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FRIBONDEN alligevel på gaden

I disse tider hvor den ene avisdød afløser den
anden er det med let hjerte, at vi kan meddele
at FRIBONDEN fortsætter med uformindsket oplag
og sideantal.
Faktisk viste den kritiske situation endnu
engang, at Vanløse Skakklub består af en
samling dejlige, hjælpsomme, flittige,
opofrende, kammeratlige og uselviske
mennesker.
Vi endte med at kunne vrage og vælge mellem
flere medlemmers tilbud og siger mange, mange
tak og håber at ingen er blevet fornærmede
over at Leif den Store blev den udvalgte nye
trykker af bladet.
Bestyrelsen kan næppe lastes for at vælge
dette fantastiske tilbud fra Leif, der trykker
samler og hæfter bladet uden beregning.
Vi er ham allerede på forhånd stor tak
skyldig, og håber at det kan blive en
vedvarende ordning.
Samtidig scorer vi måske endnu et points. Mon
ikke vi nu ser lidt mere til Leif i klubben?

Tak er kun et fattigt ord.

P.b.v. Benny



Minisejr over Gladsaxe IV

4. holdets 4. runde

Svingende kvalitet

Vanløse IV

Kjell Suadicani
Kjeld Klausen
John Thomassen
Henrik Pedersen
Jesper Holm
Bjørn Skougaard
Helge Jørgensen
Kian Pedersen

- Gladsaxe IV

- W. Bjarnsholt
- Jørgen Mortensen
- Jacob Molzen
- Frank Marsengo
- Kurt Kristensen
- Bjarne Johansson

Frank Rosted
- Bjarne K. Jensen

0-1
½-½
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0

Fjerde runde var runden, hvor jeg selv gik helt
ned. I en god stilling med sort så jeg en kom
bi, der vandt en officer for en bonde, men D
fløjen var totalt uudviklet, og kort efter var
jeg i stedet en kvalitet og en bonde bagud. I
analyserne kunne jeg efter den ukorrekte kombi
nation have opnået en lige stilling, men i min
iver for at holde officeren satte jeg alt over
styr.

Jesper spillede hollandsk, og han fik godt
modspil på D-fløjen, og han fik spoleret hvids
bondestilling. Alt blev dog sat over styr i
nogle komplicerede forviklinger, hvor Jesper
fejlede.

Bjørn Spillede hvid i en mærkelig variant af
siciliansk. Noget gik galt, for sort sad helt
på centrum efter afbytning af springeren på c6.
så vandt Bjørn en bonde, og var ved at få fat i
sorts konge. MEN! Bjørn fandt en rigti~ buk
frem fra gemmerne. Konge og dronning pa samme



åbne linie, og et tårn fanger let dronningen.
Noget desillusioneret måtte Bjørn naturligvis
kaste håndklædet. Den fejl har de moret sig
over i Gladsaxe!

Utroligt, at Kjelds angreb ikke slog igennem,
men nerverne ma have slået klik. Pludselig gik
Kjeld fra angreb til forsvar. Se stillingen før
hvids 19. træk a5. angrebsmulighederne ~r meget
store. Hvem har lyst til at ugle?

Hvid: Kgl, Dd3, Tal, Tcl, Lb2, Sd2, a4, b4, c3,
d4, es, f4, g2, h2.
Sort: Kb8, Dc7, Td8, Tg8, Le7, Se6, a7, b7, c6,
as, f7, fs, g6, h6.

Det er efterhånden en kendt sag, at John er
rigtig god til at spille sort i kongeindisk.
Jeg vil opfordre til, at man spiller e4 mod
ham. Han pakkede igen sin modstander sammen med
sikkert spil, indtil modstanderen lavede den
første fejl. Haps to bønder ned i foret, og en
til kort efter. Resten var en frygtelig tortur
af hvid.

Henrik fik en overlegen stilling efter 1 d4, d5
2 c4, Sf6? 3 c*d S*dS 4 e4 Sb6 5 Sc3, e6 6 Ld3.
Han sad således helt på centrum, og vandt for
tjent.

Helge var i topform. Frækt spillede han prøj
sisk og han fik hurtigt opnået en god stilling
med sort. Vi ser partiet til sidst.

I åbningen ofrede Kian ukorrekt en officer på
f7. Modstanderen gav dog officeren tilbage med
det samme, og så var der gavebod som sjældent
set. Med konge og bonde mod to dronninger og
fem bønder og udsigt til mat i en gav so.rt
forståeligt nok op. Mere rutinerede spillere
havde kastet håndklædet 20 træk før.



