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Holdafslutningsarrangement 18. marts kl. 23.45 !!

Holdafslutningsarrangementet er nu etableret som
en tradition. Det foregår som tidligere umiddelbart
efter afslutningen på holdturneringen.
To af vore hold slutter af hjemme onsdag den 18.
marts 1992, mens 3. holdet slutter aftenen inden.
Divisionsholdet slutter allerede om søndagen, men
så kan de jo passende komme og heppe på holdene og
fejre succesen eller drikke gravøl bagefter.
Vi er i den uheldige situation, at hverken 2. eller 3. holdets gruppe bliver færdig denne aften,
så slutresultatet må stå hen i det uvisse.
Alle klubbens medlemmer er forøvrigt yderst
velkomne. Vi starter senest kl. 23.45!

I lighed med tidligere er deltagelsen GRATIS.
Et udpluk fra menuen fortæller om følgende
herligheder:
Sild
Røget ål
Laks
Rejer
Ost
Snaps
samt Øl/vand ad libitum for egen regning!
Og det er heller IKKE i år DÅSEMAD, som en
nær/fraværende redaktør har påstået! Han mistænkes
for enten ikke at kunne lide fisk eller at ville
have det hele for sig selv.

Vi er ikke i tvivl om, at alle som har deltaget
tidligere sæsoner påny vil være med, men vi håber,
at endnu flere vil være med til at fejre vore holds
(forhåbentlige) succes!
Tilmelding bedes givet senest den 11. marts 1992
til enten din holdleder eller til kassereren.

Vinterturneringen 1991/92
Vinterturneringen skulle når dette læses meget
gerne blot mangle et par runder. Almenklassen
har dog stadig et hårdt program tilbage, idet
forrunden først sluttede ultimo januar.
Forrunden var usædvanlig godt besat, så der
var meget hård kamp om pladserne i
finalegruppe A. søren Juul viste sig ikke
overraskende som den stærkeste, men han mødte
dog kun 2 af de andre finaledeltagere
undervejs. Men ellers hæfter man sig mest ved
de faldne:
John T. skuffede og var endog ikke i nærheden
af gruppe A. Kjell måtte også nøjes med gruppe
B, men det skyldes uden tvivl
inkassatorvirksomheden. Sjuskeri er vist den
bedste betegnelse for deres indsats! Sten B.
mødte 6 af de 8 A-finalister og det kunne han
trods alt ikke klare. De tre nævnte må nu
finde sig i at være storfavoritter til
præmiepladserne i B-gruppen.
Udover søren kvalificerede Jens W. sig uden
problemer til den oprykningsgivende A-gruppe
(Nr. 1 sikker oprykker, øvrige afhængig af
næste sæsons turneringsform) og et par af de
nye viste ligeledes meget lovende takter:
Anker D. strøg med 5~ ind på andenpladsen og
blev stærkere og stærkere undervejs, Erik J.
scorede max., men var dog kun med i de sidste
fire runder. Henrik P. startede som en
stormvind, men kom alligevel i vanskeligheder
tilsidst, mens Erlings turnering forløb lige

omvendt; en katastrofal start var ved at blive
skæbnesvanger. Barkhuus viste sig endnu engang
til ikke at knække og sejlede ligesom Bjørn S.
rimelig sikkert i mål.
søren må nok finde sig i favoritværdigheden,
men både Anker og Erik må tillægges chancer.
Men iøvrigt ser det hele rimelig jævnbyrdigt
ud, så der bliver sikkert kamp til stregen.
Stor ros til turneringsledelse (Knud L. med
hjælp fra Kjell)! For første gang nogensinde
lykkedes det at gennemføre (vistnok) helt uden
udeblivelser!!!!
I Kandidatklassen er det hele endnu lidt
rodet. Alt for mange afbud slører de nøgne
kendsgerninger, men et hurtigt overblik viser,
at forhåndsfavoritten Lars tilsyneladende
lever op til værdigheden, men han kan endnu få
endog meget hård kamp fra Fonne (der kommer
sikkert for mange remisser) og især Bent w.,
som er i storform for tiden.
I Mesterskabsklassen er der heller ikke de
store sensationer på vej. Den meget korte
turnering gør dog at mange endnu teoretisk set
har en mesterskabschance. "Makkerparret"
Eivind (3 af 4) og søren (3½ af 5) kan stadig
trues af Benny (3 af 4), Jesper (2½ af 4) og
Gunnar (2 af 4). Faktisk har d'herrer vist
visse svaghedstegn, men mon ikke det hele
bliver afgjort i det indbyrdes parti.
Stefan, der brillerede med en sejr over søren,
har med 3! af 6 forspildt sin chance, men er
dog på sikker afstandafbaglanternerne, Knud
(2 af 6), Dimon (1½ af 5) og Ole (1 af 6).
Deltagerne ønskes fortsat god kamp og skal
opfordres til at få afviklet alle de udsatte
partier samt at huske at melde afbud til Kjell
31 71 13 61, hvis man skulle blive forhindret.
Hammeren falder, i modsat fald, ubønhørligt. I
denne sæson skal vi være færdige senest den
20. maj 1992.
Benny
(fung.turn.leder)

VS i 2. division
Hvad næppe lykkes i nærmeste fremtid i nærskak
er lykkedes i korrespondanceskak. Vanløse
spiller i k-skakkens 2. division i 1992.
Vi stiller med følgende frygtindgydende hold:
1.
2.
3.
4.

Gunnar West Hansen
Knud Larsen
Benny R. Petersen
Jesper Asgaard

Knud sekunderes af Eivind, Benny af Steen og
Jesper af Ole, mens Gunnar forventer at klare
skærene på forholdsvis egen hånd.
Modstanderne er:
Ringkøbing (med Jørn Sloth som holdleder!)
Roskilde
AS

04

Ringsted og
Ålsgårde.
På baggrund
tale med om
Umiddelbart
hold bliver

af navne og ratingtal burde vi
oprykningen, men lad os nu se.
ser det ud til at de 3 førstnævnte
de værste konkurrenter.

