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SÅ ER DET ATTER JUL

Julen står for døren, men alligevel vil vs
lukke alle medlemmer ind, hvis de dukker op i
klubben onsdag den 18. december 1991.
Alle de som før har været til juleafslutning i
VS kommer uden tvivl igen, så faktisk
henvender denne indbydelse sig primært til
de som endnu ikke har oplevet en rigtig jul.

For rigtig jul vil det kun blive, hvis man har
deltaget i Vanløse Skakklubs traditionsrige,
sagnomspundne, underholdende, råhyggelige,
medrivende, mættende, tørstslukkende,
hjerneudviklende, livsberigende, overraskende
og platte juleafslutning.

Aftenens indhold er altid en velbevaret
hemmelighed, men størstedelen af undertegnede
er altid parat til at løbe med en halv vind.
Mon vi ser ekskassereren sørge for det
evangeliske islæt?
Mon quiz'en påny kan overgå den foregående
juls?
Skal man mon øve sig på navne begyndende med
a til h?
Mon nogen af deltagerne vil bære pyntede
hovedgenstande?
Vil gløggen være ligeså veltillavet som
altid?
Og æbleskiver, hvor mange mon jeg kan spise af
dem?
Hvordan sikrer jeg mig plads til dette
overdådige arrangement?
Meld dig til hos Kjell og stik ham en tyver,
senest den 11. december.
I modsat fald risikerer du, at der ikke er
gløgg og æbleskiver til dig; og prisen er den
samme.
Vi starter kl. 19.45 med den halvårlige
beretning, men fra klokken 20 går det løs.

Bestyrelsen



GYS, AK og VE

4. holdets 1. runde

Uafgjort mod Ballerup III efter svagt spil.

Tårnet Ballerup III

Peter Olsen
Henning Christensen
-ens Hyldtoft
orten Hansen

Kurt Arent
Harry Petersen
Jakob Have
Eivind Larsen

- Vanløse IV

- Kjell Suadicani
- Kjeld Klausen
- John Thomassen
- Henrik Pedersen
- Jesper Holm
- Bjørn Skougaard
- Helge Jørgensen
- Kurt Andersen (R)

4-4

0-1
½-½
1-0
1-0
1 1
2-2
0-1
0-1
1-0

Alt i alt en jammerlig debut, hvor vi skal være
glade for det uafgjorte resultat. Enkelte præs
tationer var acceptable - man kan jo ikke klan
dre folk, der vinder, men det generelle indtryk
var, at vi som hold ikke spillede op til vores
forventede styrke.

Kurt trådte i sidste øjeblik til som reserve
for Kian. Han ignorerede totalt en tårn- og
dronningdublering ih-linien, og det bør man
ikke, når man har rokeret kort. De nærmere
omstændigheder var et større detektivarbejde,
hvor Stefan "Holmes" måtte tilkaldes for at re
konstruere partiet ud fra noteringslisten.

Helge vandt i et omskifteligt parti. Efter eget
udsagn overså han en flot mat i tidnøden, men
med hjælp af modstanderen kom sejren i hus.

Bjørn vandt også, men han forsvandt, inden jeg
nåede at rive partiet ud af ham.
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Jesper forlod sin vanlige positionelle stil til
fordel for et kongeangreb med løberoffer på h6.
Det var ikke det bedste valg, for sort lukkede
diagonalen d3-h7 med Bf5, og så var det angreb
løbet ud i sandet, og en god positionel stil
ling forvandlet til en stilling, der både var
tabt materielt og positionelt. Hvorfor modstan
deren tog remis forekommer helt utroligt, for
Jesper var helt på hælene. Se slutstillingen.
Jeg vil helst have sort!

Hvid: Khl,Ddl,Tf2,Ld3,a3,b2,c2,f3,h2
Sort: Kh8, De5, Th6, Lf4,Lc6,a6,b7,d5

Jespers pokerface må have imponeret, da han
fremsatte det remistilbud. Det er fint at få en
halv pind ud af en tabt stilling!