Og nu til Frank Rosted - Helge Jørgensen

1 e4, es 2 Sf3, Sc6 3 Lc4 Sf6!? Prøjsisk, Helge
vil slås! 4 Sc3 Det vil Gladsaxespilleren tyde
ligvis ikke. 4. - Lb4(?) for aggressivt. Hvid
kan nu spille 5 Sd5 med godt spil. 4 - Lc5 er
mere sikkert, og 4 -, S*e4 er vildt. 5 d3?
tamt, og giver Helge mulighed for 5 - d5! Så
dan! aggressiviteten lyser ud af Helge! 6 e*d
S*d5 7 Ld2 Le6 afvikling med L*c3 er nok bedre
8 De2 S*c3? koster en bonde, da Lb4 kommer til
at stå i slag. 9 b*c L*c4 10 c*b Le6 noget er
gået galt. Nu kan hvid vinde en bonde med S*e5,
men hvid er en fredelig mand 11 0-0?? Lg4 Helge
beskytter indirekte bonden 12 Tel 0-0 13 De4
L*f3 14 D*f3 Sd4 15 Ddl f6 ser underligt ud,
men det går da fint. 16 c3? Hvid ser ikke stil
lingens krav. Der skal skabes plads til lø
beren. Rigtigt var vel 16 f4. 16 -, Sf5 17 Df3,
Sd6 18 Dg4, Tf7 19 Te3, Dd7 20 Dh5 Df5 21 De2
Td8 22 Tf3 Dd7 23 Tdl Da4! Nu ser Helge den
svage hvide D-fløj 24 Lel Sb5 25 Db2?? hvid
bryder totalt sammen 25 -, D*dl 26 Opgivet!

Kjell

Hagbard Af Dik Browna



1½ point for lidt!

4. holdets 5. runde

Mikrosejr over Hvidovre III.

Hvidovre III

Peter Bruun (R)
Leon Henriksen
Knud Andersen {R)
Folmer Bruun
Simon Svalling
Torben Henriksen
Aksel Broe
Arne Jørgensen

- Vanløse IV

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

0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0

Kjeld fik fint spil mod en lukket sicilianer.
Han fik gennemført d5, og afbytning i e-linien
gav Kjeld fint spil. En dårlig afbytning øde
lagde bondestillingen, og i 63 træk måtte Kjeld
give sig trods store remischancer helt til
enden.

Bjørn tabte hurtigt, og flygtede fra skammen
uden at aflevere sin partiliste. Det er snart
blevet en vane for ham.

Kurt var tilkaldt, da Henrik skulle øve vejr
trækning. Mindst remis så vi længe ud til at
få, men da ingen af parterne ville tilbyde
remis blev det vingerne, der skulle afgøre
partiet. En helt uværdig afslutning på et el
lers rimeligt parti.

Kian og hans modstander spillede det mest utro
lige pladderskak, jeg har set længe. Begge
parter glemte alt opsparet lærdom, og gav sig
hæmningsløst til at slås. Kian slap skidt fra



nævekampen, men som vi har set det før lykkedes
det Kian at drive et halvt point ud af en ringe
stilling. stillingen var faktisk remis, selvom
Kians blikker lignede et møbellager.

Jeg spillede selv hvid i en sicilianer, og som
sædvanlig blev den vanvittig kompliceret. Jeg
fik fanget en løber, men fejlede og måtte lade
den slippe. I en masse rod lykkedes det mig
senere at komme fri af evig skak, og med offi
cer i overskud var sejren hjemme.

John blev udsat for 1. e4, h6?, men det lykke
des ham ikke at opnå den store fordel. så fej
lede sort helt i beregningerne af en kombina
tion, som skulle give en bonde. Han havde ikke
set familieskakken, som ville følge efter, og
så var han i stedet en officer bagud. Resten
kan John! Sikker afvikling, men modstanderens
vinge sparede ham for yderligere lemlæstelse.

Helge fik en fin stilling, og stor materiel
fordel. Forsigtigt lagde han modstanderen ned
uden at risikere sin egen stilling. Vi andre
ventede mere aggressivt spil, som havde vundet
hurtigere, men Helge ville hellere vinde sik
kert end flot.

Jesper spillede et fint enkelt parti. Se her
hvorfor Jesper og mange andre i klubben elsker
fransk:

Hvid: Folmer Bruun Sort: Jesper Holm

1 e4, e6 2 f4 d5 3 e5 Sh6! Sprin1eren skal til
f5, og går normalt via e7, men nar muligheden
byder sig er h6 vel bedre, for så spærrer den
ikke for Lf8. 4 d4? bliver angrebsmål med det
samme 4 -, cS! 5 c3, c*d 6 c*d L*b4 7 Sc3 Sc6 8
Sge2 Sf5 9 a3 La5 10 b4? giver blot Jesper
mulighed for at angribe d4 endnu en gang. 10 -,
Lb6 11 Sb5 0-0 god tid 12 Dd3 Lb2 var vel bedre

6



men svaret var det samme. 12 -, a6 13 Sd6? alt
taber en bonde 13 -, S*d6 14 e*d D*d6 15 f5?
rent i slag 15 -, e*f 16 Lf4 Df6 17 0-0-0?
noget åben stilling at rokere ind i. 17 -, Ld7
18 Ld2? Inviterer til afvikling, og Jesper
modtager. 18 -, S*d4 19 Lc3 S*e2+ 20 L*e2 Tac8
21 Kb2 d4! Falder under alle omstændigheder,
men tvinger nu til yderligere afbytning 22
L*d4? nu er slaget tabt selvom alt andet ovså
taber. 22 -, L*d4 23 D*d4 D*d4 24 T*d4 Lc6 25
Tgl Tfe8 26 Td2 Tcd8 27 Tgdl?? T*e2! godt fun
det Jesper 28 opgivet!