I løbet af turneringen vil holdet et par
aftener stille op på slap line og præsentere
slagets foreløbige gang på DEMOBRÆDTET. Første
seance forventes at løbe af stabelen i starten
af sommerperioden.
røvrigt var det et skuffende antal
interesserede der meldte sig, vi burde faktisk
også kunne stille et andethold.
Lad os håbe, at vi får god vind i sejlene. Fra
de første træk i mine egne partier kan ses en
temmelig defensiv indstilling fra
modstanderne, så det kan blive både drøjt og
langvarigt.
Benny

Ørerne i maskinen
Holdturnering, 4. runde - 3. holdet
Vanløse III

- Herlev I

- Henrik Pedersen
Bo Blangstrup
R - Lars Andersen
Eigil Pedersen
- Klaus Jakobsen
Søren Juul Sørensen
- Viggo Lomborg
Johnny Andersen
- Pete Chapman
Erling Madsen
- Kenneth M. Nielsen
Jens Windeleff
R - Christian Eriksson
Sten Bauers
R - Jesper Thygesen
Erik Johansen

2 - 6
0 - 1
0 - 1
0 - 1

½ - ½
0 - 1

½ - ½
1 - 0
0 - 1

Det blev på ny til et nederlag for 3. holdet, ved
mødet med et 1. hold i rækken - og der er flere hvor
de kommer fra.
Som plaster på såret skal det nævnes, at Herlev er
et af topholdene i rækken - og det demonstrerede de
også.
Bo kom på et tidspunkt bagud med en kvalitet. Dette
var nok for modstanderen, som sikkert kørte et helt
point hjem.
Eigil havde svært ved at få gang i sit spil, og i
stedet røg der en bonde hist og her. Det var ikke
nemt at stille noget op i slutspillet, og det var da
også manden fra Herlev, der løb med gevinsten.
Søren måtte give en officer for en bonde. Det blev
efter diverse afbytninger afgørende mod en modstander, som styrede direkte mod målet.
Johnny pressede sin modstander godt, men denne kom
langsomt mere med i spillet. Der blev kæmpet bravt
fra begger sider - så det må siges at være i orden
med en halv pind til hver.
Erling kom til at stå godt efter åbningen, men satte
unødvendigt stillingen over styr, med tab til følge.
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Jens kan tilsyneladende ikke tabe i denne sæson, og
denne aften var ingen undtagelse. Efter et par buk
fra begge sider endte partiet remis.
Bauers synes også at være uovervindelig. Selvom han
i et tårnslutspil undervurderede en af modstanderens
fribønder, og måtte give sit tårn for denne, vandt
han med fire sammenhængende bønder mod tårn - flot.
Mon Bauers viser partiet i Fribonden?
Erik slap knap så godt fra sin debut som reserve.
Han stod mindre godt, og ved tidkontrol fornemmede
man hvor det bar hen. Uret blev nemlig ikke sat
tilbage, og da tilskuerne gjorde opmærksom på dette,
kom det prompte fra Erik: "det er lige meget, vi er
snart færdige". Og det havde han ganske ret i.
Det var således det andet nederlag i træk. Men mon
ikke vi kommer stærkt igen i næste runde, hvor vi
møder Brønshøj IV. Et hold som vi - efter result~terne at dømme - kan spille lige op med.
Erling.

'

Fribondens endeligt?

'

Situationen er faktisk meget alvorlig. Næste nummer, aprilnummeret, er det sidste som vi kan få trykt hos vor nuværende gode
trykker. Hvis vi skal have trykt bladet ude i byen til normal pris vil det
koste ca. 1000 kr pr nummer, og det kan klubbens økonomi ganske
enkelt ikke bære. Redaktionen har ikke forbindelse med andre trykkerier,
så hvis ikke en af læserne kan hjælpe går vores klubblad ind efter 48,4
år. Kan 1 virkelig nænne det? Det haster!
Red.

'

i

'
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Fra 4. runde af holdturneringen, VS II ude mod Odysseus II.
Rent ud sagt, resultatet var en fiasko. Magen til elendigt,
initiativforladt og uinspireret spil er sjældent set. Vi
tabte 3-5, men burde have vundet med de tilsvarende cifre,
mindst!
0 - 1
Hans Nielsen
Steen Erhard
Benny R. Petersen
1 - 0
Jens Chr. Pedersen
0 - 1
Stefan Å. Hansen
Poul Steen Nielsen
1 - 0
Steen Schousboe
Steffen Petersen
1 - 0
Leif Jensen
Jesper Holm (sic!)
Niller
½ -½
Michael Olsen
Jørgen Hansen
½-½
Klaus :Bjerre
1 - 0
Jørgen Holst
Jørn Lund (R)
Med interesse har jeg læst Bennys referat fra runde 3 i februarnummeret. Jeg har svært ved at tro, at vi taler om det
samme hold, som da vandt 6-2. Men åkay, der var også udskiftning på 50% af pladserne •••
Odysseus er en typisk forstadsklub i en typisk forstadskommune, hjemmehørende i kålgården bag en murermestervilla
i et baraklignende byggeri med ultralav loftshøjde. Den varme luft, som jo normalt lejrer sig under loftet er her i hovedhøjde. Og så er der lige det med tobakken. Udluftningsmuligheden er åbning af en dør ud til det fri. Altså stort
set lige så ringe som vores egne forhold.
To markant forandring var sket med Niller, sammenlignet med
runde 2, se referat af denne. Nu ædrua.ig og kedelig i sit
spil, tårne i de åbne linier, afbytninger og stensikker remis. Men som Niller og jeg var enige om: Ambition og inspiration er ikke som i de helt unge år, dengang Niller iført
moderigtigt hønsestrik lokkede undertegnede ind i VS. På den
anden side spiller vi vel skak for at vinde.
Resultatet på 4. bræt formoder jeg, at min medredaktør for
længst har strøget fuldstændigt af hukommelsen. Sammen med
partiet. Så vidt jeg kunne se fik Steen endda en af sine
yndlingsvarianter frem i sicilianeren. Senere forsvandt det
sjove hurtigt ved det parti. Der røg en bonde, og trods
Steens gode slutspilsteknik var der ingen nåde. Den hvide
mand var nemlig heller ikke uden evner •••