Henrik var på en utaknemmelig opgave. Hans
modstander var vel ca. 10 år, og med Henriks
snarlige rolle som far var det måske forvente
ligt, at det gik, som det gik. Farmand var i
gavehumør, og den unge mand fik rigtig lov at
brilliere.

John ofrede i en lige stilling ukorrekt på f7,
hvorefter han var bagud med en løber for en
bonde. Den kunne John ikke holde. Måske han
skulle konsultere mr. Pokerface.

Kjeld gjorde sig vanligt færdig på forbløffende
kort tid. Partiet kender jeg ikke, men det
berettes, at vi skal være tilfredse med det
halve point.

Undertegnede var proppet med adrenalin til lej
ligheden, sådan er det altid i første runde.

Partiet er egentlig helt pænt. Rigtig holdskak
uden vilde kombinationer, som giver chancer til
modstanderen.



Hvid Kjell S, Vanløse, Sort Peter Olsen, Bal
lerup.

1 e4 eS hmm .. herligt, så er jeg på hjemmebane
2 Sf3 Sc6 3 LbS a6 4 La4 bS 5 Lb3 SaS 6 o-o d6
7 d4 sort har ikke rokeret, ergo skal centrum
åbnes, NU!!! c3 er også udmærket S*b3 8 a*b e*d
9 S*d4 Ld7 10 Tel Le7 11 Lf4 Sf6 så når han
rokaden alligevel - næ se nu! 12 es d*e 13 L*eS
o-o 14 L*c7 D*c7 15 T*e7 haps et styks sund
bonde. Nu havde jeg det helt fint. Den inter
esserede læser bør bemærke den sovende fribonde
i c-linien. Den spiller med i meget lang tid,
før den fødes 15 - Tae8 16 T*e8 T*e8 17 Sd2 17
T*a6 forekom unødigt risikabelt f.eks. 17 - DeS
fulgt af D*b2 eller Sg4 17 - Lc8 Første remis
tilbud, som ydmygt afslås, man skulle jo nødig
skærpe modstanderens koncentration. Stillingen
er måske remis ved korrekt forsvar, men alle
chancerne er mine, og sort har et vanskeligt og
trist arbejde foran sig 18 c3 Dd6 19 S2f3 Lg4
20 Dd3 Le6 21 Dc2 Lc8 22 Tdl Td8? forærer mig
den vigtige e-linie 23 Tel Te8 noget af en
indrømmelse 24 T*e8+ S*e8 25 De4 centrum er mit
25 - Sf6 26 DeS D*e5 27 S*e5 Sd7 28 S*d7 L*d7
vi vurderer tydeligvis slutspillet forskelligt
29 Kfl Kf8 30 Ke2 Ke7 31 Ke3·Kd6 Andet remis
tilbud, og mine hensigter kan ikke skjules mere
32 Ke4 g6 33 h4 f6 34 g3 h6? uha de sorte fel
ter er svage 35 hS! g5 g*h 36 Sf5+ 36 SfS+ Ke6
37 S*h6 fribonde nr. to fødes Lc6+ 38 Ke3 for
hindrer Lf3 38 - fS 39 g4 f4+ 40 Ke2 Kf6 41 SfS
Ld7 42 c4 endelig skal den sovende fribonde
fremad! 42 - Le6 43 Kd3 Ld7 rådvildhed 44 cS
Lc8 fortvivlelse 45 c6 Le6 desperation 46 c7
opgivet!