Hurtigholdturneringen den 8. april ••.

..... havde i år 16 deltagere. Efter min mening ganske
udemærket, og præcis nok til at lave 4 hold! Formanden
sammensatte med sikker hånd holdene, og sjovt nok blev det
netop formandens hold, som gik hen og vandt. Meget suverænt
og meget overraskende, fristes man til at sige .....
Slutstillingen blev:

1. Benny, Jørgen H, Jørgen N, og Kian:
2. søren B P, Barkhuus, Bjørn og Karl E:
3. Eivind, Erling, John Tog Nicolai:
4. Miki, Knud, Jens W og Torben:

10 pts. 6 m.pts.
6 pts, 2 m.pts.
5 pts, 2 m.pts.
3 pts, 2 m.pts.

Et par enkeltpræstertioner skal hives frem: Formanden vandt
prestigeduellen på førstebræt med 2,5 point, mens Jørgen
Hansen på andetbræt var suveræn og scorede rnaximum. På bræt
3 lavede John det samme kunststykke som Jørgen og scorede
ligeledes max., og på bræt 4 viste Kian, at stabiliteten nu
er bragt ind i hans spil. Også han scorede maximum.
Ligesom sidste år blev turneringen afholdt i en hyggelig
atmosfære, og et lignende arrangement vil naturligvis blive
gentaget til næste år.

søren B P

7-



Forb1iver i rækken

Holdturnering, 7. runde - 3. holdet

Gladsaxe II - Vanløse III 3½ - 4½

1 • Georg Jørgensen R - Bo Blangstrup 1 - 0
2 . Arne Johannesen - Dr. Holst 0 - 1
3. Kim Sørensen - Eigil Pontoppidan R O - 1
4. Carl Aage Pedersen - Søren Juul Sørensen ½ - ½
5. Poul E. Harders - Asger Levinsen

, ,
2 - 2

6. Finn Møller - Erling Madsen 1 - 0
7. Kaj Sørensen - Jens Windeleff 0 - 1
8. Peder V Sørensen R - Erik Johansen R

, ,
2 - 2

I sidste runde skulle det afgøres, hvorvidt 3. hol
det skulle forblive i rækken eller ej. Et uafgjort
resultat ville være nok.

Bo blev desværre offer for en kombi, der kostede en
officer og en spolereret kongestilling. Bo vandt dog
senere en kvalitet tilbage. Men det hjalp ikke
meget, idet han lidt efter fik fanget et tårn, og
festen var forbi.

Doktoren forstår at skabe spænding, og var således
impliceret i aftenens sidste og afgørende match.
Trods en kval i overvægt så det ikke rart ud. Mod
standerens løberpar var særdeles ubehageligt. Men
efter afbytning af den ene, kunne tilskuerne ånde
lettet op (dem fra VS). Og da den anden lidt efter
blev sat i slag, var sejren i hus.

Eigil spillede et usædvanlig langt parti - bagsiden
af listen blev også benyttet. Det endte med tårn
slutspil, hvor han med elegant teknik kørte et helt
point hjem. Dermed har Eigil stadig fuldt hus mod
Gladsaxe - flot.

Søren fik hvad han kom efter. Med roligt spil, og
forholdsvis hurtig koneafbytning, tog Søren remis
efter kun 14 træk. Et smart trick flere på holdet
bør lære. (Jeg kender i hvertfald to, som denne
aften havde været tilfreds med remis)



Asger var næsten lige så hurtig som Søren, men
strakte sig så langt som til 20 træk, før han blev
enig med sin modstander om at dele point.

Erling stod dårligt, og et ukorrekt en officersoffer
gjorde tabet uundgåeligt.

Jens fik lokket sin modstander ind i en Blackmar
Diemer - og det skal man passe på med. Jens (ik
forrygende angreb, og maste fuldstændig Gladsaxe
manden.

Erik stod for kampens tredie remis. Med sikkert spil
blev der afviklet til et lige slutspil, så et halvt
point var forståeligt.

Resultaterne fra de øvrige hold i rækken bevirkede,
at 3. holdet sluttede midt i feltet. De forvent
ninger der blev stillet til holdet (FB nov 91), må
derfor siges at være indfriet.

Erling.