Tredie mand var den kendte abedoktor Holst. Jeg er egentlig
mere tryg ved hans håndtering af .Alekhineforsvaret med sort.
Med urette, skulle det vise sig. Mod en hvidspiller der efter
al sandsynlighed havde fået et skakspil i julegave og netop
til dagen havde lært reglerne fik Holst hurtigt en ren officer foræret. ":En hån" fortalte Holst mig ude ved kaffemaskinen. Måske •••
Senere kom holstsyndromet til Holst, som med en elegant bevægelse slog sig igennem på d2 med damen. Der stod en springer; men den var altså dækket af løberen på cl. Se, det er
skak der til at forstå. Senere, langt senere var Holst med
to tynde for dronningen godt kæmpende ved at holde remis.
Vi ~an alle komme til at sætte en officer i slag. Helst bør
det dog ske i vinterturn eringen. Der kan man øve sig. Effekten på holdkammeraternes moral er negativ.
Nå,nå, jeg er jo heller ikke selv for skrap. Tilsyneladende
har jeg problemer med at realisere ambitiøse partioplæg. Jeg
ville så gerne sætte mat, men mistede grebet og måtte nøjes
med at ofre et par bønder og en officer. Smart måske, for
Erhard satte i den gensidige tidnød trumf på i hvad han m~tte have troet var et afgørende modangreb. Så snød jeg ham
for en kvalitet. 1-0.
Jeg forstår Leif. :En lang arbejdsdag kombineret med manglende træning skal resultere i problemer på brættet. Men Leif
kæmpede længe godt for sagen i en tabt stilling. Det var noget af den samme fighterånd, som gjorde Leif til en legendarisk frontfigur i slutningen af halvfjerdserne. Dengang dog
også ofte krydret med en protest.
Sammen med Benny er Stefan vel den på holdet som personificerer mest erfaring. Læg dertil et vist mål af pragmatisme,
og man har opskriften på et stabilt resultat, d.v.s. mindst
remis. Her var hvidfordelen lige præcis afgørende. Godt spillet, Stefan!
I det store og hele kan karakteristikken af den nye Jørgen
fra referatet af runde to gentages her. Og lidt ærgerligt.
Jørgen var meget bedre end sin modstander, men nåede først
tilstrækkeligt langt frem på banen, da tiden var udløbet.
Måtte derfor være tilfreds med remissen. Spil nogle lynpartier og skærp partioplæggene, så er den hjemme næste gan g!
Godt at Bennys selvtillid intet fejler. For han blev mat.
Unødvendigt, men lyset var slukk et. Bennys forkærlighed for
tidnøddramaer må være sat på prøve med det parti, og han må
uden al tvivl igennem en periode med selvransagelse og almindelig ruelse,
HN

En vigtig sejr - 1. holdet hjemme mod Hillerød, 4. runde
Vanløse I
Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Gunnar West Hansen
Dimon Pedersen
Lars M. Pedersen
Knud Larsen
Ole Delfter
Bent Wiberg

-

4½- 3½
Hillerød I
1 - 0
Jesper Fischer
0 - 1
Jens Østergaard
0 - 1
Steen Hesselbjerg
Martin Rosenkilde ½-½
½-½
Poul Kleiminger
1 - 0
Aksel Ros
½-½
Lars Nilsson
1 - 0
Peter Svendsen
forstå. Okay, jeg kan godt forstå et
enkelt afbud i ny og næ. For eksempel har jeg da selv i 68 holdturneringsrunder meldt hele ... 0 afbud.
Nå, men alligevel. 3-4 afbud pr. sæson kan accepteres - men jeg taler
om afbud pr. hold, ikke pr. spiller,
Morten.
Nok afbudsgalde i denne omgang.
Jeg kan konstatere, at reserverne
gjorde det mindst lige så godt som de
faste spillere kunne have gjort det.
Gunnar er en fighter. Jeg mindes
en fodboldkamp, hvor Terry Butcher
fortsatte spillet, selv om han blødte
kraftigt fra en flænge; hele hans trøje
var ved kampens slutning oversmurt
med blod. Englands landstræner
udtalte efter kampen, at folk havde
fået Victoriakorset for mindre heltemodige bedrifter.
Man fristes til at sige det samme
om Gunnar. På trods af en diskusprolaps (som forhindrede Gunnar i at
sidde ned, og som i sagens natur er
meget smertefuld) pådraget i juledagene tog han kampen op, halvdelen
af tiden liggende, halvdelen af tiden
stående. Det må have været hårdt,
men som holdkaptajn kan jeg kun

Tak! Det ser ud til, at spillerne gør
som jeg beder dem om. I hvert fald
fik jeg mit ønske opfyldt endnu en
gang. Som det måske vil erindres bad
jeg i sidste holdkampreferat de nederste fem brætter om at begynde at
score nogle flere points. Og vupti ikke en af dem taber.
Men den opmærksomme læser
vil straks opdage, at de fem nederste
brætter ikke er de samme som i de
sidste runder. Det skyldes blandt
andet den konstante strøm af afbud,
som synes at præge holdet. Og uanset hvordan det går reserverne, er det
min klare opfattelse, at sådan noget
kan man simpelt hen ikke tillade sig.
Jeg fristes til at spørge:

Hvad fanden er meningen?
Jeg vil ikke gå nærmere ind på grundene til denne rundes afbud. De er
efter min mening komplet ligegyldige.
For når man tilmelder sig holdturneringen, sætter man naturligvis
datoerne af i sin kalender. Og når
der viser sig noget andet, man egentlig skulle til, siger man ganske enkelt:
Desværre, men jeg skal spille holdturnering.
Det kan ikke være så svært at

g

imponeres over en sådan kampvilje.
Til gengæld var det ikke den almindelige Gunnar, vi så ved brættet. Han
tog ganske vist som sort frækt imod
en ofret bonde, men det var for
frækt. Gunnar havde ingen udvikling
og døde en smuk død i kongeangreb.
Hvis Gunnar havde haft hvid, havde
det lignet et rigtigt Gunnar-parti.
Søren cykler bare derudaf. Han
viser på overbevisende måde, at det
var en klog beslutning at overlade
ham 1. brættet. I dagens parti blev
han presset, men en sand mester
bukker jo ikke under, blot fordi modstanderen presser ham. Meget præcise forsvarstræk gav ham en acceptabel stilling, selv om modstanderen
havde stillet alle sine kanoner op
mod Sørens kongestilling. Det præcise forsvar blev fulgt op af et perfekt
timet bondegnask, der så uhyre farligt
ud for Sørens stilling. Men alt var
under kontrol; Søren fremtvang dronningafbytning og vandt i kraft af sin
merbonde. Når jeg spiller partiet
igennem, ledes mine tanker hen på
partier af en anden dygtig forsvarsspiller: Petrosjan.
Jeg spillede min egen trækfølge i
lukket siciliansk. Den tillader sort et
tidligt angreb på dronningfløjen, og
hilleroden forsøgte sig. Jeg spillede
for passivt og gav ham et behageligt
angreb, selv om han måtte ofre en
bonde for det. Bonden var dog så
svag, at det ikke undrede nogen, da
den gik tabt. Derimod så det ud til,
at jeg havde reddet stillingen. Muligvis havde jeg endda en lille fordel, da
jeg i tidnød spillede et totalt uforståeligt træk. Jeg havde valget mel-

lem at flytte min truede dronning hen
til et felt, hvor den dækkede en truet
springer, og at lade springeren gå
tabt. Jeg valgte det sidste... Gys og
gru, et træk lige til basis 32.
Dimon fik ikke meget ud af fremrykningsvarianten i fransk. Men så
skete der mystiske ting i tidnøden. En
oplagt tabsstilling blev vendt til en
oplagt gevinststilling, og så var tidnøden overstået. God tid til at realisere
gevinstføringen: frem med den frie fbonde. Men ak, Dirnon burde være
for erfaren til at hoppe i den gammelkendte fælde, at man trækker for
hurtigt efter en tidnød. Pludselig
krævede gevinstføringen en smule
omtanke. Tårn og c-bonde mod
springer og b-bonde er ikke automatisk vundet. Men det bør trods alt
kunne lade sig gøre. Dimon kunne
ikke finde ud af det, selv om hans
holdkammerater i slutstillingen kunne
påvise en let gevinst i få træk.
Lars spillede endnu en gang en af
den slags stillingstyper, han ikke føler
sig hjemme i. Passivt spil igennem 50
træk var næsten eneste mulighed for
at holde balancen. Det er ikke rart at
skulle forsvare sig så længe, især når
man ikke har Sørens tålmodighed og
præcision. Lars klarede dog opgaven
ret fint, og selv om modstanderen
kunne have vundet, var Lars' halve
point fortjent.
Knud gav Lars og mig et chok. Vi
to har gennem lang tid spillet den
lukkede sicilianer med hvid, og vi har
lært åbningens Tre Bud: 1) Du må
ikke flytte dine bønder på dronningfløjen. 2) Du skal gå til angreb på
kongefløjen. 3) Du skal afbytte sorts
iO

Lg7, og du må derfor aldrig slå en
springer på d4 med din Le3. For
dermed gør du Lg7 forfærdelig stærk
og sort behøver aldrig frygte en åbning af centrum.
Som læseren muligvis kan gætte,
forsyndede Knud sig mod det 3. Bud.
Le3xd4 kom fuldstændig uprovokeret
på et tidspunkt, hvor hvid med standardplanen Sdl fulgt af c2-c3 og d3d4 havde fået klar fordel. Hvis jeg
havde vidst, at Knud ville slå på d4 i
den stilling, ved jeg ikke, hvad jeg
kunne have fundet på. Enten havde
jeg forbudt ham at spille lukket siciliansk. Eller også havde jeg ganske
enkelt sat ham af holdet...
Set i bakspejlet er det godt, at jeg
ikke vidste det, for modstanderen
blev fuldstændig paf over den pludselige mulighed. Straks spillede han
galt, og Knud fik mulighed for at
spærre Lg7 inde af en garderet bonde på e5, som ikke kunne byttes af.
Gevinstføringen voldede visse vanskeligheder, men efter en slutspilsfejl
fra modstanderen kørte Knud sikkert
pointet hjem.
Miki åd en bonde i åbningen,
men det krævede mange tempi, og
hans udvikling havde det ikke så
godt. Men modstanderen fandt ikke

det kombinatoriske 15. Db3+ Kh8
16. Df7! Txf7 17. Tc8+ med mat.
Miki slap med skrækken og havde en
god, sund merbonde, der dog gik tabt
i slutspillet. Miki tog remis efter korrekt at have rådført sig med sin holdleder Geg sagde, at han selv måtte
bestemme).
Bent fik sin debut på 1. holdet
med et pragtparti. Med vanlig beskedenhed sagde han efter partiet, at
han havde været heldig i modstanderens tidnød og vundet en officer.
Udtalelsen konkurrerer som årets
foreløbig største underdrivelse. Held
havde intet at gøre på Wibergs bræt.
Den sorte mand blev med enkle, men
overbevisende, midler fejet ud af
brættet. Kollapset kom naturligt
inden tidskontrollen, men på det
tidspunkt var partiet allerede overstået. Flot spil!
Med den knebne sejr ser vores
chancer for at blive i rækken ganske
pæne ud. Vi skal dog helst have
noget at tage af inden sidste runde
mod Brønshøj, der ikke giver ved
dørene. Mindst 4-4 mod Ballerup og
KS vil nok være tilstrækkeligt.
Eivind

