Forhåbentlig fik nye og fremtidige
medlemmer et godt indtryk af VS!

Steen S.
I/



Redaktionelt

Jeg skylder Dimon Pedersen at oplyse at overskriften på
hans artikel om at blive årets spiller var lavet af mig,
ikke af ham selv. Jeg kunne simpelthen ikke stå for de magt
fulde bogstavrim som den engelske version gav mulighed for.
Den tilsvarende danske version - fribonden er stolt over at
kunne præsentere - har lissom ikke det samme poetiske Schwung.

Steen S.

Program

3. oktober

lo. oktober

17. oktober

24. oktober

Sø. 28. okt.

31. oktober

7. november

18,45 Demobrædt
Vinterturnering for alle klasser

Holdmøde, udsatte partier, hængepartier

18,45 Demobrædt
Vinterturnering for alle klasser

VT for almenklassen, K_skak aften, 3.div.

Kl. 12.oo VS I, 3. div., l. runde

Holdturnering, 1. runde+ hængepartier i
VT for I.holds deltagere i M.kl.

18,45 Demobrædt
Udsatte partier, hængepartier, holdanalyse

Vinterturnering: Afbud til Morten: 36 48 So 48
eller til Gyldholm, se nedenfor

ltJ
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19,30 i lokalerne i Menighedshuset,
Alekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Benny Petersen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

Klubbens giro

42 22 26 37
31 74 35 2
31 57 54 88
31 71 74 97
6 47 84 33

Formand
Kasserer
Redaktion