Andetholdet i 6. runde

Vanløse II

Hans Nielsen
Benny R. Petersen
Stefan Hansen
Steen Schousboe (R)
Bent Wiberg
Niels Rendlev
Erik von Essen
Jørgen Hansen

Ih - Ih
0 - 1
1 - 0
1 - 0
Ih - Ih
0 - 1
1h - 1h
1 - 0

q

Hvidovre I

Poul E. Hansen
Børge Nielsen (R)
Henrik Kristensen
Svend Sejersen
Flemming Bruhn
Knud Højgaard (R)
Arne W. Larsen
Kim Broksø



Hans spillede utraditionelt i åbningen; han hævdede at det var
teori og at han muligvis stod næstbedst. Hans spillede dog godt og fik
fordel. Til slut havde han et vundet slutspil. Eneste problem var at han
kun havde 30 sekunder til at vinde. Godt han sørgede for at tage alle
Pouls brikker inden han gik i gang med matsætningen med konge og
dronning...Men ak, vingen faldt. Remis.

Benny spillede med sort en vanskelig Moderne Benoni-variant.
Ved en kombination beholdt han to stærke løbere for tårn og to bønder,
- og efter min mening stod han bedst. Men desværre fandt han ikke de
sættende træk og måtte gå i slutspil med 4 bønder for lidt for løberen ...
Det k:u' han ikke holde til og tabte.

Stefan spillede Preussisk med d2-d4. Pludselig spiller modstan
deren Dd8, hvor alle incl. teorien anbefaler Da5. Efter et par afviklinger
så stillingen helt lige ud, og modstanderen tilbød remis. Sidst Stefan
spillede mod Hvidovre modtog han (og blev sat af!), men nu sagde han
pænt nej tak - og fandt på små giftigheder og vandt en bonde! Da så
modstanderen fejlagtigt byttede alle officererne kunne Stefan - elegant! -
vinde bondeslutspillet.

Steen spillede holdskak efter mit hjerte. Sikker åbningsforsvar,
fiks kombi! (der vandt en bonde), afbytninger og i Petro-stil kørte han
originalt slutspillet sikkert hjem.

Bent undlod pindsvineopstillingen (Sd3 og t3) mod Hollandsk
og kom til at stå passivt. Umotiveret tilbød modstanderen remis - som
Bent selvfølgelig modtog!

Niels spillede en langsom Stonewall men vandt en bonde! Han
lod Højgaard komme til modspil i h-linjen, hvor to tårne blev smuglet
ind. Efter sejt forsvar måtte Niels gi' sig.

Erik spillede knaldgodt og fik noget der lignede en gevinststil
ling. Arne spillede nu Lh6 og truede noget på 2. række. Erik blev blød
i knæene et sekund og tilbød remis? Arne var ved at rive armen af Erik
som tak for det generøse tilbud.

Jørgen spillede solid holdskak, kom i fordel. Det var kun et
spørgsmål om kort tid før modstanderen brød sammen. Det gik efter
bogen. Jørgen vandt sikkert! Bravo!!

Holdet er med i oprykningskampen til Mesterrækken - og skal
vinde 5 - 3 i sidste runde over topholdet, men kan alligevel blive
indhentet bagfra af Jernbanen, hvis de. vinder 6 - 2. Der er altså
højspænding på i denne række.

lo

Knud Larsen



På 2. pladsen - L holdet. hjemme mod KS/ST.S., 6. runde

Vanløse I - KS/ST.S I 4 - 4
Søren B. Petersen - Peter Birk Petersen 0 - 1
Eivind Einersen - Bent Vestergaard ½-½
Gunnar West Hansen - Torben Kjeldsen 0 - 1
Dimon Pedersen - Jens Haagen Hansn ½ - ½
Morten M. Hansen - Poul Andersen 1 - 0
Lars M. Pedersen - Per Frandsen ½-½
Knud Larsen - Jørgen Haagen H. ½-½
Ole De/fter - Arne Jacobsen 1 - 0

Det er en noget underlig situation
inden sidste runde. Vi ligger på 2.
pladsen, men oprykningkommer ikke
på tale (kravet er en 8-0 sejr over
topholdet Brønshøj i sidste runde).
Men det er ikke så mærkeligt. Det er
mere besynderligt, at 2. pladsen slet
ikke er nok stødpude til at sikre os
mod et fald ned i mesterrækken. Det
ser ud til, at vi skal have 2½ i sidste
runde. Men lad os nu se...

Næstsidste runde mod KS/St.S
forløb nogenlunde som forventet. En
jævnbyrdig match mellem to dårlige
hold... Men igen flinke modstandere;
det er næsten synd, at der ikke bliver
plads til alle holdene til næste år.

Søren er vores bedste spiller. Når
altså han spiller op til sit bedste. I
dagens franskmand mødte han en
slags fremrykningsvariant og var godt
tilfreds. Søren befinder sig godt i den
stillingstype, hvor langsomme manøv
reringer er hovedreglen. KSisten gik
imidlertid ambitiøst til angreb, og nu
skulle Søren til at skifte tempera
ment. Angrebet kunne være blevet
gendrevet med et officersoffer, som
havde givet en så kraftig centrums
overvægt og initiativ, at hvid var

li

blevet løbet over ende. Men det var
ikke let at overskue alle komplikatio
nerne ved brættet, og efter at have
regnet på offeret i lang tid spillede
Søren noget andet. Der tabte umid
delbart... En trøstesløs stilling var i
hvert fald resultatet, og i tidnøden
måtte Søren give sig.