Nu igen
Det er en kendt erfaring at jo ældre man bliver, des hurtigere
går tiden. Knap har man vænnet sig til at skrive 1991 før året er
omme, og det må være forklaringen på at jeg (endda på forsiden!) i
forrige nummer kom til at betegne forrige år, vores jubelår, som 1992.
Man vil jo så gerne være med på noderne!
Steen

II

Hvad siger Eivind?
c4 indtil træk 31 var besat af en
springer...
I diagramstillingen er jeg ikke det
mindste i tvivl om, at hvid har fordel.
Dette skyldes følgende faktorer:
1) Sort har en dårlig løber
2) Sorts dronningfløjsbønder er svage
og kan blive et let bytte for hvids
springer
3) Hvids officerer er mere aktive.
Men fordelen skal naturligvis
helst kunne omsættes i gevinst. Lad
os dvæle lidt ved stillingen.
Jeg spillede 32... Kf6 og tabte
snart. Benny foreslår 32... Lb8, som
sandsynligvis er bedre. Bennys begrundelse er dog noget mangelfuld.
Han angav bl.a. følgende varianter
efter 32... Lb8:
1) 33. Ke4 Lxe5 34. Kxe5 13. Som
påpeget af Miki i januarnummeret
ser det fornuftigt ud at besvare 34... f3
med 35. a5! Herefter er rådne dyr
gode. Sort kommer i træktvang. På
35... Kf7 følger 36. Kd6 Ke8 37. Kc7
og godnat. På 35... h6 kommer 36. h4
h5 37. h3, med træktvang. Sort har
tilsyneladende kun en mulighed:
35...Kd7. Ideen er naturligvis, at 36.
Kf4 Ke6 37. Kxf3 Kf5 ikke er så
forfærdeligt klart. Hvid må syne: 36.
Kf6 Kd6. Den lumske ide er, at hvids
bonde går i dronning samtidig med
sorts: 37. Kg7 Ke5 38. Kxh7 Kd4 39.
Kxg6 Kd3 40. h4 Ke2 41. h5 Kxf2 42.
h6 Kgll 43. h7 f2 44. h8D flD. Hvid
har gode gevinstchancer, men sort
har skam også gevinstchancer.
Hvid kan imidlertid spille det
bedre 37. h4!

Jeg har haft ret travlt på det sidste
(med færdiggørelsen af mit speciale
på jurastudiet). Derfor nåede jeg
først for nylig at få set Fribondens
december- og januar-numre. Og jeg
lagde straks mærke til, at både Benny
og Miki har stillet spørgsmålet: Hvad
siger Eivind?
Og hvad siger Eivind så? Striden
drejer sig om følgende stilling (fra
jubilæumsturneringens parti i 8. runde mellem Brinck-Claussen og bemeldte Eivind):

Stillingen efter 32. c3-c4.
Stillingen blev først omtalt af Benny
i decembernummeret 1991. Benny
ville gå så vidt som til at hævde, at
sort har fordel. Under partiet var jeg
tilbøjelig til at give ham ret - indtil
jeg opdagede hvids 32. træk. Min
plan var inden da at spille ...b5 fulgt
af ... c4, og vinde på dronningfløjen.
Men hvids 32. c4 sætter en stopper
for ethvert fremstød på dronningfløjen. Grunden til, at jeg for nogle
træk siden overså c4 var for øvrigt, at
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god mulighed i den fremkomne stilling? Herefter ser det fornuftigt ud at
spille 34•..b6 truende ...g5. 35. h4 Kf6
36. Ke4 og nu ser det ud til, at sorts
bedste er 36...Lxf4 37. Kxf4 h6 38.
Kg4 bS 39. f3!

Sort er igen i træktvang! Hvid vinder
efter 37...Kd7 og nu enten det simple
38. Kg7 Ke6 39. Kxh7 Kf5 40. Kh6
Kg4 41. Kxg6 Kxh4 42. Kf5 Kh3 43.
Kf4 Kg2 44. Ke3 eller det profylaktiske 38. h3(!), hvorefter sort må gå
den anden vej, omkring e4-d3-e2, og
hvid får dronning et træk før sort.
End of analysis, ville nogen sige. Men
er det nu også så enkelt? Sort behøver jo ikke slå på e5, og han behøver heller ikke følge et slag op
med ... G. F.eks. kan der spilles 33.
Ke4 Ld6, med sandsynlig overgang til
Bennys anden variant efter 34. Sd3.
Bennys variant nr. 2 lød nemlig
32 ...Lb8 33. Sd3, og nu skal sort
spille 33...Ld6. Benny havde foreslået
33...b6, men hvid besvarer det med
34. a5!, og sorts bondestilling bliver
revet op. Det må simpelt hen vinde.
Hvis hvid besvarer 33...Ld6 med
34. Ke4, kommer vi til varianten
anført ovenfor. Men er 34. Ke4 virkelig hvids bedste?
Hvids bedste må nok være at
spille de træk, som ovenfor er angivet
med fed. Mon ikke 34. Sxf4 er en

Sort er igen i træktvang! Når kongen
ikke står på f6, kan hvids f4 ikke
besvares med remisressourcen ...h5 +.
Og 39...bxc4 40. bxc4 a5 41. h3! er
afgørende. Hvids trussel er f4 fulgt af
h5, og der skabes en fribonde.
41...KeS er for langsomt. 42. (4 + 43.
Kd4 44. hS gxh5 + 45. KxhS Kxc4 46.
fS. Sort får dronning et træk for sent,
og 46... Kd5 hjælper ikke, da hvids
konge kan hjælpe f-bonden ned.
Det kunne altså se ud til, at stillingen var vundet for hvid. Men alle
slutspil er svære, og kan nogen finde
en uventet redning? (PS. Mens jeg
skrev mine analyser rent, fandt jeg
rent faktisk en redning. Kan du også
finde den?)
Hermed slutter Eivinds kommentarer. Tilbage er kun at sige: Hvad
siger Benny og hvad siger Miki og
hvad siger læserne? Mon det lykkes
en af dem at finde redningen?
Eivind
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Fra zar- og sovjetskakkens dage
En af de fascinerende ting ved
skakspillet er de utallige anekdoter der knytter sig dertil. I det
følgende vil jeg fortælle om en
sådan som jeg fik kendskab til
for nylig. Det drejer sig om
følgende stilling:
8
7