Holdturnering, 1. runde, 2. holdet

Vanløse S II Færoyar I 4 - 4
-------------------------------------------------
1. Benny R.Petersen - Rani Nolsøe 1 - 0
2. Steen Schousboe R- Eydun Nolsøe 0 - 1
3. Ole Delfter R- Heini Danielsen 1 - 0
4. Bent Wiberg - Haldur Johansen 1 - 0
5. Niels Rendlev - Jakup Henriksen R O - 1
6. Erik von Essen - Kristian Højgaard 1 - ½2
7 . Jørgen Hansen - Andrias Andreasen 0 - 1
8. Dr. Holst R- JØrgin Johannesen R ½ - 1

2

-------------------------------------------------
Comebacket i 1. række efter 10 års fravær blev en
spændende affære for vort håbefulde 2. hold.
I en hyggelig atmosfære i gode lokaler mod nogle
yderst venlige færinger blev det næsten for
uhyggeligt til sidst.
Starten var god. Benny fik betroet af Steen, at
Føroyars 1. mand spillede fremragende (manden har
vist også omkring de 2200 i rating), men det fik
han aldrig vist. Se blot hvad der hændte:

18 .... , Lxb2??? 19. Dh6*, 1-0. Bagefter prøvede
Rani forgæves i analyserne at overbevise mig om, at
sort stod klart bedst. 18 ... , Dxb2( !) 19. Dg5(!)
giver ingen afklaring af stillingen, men masser af
spændende muligheder for begge parter.
Bent spillede i ren opvisningsstil. Jeg er sikker
på, at vi får partiet at se i FRIBONDEN; fortsæt
endelig Bent, 2-0. tb



Doktoren er fortsat en upåklagelig og værdifuld
reserve. Koncentreret fight sikrede en solid remis.
Og man spiller selvfølgelig helt færdig. Kun 5
brikker var der tilbage før fredsslutningen, 2~-~
Vonnes spiloplæg viste hans store skakforståelse og
jeg fornemmer, at han nærmer sig topformen. Han
overså dog et centrumsfremstød, så han i en periode
måtte spille med ryggen mod muren, men teknikken
sikrede det halve, 3-1.
Men derefter var det også småt med glæderne, ja det
blev nærmest en tragedie. Steen udspillede sin
modstander i det man vist kalder den accelerede
dragevariant og vandt en officer, men en helt banal
overseelse kostede dronningen for et tårn.
Manglende turneringstræning må bære skylden; jeg
kan ikke mindes nogensinde at have set Steen lave
så stor en brøler, 3-2. Og Jørgen fik en kedelig
debut. I en yderst vanskelig og desværre
tidskrævende Grlinfeldinder blev klokken afgørende
netop som Jørgen havde spillet sig ud af
vanskelighederne. Mere træning mod hård modstand
vil hjælpe, 3-3.
Niller var endnu engang part i et medrivende drama.
Koncentreret og pænt spillende fra start, men
tilsidst blev han træt. Han har efter mange års
politisk kamp opgivet oppositionen og det blev
kostbart her. I de sidste 8 træk af partiet
lykkedes det at lave ca. 10 fejl! Man krummede
tæer, men okay, Niller fik en Øl af modstanderen
for sin præstation, 3-4.
Oles mere aktive indstilling til spillet tror jeg
blev afgørende i endnu et drama. Men hvorfor drev
han dog ind i en så defensiv stilling? Hans
afsluttende angreb indenfor de sidste 2 minutter af
spilletiden viste hans slagkraft og potentiale,
4-4. Puha!
Vi slap tilsidst med skrækken, men det burde
faktisk være blevet en klar sejr. Man kan
selvfølgelig undskylde sig med, at vi havde 3
reserver, men vore reserver er og bliver
fremragende! Men typisk er det, at mod hårdere
modstand tipper det ofte den forkerte vej i de
kritiske stillinger. Men der er stadig grund til
optimisme, Fæyorar er ikke noget dårligt hold.