Jeg spillede mod en meget tam
modstander. En mand, som jeg bør
vinde over 10 ud af 10 gange, tror
jeg. Hans åbningsspil var uambitiøst,
og jeg fik en behagelig fordel. I midt
spillet overså han effekten af en bin
ding og måtte give en bonde uden
skygge af kompensation. Sikker på
sejren faldt jeg i søvn og tog hovedet
under armen (hvis det ellers er mu
ligt at gøre begge dele på en gang).
Bonden blev givet tilbage, og min
sidste gevinstmulighed lod jeg være
med at udnytte. Remis.

Gunnar havde igen meldt afbud,
men var igen trådt til som reserve for
de reserver, der alligevel ikke kunne
spille (Hans, Stefan og Bent Wiberg).
Men det var ikke Gunnar, der kom
og spillede. Det var en dobbeltgæn
ger, som spillede Gunnars yndlings
åbning: kongeinderen, og som ellers



lignede Gunnar på en prik. Men ved
skakbrættet sad en ganske anden,
forsagt person, der ikke kunne finde
modchancer. Han satte en bonde
direkte i slag og forværrede samtidig
sin dårlige stilling. Vi må håbe, at
ryggen går i orden, så vi igen kan se
den velkendte Gunnar på holdet.

Dimon spillede meget sikkert i
åbning og midtspil. Modstanderen
blev roligt og sikkert presset bagud,
og Dimons stilling blev bedre og
bedre. Indtil tidnøden. Derefter var
det en kamp med ryggen mod muren,
og efter en kikset nem remis var
kampen med tårn mod tårn og 2
bønder. Det eneste lyspunkt var til
syneladende, at KSens konge befandt
sig på bageste række. Heldigvis var
der et lyspunkt mere: modstanderens
manglende slutspilsteknik. ½ point
reddet, med det yderste af neglene.

Morten spillede en fræk sicilianer.
Udvikling - hvad er det? spurgte
han, og gik i stedet efter materiale
gevinst. Modstanderen fik kolde fød
der og fremtvang et slutspil, hvor
Morten næsten havde udlignet. Men
skakspillets sidste fase er ikke helt
let. Modstanderen lod sin d-bonde
isolere, og da der kun var tårne og
bønder tilbage, gik den tabt. Med en
aktiv kongeplacering udnyttede Mor
ten sin overvægt med bravour.

Lars spillede g4 tidligt mod Pirc.
Og det gav egentlig en ganske sympa
tisk stilling. Men hvids fordel var nok
hovedsagelig på overfladen. Dybest
set kunne sort godt klare skærene,
som det skete i partiet, og bytte så
mange brikker af, at fordelen for
svandt med de afbyttede brikker. I

slutspillet ville ingen af parterne
prøve på noget, og så ender det jo
remis.

Knud er ret svær at sætte i bås.
Den ene dag spiller han den blodig
ste gambit, den næste en meget de
fensiv opstilling. I dag var det den
defensive stil, der blev prøvet. Efter
min mening er det kedeligt at se på.
Må vi bede om, at folk spiller på
gevinst! Men den passive stil giver en
masse halve points; også her.

Miki viste sig at være en god
reserve. Han spillede det, han kender
bedst, og tog ingen chancer. Mod L
d4 f5 troede vi ellers, ban var pølset;
ingen kan lide at spille mod sig selv.
Men med 2. f4(!!) overtog han styre
pinden, og da han mange træk senere
fik gennemført e4, kunne det kun gå
fremad. Det var herligt at se Miki
spille den stilling. For hvert træk, der
gik, stod hvid bedre og sort dårligere.
e-bonden endte på e6, hvor sorts
konge- og dronningefløj blev splittet
ad. Da kongeangrebet så langt om
længe blev sat i værk, havde sort
ingen forsvarsbrikker.

4-4. Og dermed er alt klart til
sidste rundes nedrykningsgyser mod
det suveræne tophold, Brønshøj, der
er 7 ½ point foran os. Mens der kun
er 2 points ned til nr. næstsidst. Det
kan godt gå hen og blive ubehageligt
spændende.