-~
-~

:.,m
4 I
3

. ,

¼~

~~

2

Hvid er i trækket. 1. d8(D)
hjælper ikke noget, for sort har
en familjeskak på f7. Tilsyneladende er hvid helt fortabt...
Historien vil vide at ovenstående stilling er identisk med slutstillingen i et parti fra en turnering i Skt. Petersborg fra 1909
eller 1914. Den hvide mand,
vistnok en Ossip Bernstein, opgav. Og det er her at vores
historie begynder.
En landmand i det sydlige
Georgien kunne nemlig ikke slå
sig til tåls med at den hvide
stilling var tabt. Han satte sit
lommeskakspil fast på instrumentbrættet på sin traktor, og gåden
blev hans tro følgesvend. Arene
gik, vores landmand nærmede sig

pensionsalderen og var efterhånden blevet så fortrolig med stillingen at lommeskakspillet var
blevet overflødigt. Han mente at
kunne påvise en remis, men
dette var stadig ikke nok for den
tålmodige landmand. Da han en
dag - var i fuld sving med høsten
gik det pludselig op for ham at
hvid faktisk kunne vinde! Ude af
sig selv af befippelse lod han
høst være høst og skyndte sig så
hurtigt hans gamle ben tillod det
tilbage til sin gård, hvortil han
inviterede den lokale skolemester
selvsamme aften. Denne skulle
hjælpe ham med at skrive et
ordentligt brev til "64"; manden
ville nemlig gerne forelægge
stillingen for en eksperts bedømmelse.
Brevet med den fantastiske
variant blev sendt til chefredaktøren for føromtalte skaktidsskrift, en vis hr T. Petrosjan,
som eftertiden står i stor gæld
til. Petrosjan var imidlertid en
meget berejst og optaget mand,
der ikke uden videre kunne afse
tid til en georgisk landmands
anliggender, og før han fik åbnet
brevet gik han hen og døde!
Den nye chefredaktør for "64",
Anatoly Karpov, bad en af sine
medarbejdere, Mikhail Tal, om
at gennemgå afdødes post. Da
han havde fået læst georgierens
brev udstødte han et begejstringsbrøl der lod sig høre over hele
redaktionsafdelingen. De tililende

blev mindst lige så forbløffede
som den gamle eksverdensmester
da de blev forelagt sagen. En
reporter blev sendt til Georgien
for at lave et interview med
landmanden, men da han nåede
frem til den afsides liggende
landsby fik han at vide at landmanden var død 2 dage forinden... Den alt andet end kedelige løsning blev dog bragt i
bladet alligevel.
Det er sikkert muligt at efterkontrollere sandhedsværdien af
denne anekdote, men varianten er
af så enestående skønhed at jeg
personligt vil foretrække at lade
være. Visse illusioner har man
vel lov at have, eller bur?
Løsningen er:
1.Sf6+, Kg7
Det eneste. 1...Kh8 2.d8(D)+,
Kg7 3.Sh5+, Kg6 4.Df6+, Kh7
5.Dg7# eller i denne variant
3 ... Kh7 4.De7+ med hurtig mat.
Også 1. .. Kg6 2.Lh5 +, K:f6
3.d8(D) + taber. ·
2.Sh5+, Kg6
Igen det eneste. Hvis sort spiller kongen til h7 svarer hvid
3. Lc2 +, hvorefter den sorte
konge må til 8. revle og hurtigt
bliver sat godt gamrneldaws mat.

seværdig:
4.d8(D)!!, S:fl
5.Ke6!, S:d8+
6.Kf5!
Kongen som angrebsbrik! Der
truer nu 7.Ldl mat.
6 .. ~,e2 7.Le4!

Nu truer 8. Lf3 mat, ergo:
7 ... ,el(S) 8.Ld5!!
8
7

3
2

a b cd e l
g h

Enestående smukt! Springeren
på e 1 kan ikke røre sig grundet
Lf3 mat, og hvis springeren på
d8 går bliver sort mat på t7. I
tilgift truer hvid nu med en
bagatel af Lc4 fulgt af Le2!
8 ... , c2
9.Lc4!, cl(S)

3.Lc2+, K:h5

Piskende nødvendigt. Sort fører
nu med 4 (!) officerer, men er
alligevel fortabt.

Også dette er tvunget, og først
nu bliver varianten for alvor

10.Lb5!

Med kig på feltet e8, hvor den
hvide løber ville stå behageligt!
10 ...• Sc7
og nu variantens klimaks:

l l.La4!!
og sort må kapitulere. Matten på
dl kan kun udskydes: 11...,Se2
12.Ldl,SB 13.L:e2 og tæppe.
Noget af det mest fascinerende
jeg nogensinde har set!
Jesper Ralbjerg