Benny



Febrilsk spil - L holdet ude mod Tårnby, L runde

Tårnby I - Vanløse I 6 - 2
Torben Ø. Johansen - Søren B. Petersen ½-½
Bjarne Knudsen - Eivind Einersen 1 - 0
Flemming Hansen - Gunnar Jfest 0 - 1
Flemming Louv - Morten M. Hansen 1 - 0
Flemming Mathiesen - Jesper Asgaard 1 - 0
Brian Bærentsen - Lars M. Pedersen ½- ½
Carsten Ertbje,g - Knud Larsen 1 - 0
Søren Sundorpb - Stefan Hansen 1 - 0

Den ny sæson fik ikke just den bed
ste start. Efter 1 runde må vi se i
øjnene, at kampen i år vil stå for at
undgå nedrykning.

Og hvorfor så det? Holdet er på
den ene side blevet svækket af, at
Hans har meldt fra som fast mand.
På den anden side behøver vi ikke at
undvære Søren i store dele af sæso
nen, som tilfældet var sidste år. På
den ene side har også Stefan meldt
fra (dagens optræden var en und
tagelse), på den anden side tror vi på
Knud som et rimeligt alternativ. Ob
jektivt er vi altså ikke meget svagere
i år.

Men hvis jeg skal dømme ud fra
1. rundes spil - og det skal jeg - så
ser det sort ud i vor lille klub. Man
må håbe på, at 1. runde bare var en
decideret kollektiv off-day - og det
gør jeg naturligvis. Men tror jeg på
det?

Søren spillede genialt stærkt.
Uden at kende teorien fandt han ved
brættet træk, som stormestrene har
været en del år om at finde. Men det
kostede tid, og da han havde brugt en
time mere end modstanderen, mod
tog han remis - for øvrigt uden at

konsultere holdlederen først, i klar
modstrid med alle aftaler. Sørens
remis var dagens koldsindige indslag,
et udtryk for en beregnende afvejning
af tidsforbrug og stillingsfordel. Den
koldsindighed kunne de andre -
undskyld, vi andre - have brugt. Jeg
ærgrer mig dog alligevel, for Søren
havde klar fordel, da han tog remis.

Jeg er efter eget ønske blevet
rykket ned på 2. bræt. Håbet er, at
jeg scorer bedre mod de "dårligere"
modstandere på 2. bræt og Søren gør
det samme mod de "gode" på 1. bræt.
Efter jubilæumsturneringen har jeg
dog mistet noget af lysten til skak, og
jeg har haft mange andre spændende
ting at gøre - det, andre folk i mod
strid med sandheden kalder "jeg har
ikke haft tid". Tid er noget man tager
sig; jeg har altså valgt at bruge tid på
andre ting. Det skal ikke tages som
en undskyldning for dårligt spil, sna
rere en forklaring. Jeg spillede ukon
centreret og uinspireret og overså, at
modstanderen kunne vinde en bonde.
Med nydeligt spil gennemførte han
gevinsten. Når den, der spiller godt
har hvid, og den, der spiller dårligt
har sort, vinder hvid.



Gunnar havde en kreativ sprin
germanøvre (Sf3-g5-f3) i åbningen og
kom snart til at stå næstbedst, for
ikke at sige ad helvede til. Men Gun
nars optimisme fejler ikke noget, og
da modstanderen tillod ham at ofre
dronningen for tårn og springer,
vejrede Gunnar morgenluft. Mens vi
andre mente at se et sikkert 0, trylle
de Gunnar med brikkerne, og godt
hjulpet af tårnbyen fik han en fribon
de, som fik lov at overleve for længe.
Pludselig kunne Gunnar med præcist
spil promovere a-bonden i dronning
og sikre vores eneste hele point.
Gunnar er på trods af det objektivt
ukorrekte spil mit bedste bud på en
topscorerpræmie.