Eivind



Vanvittigt spændende - L holdet ude mod Brønshøj, sidste runde

½-½
½- Y2
1 - 0
½-½
1 - 0
1 - 0
1 - 0

6 ½ - 1 ½
1 - 0

Vanløse I
Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Dimon Pedersen
Morten M. Hansen
JesperAsgaard
Lars M. Pedersen
Knud Larsen
Stefan Hansen

Brønshøj I
Carsten Høi
Kim Pilgaard
Kaare Vissing
Kristian V. Knudsen
Peter B. Pedersen
Roger Thomsen
Nikolaj Palm
Ole Illum Trueisen

Overskriften er ganske dækkende.
For det var spændende. Ulideligt
spændende. Hele runden blev afviklet
i Farum, og vi havde derfor mulighed
for at se med i de andre kampe.
Efter 1. tidskontrol manglede kun
Mortens og mit parti. Morten stod
uklart, og jeg dårligt. Og tilsyneladen
de skulle vi tilsammen hale 1 point
hjem for at undgå nedrykning. Men
de andre holds resultater magede sig
sådan, at Morten og jeg pludselig
kunne nøjes med ½ point. Problemet
var bare, at vi begge stod tykt til tab.
Morten måtte da også ned, og tilbage
sad jeg, som eneste uafsluttede parti
i hele holdturneringsrunden, med 100
tilskuere, som spændt fulgte med ~
om Kim Pilgaard kunne vinde. Så
ville han have scoret 7/7 i årets hold
turnering, og vinde et skakur, mens vi
ville rykke ned. Men hvis jeg kunne
hive Y2 hjem, ville hans maksimum
drømme forsvinde, og til gengæld
ville Farum rykke ned i stedet for os.

Mere spændende kan det vist
ikke være.

Overskriften var "vanvittigt"
spændende. Det første ord var vel
valgt, for 2½ point var nok til at sikre

os 100% mod nedrykning. Og efter
åbningerne stod næsten hele holdet
bedst. Men så indtrådte en form for
massesuggestion, og stillingerne blev
på vanvittig vis sat over styr, en efter
en. Et godt eksempel er i mit parti:

Kim Pilgaard -Eivind. Stillingen efter
hvids 39. træk.

En ganske enkel stilling, hvor jeg har
5 minutter til 2 træk, altså lige så
meget tid pr. træk som til resten af
partiet. Men alligevel begynder jeg at
få tidnødfornemmeiser, og skynder
mig at spille
39... bxc4?? Naturligvis er 39... b4
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trækket, fulgt af en fremrykning af a
bonden. Sort skaber sig en fribonde
og har bekvemt spil, sandsynligvis
fordel. 40. dxc4 Dc6? Igen tidnødfor
nemmeiser. Trækket tvinger hvid til
41. SdS, som han ville spille allige
vel... Sort har alvorlige problemer.
41...Db7 42. De3 Lf7 43. Kgl h6 44.
Se7+ Kf8 45. SfS Dd7 46. Df4 d5 47.
Db8+ Le8 48. DeS Lg6 49. Se3
dxc4?! Bedre er sandsynligvis 49...d4,
da sort får mere modspil. 50. Dxc5 +
Kg8 51. bxc4 Dd2!? Et forsøg på at
skabe modspil. 52. Dxa7 Del+ 53.
Kh2 Dxf2 54. Db8 + Kh7 55. De5

Vanvidsfasen er overstået. Hvid står
så overlegent, at halvdelen af holdet
tog hjem, skuffede over nedryknin
gen. Sort har jo intet modspil, og
hvids c-bonde går lige ned. Hvilleen
slatten kampånd. Nej, nu begynder
spændingen! En lang tænkepause
overbeviste mig om, at den eneste
mulige plan var at opstille et hvid
feltet forsvar, med løber og dronning
på diagonalen a8-g2. Som tænkt, så
gjort: 55...Df7! 56. Sd5 Db7 57. c5
Ld3 58. Se7 Le4. Stillingen er stadig
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tabt, men hvid skal til at spille præ
cist. 59. De6 vinder sandsynligvis ,
men sort kan forsvare sig med
59...hS, og det er ikke ganske klart.
Hvid vil i stedet fremtvinge en hurtig
afgørelse: 59. c6? Dbl 59...Lxc6?? (>().
Df5+ fulgt af mat. 60. c7. (>(). De6
Db8 + er heller ikke klart. 60-Dc2
61. Dg3

6L.Lb7! Hvid er i træktvang! Der
skulle også regnes på 61...Lxg2?! 62.
Dg6+ ! (62. c8D Lc6+ giver evig
skak) med et slutspil med konge og
g- og h-bønder mod konge, springer
og h-bonde. Remis? Muligvis, men
teksttrækket er stensikker remis. 62.
h4 hS! Nu er det logiske forsøg 63.
Kh3 De4 64. Dg5, men sort spiller
64...g6!, og hvid er i træktvang igen.
En af ideerne er, at Se7 ikke har
nogen felter. 63. c8D?! Lxc8 og sort
holder nemt remis: 64. SdS De4 65.
Sf4 Lg4 66. Sd3 DfS 67. Sf2 Kh6 68.
De3+ Kh7 69. Se4 De5+ 70. Kgl
Dal+ 71. Kf2 Db2+ 72. Kg3 Dh8+
73. Df4 Dxf4+ 74. Kxf4 Ldl 75. Kg5
W 76. Sd6 g6 77. Kf6 Lbl 78. Sf7
remis.