Hvorfor skal det være så surt?
det spµrgte afdøde skuespiller Jørgen Ryg om i
en af sine herlige monologer."Skuespilleren
kommer altid ind med en lille fjer på. Hvorfor
p ••••• kan det ikke være en ordentlig brandert11?
Det er ligesådan med skakspillet. Hvorfor ser man
kun den samme slags pæne og artige partier på
tryk? Hvorfor F •..•. aldrig et godt gammeldags
hundeslagsmål som efterfølgende parti?
Brønsh~j Skakklubs vinterturnering 1956.
Hvid F. Sejersen - Sort Ziegler.
1: d4, Sf6. 2: S~3, g_6~ 3: g3, Lg7G 4; ·I,g2, o-o.
5: 0-0, d6. 5: La2, Soa7. 7: c4, c • 8: Sc3, e5.
9: dxe5, dx~5. 10: Del, Te8!
Lh5 besvares nu med Lh8, og tårnet støtter e5.
11: Sg5, Sc5. 12: b4, Se6. 13: b5, cxb5.
14 : Sx e 6 , LX e 6 • 15 : LX b '7 2 LX c 4 .
Så er hundeslagsmalet i gang.
16: Lxa8, Dxa8. 17: Tbl, Se4. 13: Sxb5, LXe2.
19: Se?, Dcb. 20: Sxeb, Dh3. 21: Sxg7, Lf3.
Uhyggen breder sig. Er der mon nogen, der tror,
at Hvid står bedst?
22: Tb8+, Kxg7. 23: Lh6+, opg.
Hvis dronningen slår løberen, følger Tg8+, som
kongen må slå, og dronningen falder.
Kf6 besvares med Dc6+. Efter Ke7 sker Te8 med mat.
Går kongen til f5 sker De7+ og Sort.mister damen.
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RASK SLAGSMAL OG TO DRONNINGER I SLUTSPIL.
Helm Jensen, Bankernes Skakklub- F. Sejersen 1942.
1: d4, d5. 2:c4, e6. 3: ScJ, Sf6. 4: Lg5, Sbd7.
5 : Sf J·, Le 7. 6 : e J, b 6. 7 : Ld 3, Lb 7. 8: 0-0, 0-0.
9: Tcl, cxd4. Bogoljubow:11Ulogisk, når Hvid har
et t ar n på cl11• 10; Lxc4, c5. 11: dxc5, s~c5.
l?:_Sd4, a6. Hemm~r tre officerer. 13: Dc2, Dc7.
risikabelt, men tarnene skal i spil. 14: Lxf6, Lxf6.
15: b4, Sd7. 16: Sce2, truer Sxe6. Det ser ud til,
at ~ogoljubow havde ret, men dengang skulle man
gøre 20 træk i timen, og Hvid havde kun et minutt{l
fire træk.16: -, Tac8. 17: Db3, Db8. 18: sxe6?
Så
begynder
slagsmalet.
16:-Txc4! 19: Dxc4~ -----Se5.
. .
20: Db3, fxe6. 21: Dxe6+, Kh8. 22: Dxb6, Sg4.
mattrussel. 23: Sg3, Le5. Fem træk efter angrebet
er Iivid i defensiven. Alle sorte offecerer truer
hans kongestilling. Springeren er bundet. Flytter
den,sker Lxh2+. Xhl, Lxg2+ og den udækkede
ronning falder. 24: Tc4, h5. 25: f4, Tf6.
26: Da.5, Sxe3. 2J: fxe5, Txfl+. 28: Sxfl, Sxc4.
Lied to damer på brættet er der store chancer for
remis ved evig skak eller ved trækgentagelse.
Skal Sort vinde, kræves der omhu og præsition.
29: Dc5, Sxe5. 30: Sg3, De8. 31: Dc3, Dc6.
iBttrussel. 32: Dd2, Sd3. Nu truer Del med
afbytning. 33: Sfl, Db6+. Kongen kan ikke gå i
ly på hl for Sk2+. l~hl, Sh3+, Khl, Dgl rna t.
34: Se3, Sxb4. 35, Kfl. Sxa2. 36: Se~, Df6+.
37: Kgl, tvungent, på Kel,Dh4+ og springer0n
falder. På Xe2, Sc3+. Kd3, Le4+. Ke3, Dg5+ med
dronningeafbytning. 37: - , Sc3. 38: De3, Dc6.
.a t t r'u s s e I igen. 39: Dg5, Dd5. ikke Dxc4 med
evig skak. 40: Dg6, Ddl+. 41: Kf2, De2+.
opgivet. fuat eller damen falder i to træk.
It'.

S.

Fordømt!
Vi mangler stadig referatet fra fjerdeholdets kamp i tredje
runde. Til gengæld har vi heller ikke hørt noget· om deres indsats i
fjerde runde. Hvad er der sket med Kjell?
Red.