Morten spillede ganske nydeligt.
Mange vil vel mene, at en springer på
a8 samtidig med en på c7 og en bon
de på b6 er ret uelegant. Men Mor
ten bruger hele brættet, og ganske
rigtigt fik han en fin stilling. I 1.
tidnød spillede modstanderen dårligt,
og Morten vandt en bonde, men
fumlede en smule og måtte acceptere
kun at have en mindre fordel. Denne
fordel blev til gengæld smidt overbe
visende ud af vinduet i 2. (unødvendi
ge?) tidnød, hvor en springer gik
tabt. Uden tidnød havde Morten kørt
et sikkert point hjem; at komme i
tidnød er af det Onde.

Jesper spillede med egne ord et
dårligt parti. Da jeg så det, troede jeg
ikke mine egne øjne. Tre eller fire
overseelser pr. træk burde være umu
ligt. Åbenbart ikke. I sådan et parti
taber den, der er uheldigst, der er
simpelt hen ikke nogen objektiv må
lestok for spil i en sådan klasse. Jes-
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per ofrede - muligvis korrekt!! - en
kvalitet, men et følgende officersoffer
gav nettoresultatet 1 tårn mindre.
Gys og gru; heldigvis ved jeg, at Jes
per ikke normalt spiller så ringe.

Lars spillede mod en spiller med
Lars' temperament. Der skal ske
noget. Og det gjorde der. Officersof
fer fulgte kvalitetsoffer. Og midt i det
hele kom tårnbyen i tidnød. Faktisk
brugte han med et minut tilbage så
meget tid, at hans vinge burde være
faldet - men desværre opdagede vi
for sent, al modstanderens ur var
gået i stå. Da røgen lettede efter
første tidskontrol var Lars' stilling
muligvis vundet, men det var meget
svært, og Lars havde mistet modet af
tidnøddramaet. Med noget passivt
spil gik del den forkerte vej for Lars.
Heldigvis tog modstanderen uafviden
de en trækgentagelse.

Knud fik sin debut for Vanløse
Skakklub, oven i købet på vort fineste
hold. Og oven i købet mod hans
gamle klub. Knud havde hjulpet os
godt med forberedelserne og havde
selv forberedt sig så meget som en
verdensmester gør inden titelmat
chen. Men ulykkeligvis kom han til at
få en anden modstander. Åbningen
var en åben spanier, hvor Knud troe
de al kunne ofre en bonde. Men den
var bare gået tabt, og kun upræcist
spil fra tårnbygen gav Knud chancer.
I tidnød gik han (altså modstanderen)
helt galt i byen, og Knud fik masser
af kampens. Gevinstfortsættelsen var
svær at finde, og det lykkedes først
for os i efteranalyserne. Pludselig
skulle Knud kæmpe for remisen, og
selv om der præsenterede sig en



oplagt remismulighed lykkedes det
Knud at tabe. Vi må håbe på bedre
held næste gang, og med Knuds
seriøse indsats skal det nok gå.

Dimon er sat som 4. bræt, men
denne gang var han i udlandet, og vi
måtte i stedet tilkalde

Stefan. Med passivt spil lod han
sig imidlertid trykke i bund, og slut
spillet så meget ubehageligt ud. Ste
fan havde vist mulighed for at redde
en halv, men det krævede præcist
forsvar, og en enkelt fejl førte til et
ganske interessant slutspil. Stefan
havde officer mindre, men bønderne
kunne muligvis byttes af - og mod
standeren skulle passe meget på
Iøberafbytning, der kunne lede til
slutspil med h-bonde + løber med
forkert farve mod konge. Men des
værre var der en træktvang, der for
hindrede remismulighederne.

Som det antydes i overskriften
var den væsentligste årsag til det

dårlige resultat febrilsk spil. Okay, jeg
spillede dårligt, Søren spillede cool
og Gunnar vandt. Ikke nogen fe
brilskhed fra vores side. Men resten...
Morten forsøgte desperat at vinde, og
salte sin tid og snart en officer over
styr. Jesper lod sig forvirre af mod
standerens tidnød. Lars var så over
bevist om sine egne gevinstmulighe
der, at han glemte at regne på mod
standerens chancer. Knud pressede
gevinstcitronen for hårdt, da han var
en bonde under. Okay, Stefan spille
de heller ikke febrilsk, han lod sig
roligt trykke sammen.