Nu hvor spændingen er udløst, kan
jeg tage partireferaterne kort:

Knud fik klar fordel og byttede af
til slutspil, som han ikke kunne tabe.
Medmindre altså han begyndte at
spille på en gal gevinstplan. Tårnet
væk fra den åbne linje er ikke nogen
god ide, når man behersker den åbne
linje med sit tårn. Pludselig blev
Knud mat. Vanvittigt.

Dimon fik meget godt spil og
burde nok have sat sin modstander
mat på 1000 måder. I stedet nøjedes
han med en bonde, og med ulige
farvede løbere var det ikke nok.

Jesper spillede for vildt i åbnin
gen, men en positionel brøler fra
Brønshøjen gav Jesper klar fordel.
Det lykkedes dog ikke at trænge
igennem stillingen.

Søren fik klar fordel efter åbnin
gen, og havde så valget mellem en
en.kel fortsættelse og en kompliceret.
Den enkle havde sikret en behagelig
stilling, men Søren valgte den hasar
derede. Desværre havde Høi en
smart plan, der gendrev Sørens spil.

Lars lod sig presse i bund, og
måtte ofre kvalitet for at lette pres
set. Men presset fortsatte, og Lars
måtte ned. Godt spillet af modstan
deren, men det er en noget tam Lars,
vi har set i denne sæson.

Stefan spillede i sin vanlige stil.
Den stefanistiske. Og blev spillet ud
af brættet. Det er ærligt talt depri
merende at se på den slags. Bare
fordi den ultrapassive hjælpeskakstil
har fået Stefans navn behøver han vel
ikke spille på den måde hver gang?
Med hvid kan han godt finde ud af at
spille aktivt, og så går det godt. Ste-

fan kan jo godt skabe et parti, når
det nu skal være. Men med sort ser
vi gang på gang, at Stefan graver sig
ned og spiller et spil, jeg vil påstå
ikke passer ham. Hvorfor så ikke
prøve nogle af de mere vilde kon
geindiske varianter? Jeg tror, det ville
give flere points. Og mere gejst til
holdkammeraterne.

Morten ofrede kvalitet og fik godt
spil. I tidnøden kunne han have af
gjort umiddelbart, men så det ikke.
Tidnødspil kræver en utrolig god
form, og det er Morten ikke i. I ste
det måtte han kæmpe i en dårlig
stilling efter tidnøden. En stilling, der
blev værre og værre, så det sidste
håb skulle ligge på mine skuldre.

Jeg havde egentlig forventet et
stormløb, for Pilgaard skulle ~
gevinst for at kunne vinde skakuret.
Men han spillede ret slapt og fik
aldrig rigtig fordel. Inden vi nåede
træk 39, se ovenfor. Med remisen
deler jeg topscorerværdigheden med
Søren. I betragtning af de dårlige
resultater i sidste sæson må det siges
at være omtrent det eneste positive,
vi kan udlede af sæsonen: Vores l
og 2. bræt sidder rigtigt!

Med de halvandet point sluttede
vi a point med Farum, men vandt på
grund af bedre matchpoints. Altså
med røven i vandskorpen. Der kom
mer vi også til at hænge til næste år,
medmindre folk begynder at spille
mindre vanvittigt.

Og hvis vi kan få en Gunnar i
topform, og en Hans og en Benny
med på l holdet, kan vi begynde at
tale om oprykningschancer.

Eivind



Interview med den kommende eks-formand

FRIBONDEN er som altid først på pletten. Her
ved tærskelen til et formandsskifte og måske
til en ny æra, synes vi det kunne være
interessant at høre lidt om de oplevelser
formanden har haft i sin 4 årige
"regeringstid".
FB: Hvorfor trækker du dig tilbage nu, det går

jo glimrende?
BP: Dels har jeg en teori om, at man ikke

bør/kan bestride samme job/post i mere end
5 år. I starten har man masser af ideer og
gå-på-mod og efterhånden opbygger man en
væsentlig erfaring. Men næste fase hedder
rutine, ideforladthed med deraf følgende
sjusk og fejltagelser. I praksis har det
vist sig at være rigtigt. Jeg håber ikke
medlemmerne har kunnet mærke det, men i
det lille sidste halve års tid har både
jeg og forøvrigt andre bestyrelsesmedlem
mer vist en nedadgående interesse og
energi. Dels havde jeg allerede ved
tiltrædelsen besluttet mig at "give det" 4
år, hvilket de øvrige bestyrelsesmedlemmer
forøvrigt alle har været vidende om.

FB: Du havde nogle ambitiøse målsætninger ved
tiltrædelsen, som ikke blev nået ..
(Benny griber ordet inden kritikken bliver
for konkret)

BP: Det er rigtigt, at vi ikke er nået op på
60 medlemmer, hvoraf et antal skulle være
juniorer. Med en dalende skakinteresse er
det svært at ekspandere og kan vore
lokaler bære så mange medlemmer? Vi har jo
tilgengæld et flot fremmøde og stor
deltagelse i vinterturneringen. Og de
øvrige mål blev rent faktisk nået!

FB: Du har både kone, barn og et rimelig
krævende job; hvad er egentlige det
"sjove" ved at være formand for VS?