Parti fra holdturneringen.
Jeg er i år blevet betroet det ærefulde hverv at spille 1.
brædt på klubbens fØrstehold. Måske ikke det mest logiske
valg, især ikke, når man tænker på min indsats sidste fir.
En remis i 3 partier blev det dengang til, og så oven i
kØbet på 2. brædt. I år er det dog gået meget bedre. Efter
en noget nervøs indsats i tørste runde (remis), har jeg
vundet de 3 fØlgende partier, endda efter udemærket spil.
Især partiet i 4. runde er jeg tilfreds med, og det kommer
her. Hvid er Jesper Fischer, Hillerød.
1.
d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 dxc4 4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. o-o
a6 7. De2 Hvid har indtil videre trukket af tempo, så heromkring blev jeg lidt mistænkelig! Teksttrækket er lidt
usædvanligt, idet langt de fleste vælger 7. a4. Har han mon
forberedt sig? 7 ... b5 8. Lb3 Lb7 9. Tdl Sbd7 10. Sc3 Stadig
af tempo. Jeg blev enig med mig selv om, at sandsynligheden
for, hvid kendte mit parti fra 2. runde, var overhængende,
så jeg valgte at afvige her. Partiet fra anden runde fortsatte i øvrigt: 10 ... Db6 11. e4!? dxe4 12. Sxd4 Lc5 13. Le3
Sxe4!? 14. Sxe4 Lxe4 15. Sxe6! fxe6 16. Txd7! Lxe3!? (16 ...
Kxd7!?) 17. Txg7 Dd4 18. Dxe3? (18. Tg4! +=) 18 ... Dxg7?!
(18 ... Dxb2!-+) 19. Dxe4 o-o(=+) 20. Dxe6+ Kh8 21. Tdl? (21.
De2) 21. .. Dxb2 22. De3 Tae8 23, Dc5 De5 2Lt. Dxe5? (24. Db4)
24 ... Txe5 25. g3 a5-+ 26. f4 Te2 27. Td7 a4 28. Lf7 Tc8 0-1
Nå, men det var et lille sidespring. Tilbage til partiet:
10 ... Db8 11. d5 Først troede jeg, dette var en fejl.
Grunden kommer vi til. 11. .. exd5 12. Sxd5 Og hvad spil ler
sort så her? Intuitionen siger naturligvis 12 ... c4, da hvid
er tvunget til 13. Sxf6+ Sxf6 14. Lc2, og sort star fremragende. Men så melder spørgsmålet sig: Er hvid virkelig
tvunget til det? Svaret er nej! Efter 13. e4! cxb3? (bedre,
men ikke godt, er 13 ... Ld6 14. Sxf6+ gxf6) 14. Lf4 Da? 15.
Sc7+ Kd8 16. Sg5 står sort til tab. Altså må man spille
12 ... Sxd5 13. Lxd5 Lxd5 14. Txd5 Le? 15. e4 Sb6!? 15 ... Db?
går for at give lige spil. 16. Th5! Et stærkt men også
meget oplagt angrebstræk. Hvid har nu en lille fordel,
altså gælder det om at holde tungen lige i munden! 16 ... o-o
17. e5 Dc8! Her har sort tidligere prøvet 17 ... Db? og 17 ...
Te8, som begge gange førte til stor fordel for hvid. Bemærk
for eksempel finessevarianten 17 ... Db7 18. e6 fxe6? 19.
Dxe6+ Kh8 20. Dg6!, som påpeget af Eivind. 18. De4 g6 19.

Th3

19. Sg5!? 19 ... De6 20. Lg5 Hvad spiller sort? Hvid
truer jo her og der og alle vegne
(f.eks. 21. Dh4). Svaret er tæt på
at være genialt, og klart det træk
i partiet, jeg er mest tilfreds
med. Det stærke i sorts næste træk
ligger i pointen, som bliver tydelig i træk 26. Det skal være set
nu. Ellers er sorts næste træk en
fejl! 20 ... f5! 21. Dh4 Tf7 22. Tel
Te8 23. Lxe7 Tfxe7 24. Sg5 Dd7 25.
e6 Her havde det måske været bedre
at spille 25. f4 hvorefter stillingen er svær at bedømme. Bemærk,
at 25. Df4 eller 25. The3 besvares
Stillingen efter
med 25 ... Txe5 ! 25 ... Dd2 26. Tf 1 ??
20. Lg5
Tabstrækket! Under analyser med
Benny, Knud og Lars fandt vi ud
af, at hvid naturligvis(!) skal spille 26. Kfl!, hvorefter
stillingen nok er remis. Har sort bedre end 26 ... Dxb2 27.
Sf?! Dg7 28. Sd6 Tf8 (hvid truede 29. Sxf5) 29. Sf? Tfe8
med trækgentagelse? Sikkert ikke. I hvert fald ser gevinstforsøg overordentlig farlige ud: 27 ... Txe6? taber således
til 28. Dxh7+ Kf8 29. Se5! Måske sort kan prøve 27 ... Kf8!?
med planen 28. Dxh? Dg7? Eller er det mon at stramme den?
26 ... Dxb2! Her gik det op for hvid, at det vindende angreb
viste sig at være tabende! 27. Sf7 besvares med 27 ... Dg?,
så han prøver 27. Sxh7 Txe6 Dækker f6, hvorefter sagen er
klar. G</)r hvid ikke noget, g&r c-bonden ned, så. hvid vælger
at trække i nødbremsen: 28. g4(?!) Selvfølgelig et forsøg
værd, men jeg havde en halv time tilbage, og kan let gendrive trækket. 28 ... Dd4 29. Sg5 Dxg4+ 30. Dxg4 fxg4 31. Tg3
T~l 32. Txg4 c4 33. Sf3 Txfl+ 34. Txfl Kf7 35. Sg5+ Kg7 36.
Se4? Slutspillet efter 36. Te4! er meget sværere at vinde
for sort. 36 ... Sd5 37. Sd6 Te5 38. a4 38. Tel1 duer ikke
længere på grund af 38 ... Kf6 38 ... Sf6 39. Td4 c3 40. Td b4
41. Tcl Hvis man ikke kan finde på andet, kan man liges&
godt opgive. Men hvid vil se om jeg kan finde ud af et vulgært slutspil, og det er da i orden ..... ,,1. .. Se4 42. fL1
Øv, Øv, øv, Øv, øv! Jeg havde glædet mig til
bondeslutspillet efter 42. Sc4 Sd2+ 43. Sxd2 cxd2 44. Tdl Tel+ 45.
Txel dxelD 46. Kxel a5!, og med en garderet fribonde vinder
sort let. Men det ville hvid altså ikke. 42 ... Sd2+ L13. Kf2
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Te6 44. Sb7 b3 45. Sc5 Tc6 og hvid besindede sig.
En dejlig m&de at begynde det nye &r p&. Nu gælder det bare
om at blive ved .....
Srpren B.P.

On.

4. marts

Kl. 18.45 pemobrædtet hentes frem
Udsatte+ hængepartier

·On. 11. marts

VT

15. marts

3.

S0.

M.Kl. 8. runde,
K.kl. 12. runde,
Almenkl. 4. runde
division, 7. r-unde, BSF i Farum

Dn. 18. marts

Holdturnering, 7. runde
Holdafslutningsarrangement, kl. 24.

On. 25. marts

Udsatte+ hængepartier

On.

1. april

Kl. 18.45 Demobrædtet hentes frem
VT K.Kl.
13. runde,
M.Kl. Udsatte+hængepartier
Almenkl. 5. runde

On.

8. april

Hurtigholdturnering

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, Ålek.istevej 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