I hvert fald fire af os spillede
mere febrilsk, end de burde. Og
dermed fik vi ca. 3 points for lidt.

Lad os alle bede vores guder om
godt spil i morgen. Jeg tror, vi har
behov for noget guddommeligt over
blik.

Eivind

Læs fribonden!

Rykker Lholdet ned? Eller rykker fjerdeholdet op? Og hvad med 2. og
3 .holdet? Følg den spændende gyser i fribonden ...

Og så har vi et par godbidder i næste nummer. Bent Wiberg
viser det parti som Benny efterlyser i sit holdkampreferat i dette
nummer. Jeg kan på forhånd afsløre at klubben nu har i hvert fald to
spillere som forstår noget om Aljechins forsvar. (Den anden er doktoren,
som viste smukke eksempler på sin diskrete spillestil i sidste sæson.)

Hvad sker der når man kobler hjernen fra og i stedet spiller
på sin intuition? Søren B.P. viser hvor meget stærkere intuitionen er end
den tilsyneladende noget overvurderede hjerne. Måske skulle ! .holdet
prøve at spille skak med begge hjernehemisfærer. Selv spiller jeg som
berettet af Benny p.t. uden nogen af dem. Glædelig jul!

Steen S.

I 0



Jeg sidder og tænker ....•

store og dybsindige tanker, både om det
ene or; det andet. For eksempel ham Tarm
gas har jo et alvorligt problem med det
tynde, og det må der da kunne gores no
get ved, noget i retning af genbrug el
le➔r produktudvikling, mener jeg. - Det
må være en passende opgave :for cle kloge
dernede i EF, så dem om det.

Hvorfor tanken nu springer til ølle-
~brød er ubegribeligt, det er jo et helt

andet produkt; jeg holder for resten meget af'
øllebrød, rnen det er un anden historie. Tanke
f'orbindelsen er nok øl, som red.Hans i sit re
f'erat nwvuer ikke mindre end tre t.;ange, or; det
er da også et stort klubproblem, sorn indtil nu
stort set er varetaget af' to affældige æres
rnedlemmer & ølslæbere, hvoraf den ene desværre
er segnet, og så er Barkhuus ene om det. Skal
han ganske alene bære hele byrden og sandsyn
ligvis inden jul clø af det? - Er der i hele
vores store familie ikke en eneste, der vil
træde hjælpende til? - Der må være gutter nok,
der kan, men er der ikke bare en eneste, der
vil, hva'? - Ikke en eneste? - Det er kraft
stejlerne for sløjt, kære venner, I må skamme
jer som lige så mange små hunde! - Nå, det er
vel spildte Guds ord på Balle-Lars, men når
nu Harkhuus inden længe har slæbt sig ihjel,
må vi huve mndret klubbens navn i overensstem
melse hermed, og jeg vil gerne foreslå

VAN- & 0LL0SE SKAKKLUll.
Det er jo meget triste udsigter, og vi har

ellers en dejlig klub og et pragtfuldt kamme
ratskab, men når det drejer sig om mindre beha
eelige job, er cler ligesom en tendens til, at
der ikke er nogen hjemme. Det er en luset ind
stilling, som vi må have udrydclet;,ølproblemet
kan meget godt være begyndelsen til enden, og
lykkes det os ikke at løse det på en anstændig
måde, vil forfaldet e:fterhånden smitte alle an
dre områder uf klublivet, ligesom kræft, og in-
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den alt for længe kan vi med begrænset stolt
hed kalde os lJe tnndløse fra Vanløse.

- Det var ikke lige det, jeg drømte om i
min c-rønne unrrdorn, cler i 70 års alderen, men
sådan er der jo så meget. Jeg er ikke bitter
og bærer ikke nag; tværtimod ønsker jeg kun
det bedste for jer alle i jeres videre vej
mod fortabelsen.

Berømthed iblandt os

Der går en berømthed rundt i blandt os ganske
almindelige mennesker i Vanløse Skakklub.
Og han er nu blevet 40 år!
Finn Gemynthe Madsen er navnet som sammen med
et overordentlig nydeligt billede pryder
Berlingeren, lørdag den 2. november 1991.
Der medfølger en lang beskrivelse af hans liv
levned og især hans mange bedrifter. Opfinder
af et affaldsstativ (formentlig med fare for
at blive kaldt Garbage istedet for Gemynthe)
samt forfatter. Men alligevel mangler det
allervæsentligste!
Intet om hans bedrifter ved skakbrædtet eller
hans medlemsskab af Vanløse Skakklub??
Journalisten har åbenbart helt overset hans
væsentligste heltedåd, nemlig som opfinder af
den byzantinske spillestil!!
Eller er skakspillet en last, som Finn ønsker
at holde hemmelig for offentligheden?
Trods alt, tillykke med dagen, Finn, vi håber
at se dig lidt oftere i klubben; det kan måske
give inspiration til en ny roman, at færdes
blandt ganske almindelige danskere med helt
almindelige meninger.

Benny

Børge Gyldholm.



Præsentation af et nyt medlem

a b C d 8

23 De2 Dd6!?
25 b4(?)

22 De4 f5
24 L:c4 b:c4
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Fribonden har hermed den store
fornøjelse at kunne præsentere et
nyt medlem af VS, eller renere,
lade et nyt medlem præsentere
sig selv. Den nye mand hedder
Anker Donovan, og i det følgen
de parti, spillet i vinterturnerin
gens almenklasse den 16. oktober
i år, har han sort mod John
Thomassen, selv ny mand med
vind i sejlene, og eneste VS
vinder i jubilæumstumeringen.

Siciliansk

Der bør trækkes 11 g4 med
mulighed for at lægge pres på
den sorte kongefløj.

1 e4 c5 2 SB d6
3 d4 c:d4 4 S:d4 Sf6
5 Sc3 a6 6 Le3 e6
7 Dd2 Le7 8 f3 Dc7
9 h4 Ld7 10 h5 h6
11 Ld3?

22 L:c4 b:c4 giver blot sort
ekstra angrebskraft. I tilfælde af
22 b:c4, b:c4+ 23 Kai c:d3 24
D:d3 kan sort vælge mellem
24... D:c2 og 24... Sf6!?, med
kurs mod d5.

(Noter af Anker Donovan)

27 ... Ta4
29 Tbl Ta3+

Efter partiet fandt jeg:
25 L:g7!? Dc6! 26 Lc3 c:b3 27
c:b3 Sd5

25 ... a:b4
26 a:b4 T:b4+ 27 Kc3

Modtagelsen hedder: 27 S:b4
D:b4+ 28 Kel Lg5+ med to
muligheder:

A: 29 Le3 c3

B: 29 Tel2 Tb8 - og mat
næste.

28 Tal Lg5

og hvid gav op.

12 S:c6 L:c6
14 a3 Sd7
16 Sa2 a5
18 Kb2 0-0
20 Ld4 Tfc8
(Se diagram)

11. ..Sc6
13 0-0-0 b5
-15 Df2 Tb8
17 b3 d5
19 e:d5 L:d5
21 De2 Lc4!!

13



OGSÅ EN SLAGS MENNESKER

Bulletinen fra VS 60 års jubilæumsturnering
kan ikke anbefales nok. Også den menige
spiller kan få stort udbytte af at studere
mestrenes spil. Og minsandten om man ikke
finder ud af at disse skakgenier også er en
slags mennesker. Især et bestemt slutspil
generede/interesserede mig meget.
Var he]e min skakbørnelærdom spildt? Er min
skakforståelse virkelig så langt fra en af
vore egne topspilleres?

Partiet blev spillet mellem B. Brinck-Claussen
og Eivind E. i . runde af turneringen. Jeg
var selv tilstede ganske kort under partiet og
faktisk i partiets afgørende fase. Da jeg gik
var jeg ikke i tvivl: En hæderfuld remis til
Eivind. Næste dag var min forbløffelse derfor
stor, da jeg så resultattavlen! "Lavede du en
fejl" spurgte jeg Eivind! 11Nej, slutspillet
var klart tabt!" lød svaret.
Lad os på stillingen efter hvids 32. træk:

Min overfladiske vurdering:
1) Sort har løber mod springer med bønder på

begge fløje.
2) Sort har en merbonde.
3) Hvids konge er mere aktiv end sorts.
Konklusion: Sort har en beskeden fordel, men
kan måske ikke bryde igennem.



Sorts mål er altså at bringe kongen frem, men
først skal løberen lige i spil.

12 .... , Lb8 (Eivind spillede K{b og tabte)
Herefter har hvid to logiske muligheder:
1) 33. Ke4, Lxe5 34. Kxe5, f3 ( ! )

a) 35. Ke4, Ke6 36. h4, b5 37. h5, g5 38.
h3, Kf6 39. Kxf3, Kf5 40. Ke3 (40.
Kg3,Ke5 41. Kg4, h6) og sort har ingen
vanskeligheder og vel ligeså gode
gevinstchancer som hvid.

b) 35. h4, b5 36. h3, h6 37. h5, g5 med
overgang til a).
Det har næppe været bondeslutspillet der
afskrækkede Eivind, det ville også give
gevinstchancer, hvis hvid forcerede.

2) 33. Sd3, b6 (34. Sxf4, gS 35. Sd3, Lxh2
36. Kg4, Kf6 og sort har intet at frygte
fx. 37. b4, Ld6 38. bxcS, Lxc5 39. Sxc5,
bxc5) 34. h4, Kf6 35. Ke4, f3 36. h3,
h5(!) - hvorefter sort påny har lige spil:

a) 37. Kxf3, Kf5 og hvid kan ikke komme
igennem; sort kan om nødvendigt true
bonden på h4 med løberen)

b) 37. Sel, Lg3( !) og sort erobrer en bonde
tilbage for f3-bonden.

Spørgsmålet er: så
jeg endnu et bevis
skaktal8nt?
Hvad siger læserne

Eivind spøgelser eller får
på mit manglende

og hvad siger Eivind?

Benny

Godt køb!

Klassisk skakbræt, 52 gange 52 cm, nød/ahorn, 55 mm kvadrater (en
ubetydelig lille skramme i kanten) sælges, grundet et for stort hjerte, til
klubbens mindrebemidlede til ca. halv pris, dvs. 200 kr.

Henvendelse til Jens Windeleff

~



On. 4. dec.

S0. 8. dec.

On. 11. dec.

On. 18. dec.

On. 8. jan.

S0. 12. jan.

Dn. 15. jan.

VT K.kl. 8. runde,
M.Kl. Udsatte partier
Almenkl. 7. runde

3. division, 3.runde, AS04 II ude

Holdturnering, 3. runde
Holdanalyse, 1. hold

Julehygge

J U L E F E R I E

VT M.Kl. 6. runde,
K.kl. 9. runde,
Almenkl. udsatte

3. division, 4.runde,Hillerød hjemme

Holdturnering, 4. runde
Holdanalyse, 1. hold

Vinterturnering: Afbud meldes til KJELL, 31 71 13 61

fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl.
19,30 i lokalerne i Menighedshuset, Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Benny Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

42 86 43 84
31 71 13 61
31 62 30 89
31 71 74 97
6 47 84 33