BP: Tjah, det er et godt spørgsmål. Dybest set
var det nok fordi min egen interesse for
skak var stigende! Samtidig var der et
potentiale både i spillemæssig henseende
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og især i de menneskelige egenskaber, som
jeg - synes det kunne være sjovt at
arbejde med. Det sidste har allerede været
omtalt i jubilæumsskriftet. Og jeg har kun
sjældent følt det som en belastning for
mit "øvrige liv".

FB: De mest positive oplevelser har ..
BP: været samarbejdet med i starten specielt

Eivind senere søren og nu tilsidst Kjell.
Gyldholm vidste jeg jo hvad stod for!!
Eivind har været en utrolig "partner", når
mere eller mindre gode ideer skulle bæres
ud i livet. Desværre kan jeg mærke, at
også han er ved at være træt?! Og søren
har også altid været klar, trods hans
engagement i eliteskak og Afrika. Kjell
overtog den vanskelige post efter Gyldholm
på det allermest fortravlede tidspunkt og
har gjort det hel fantastisk. Vi skal
passe på ikke at udnytte ham for groft! Og
mange af de menige medlemmer har forøvrigt
også ydet deres væsentlige bidrag!

FB: Og vi må jo også have de negative!
BP: Er der nogen? Joh, en enkelt

episode/afgørelse står som den suverænt og
måske eneste negative opleve-lse.
Fastlæggelsen af denne sæsons
vinterturnering skete efter min mening
efter elitens præmisser og uden hensyn til
demokratiske flertal og til elitens
forhåbentlige efterfølgere. Desværre stod
jeg alene med mine synspunkter. Jeg synes
slet ikke afgørelsen kan leve op til de
overordnede mål (se Jubilæumsskriftet,
red.), som jeg mener Vanløse Skakklub
altid har efterlevet. Faktisk var det
udelukkende sørens diplomatiske evner, der
fik mig fra at gå i utide. Og egentlig
også det som gør, at jeg overhovedet ikke
gør mig nogen overvejelser om at tage
endnu en tørn.

FB: Tror du, der er ting, du vil komme til at
savne?

BP: Jadah. Vore bestyrelsesmøder har altid
været yderst hyggelige og stå i spidsen
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for juleafslutningen er bare skægt!
FB: Kan du give din efterfølger nogle gode

råd?
BP: Ja, en ting ligger mig på sinde. Vanløse

Skakklub skal beholde sit særpræg og
dermed sin berettigelse. Vi skal ikke gå
elitens ærinde, men som Gyldhold udtrykker
det vedblive at være "en stor familie".
Jeg får kvalme, når jeg læser fx. Jens
Kristiansens indlæg om DM i hurtigskak
(SKAKBLADET november 1991). Vi skal yde og
vi skal give, så eliten kan komme og tage.
De spiller jo ikke skak for fornøjelsens
skyld, kun pga pengegriskhed.

FB: Hvordan tegner fremtiden sig for VS, tør
du give et bud på det?

BP: Det er yderst betænkeligt, at vi fortsat
har så få juniorer. Ser vi 10 år tilbage
var der langt mere grøde. Og en del af de
unge fra dengang præger i dag klubben både
som topspiller og "familiemedlem".
Heldigvis har vi haft tilgang af en række
"modne" spillere, der hurtigt har fundet
sig til rette! Men det er udpræget den
største udfordring at få en tilgang af de
yngste.

FB: Hvad vil du nu udrette for klubben?
BP: så lidt som muligt. Jeg vil nyde blot at

være menigt familiemedlem; men det er da
muligt, at jeg tager en tørn igen på et
senere tidspunkt.

FB: Tror du egentlig dette interview
interesserer ret mange medlemmer?

BP: Næh, men den altid stofhungrende
FRIBONDEredaktion er sikkert taknemmelig!

FRIBONDENS udsendte
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Forslag til generalf9rsamlingen

Bestyrelsen er barslet med følgende forslag
til generalforsamlingen:

Forslag 1: Urene startes både i vinter- og
holdturneringen kl. 19.45.

Begrundelse: Vi har i afvigte sæson forsøgt at
starte kl. 19.30. Imidlertid har det sparede
kvarter sent på aftenen ikke haft den ønskede
virkning. Tværtimod har det givet mindre
kammeratligt og afslappet samvær med den
tidlige start, da man skal spille
turneringsskak ligesåsnart man ankommer.

Foreslag 2: Nyt vinterturneringsform/reglement

Mesterskabsklassen har 12 deltagere, der
spiller alle mod alle. Ialt 11 runder.
Kandidatklassen fortsætter uændret med 8
deltagere, der spiller dobbeltrundigt. Ialt 14
runder.
Almenklassen fortsætter ligeledes uændret med
for- og finalerunde.

Berettiget til at deltage i Mesterskabsklassen
er nr. 1-6 fra seneste sæsons
mesterskabsklasse, nr. 1 fra seneste sæsons
Kandidatklasse. De resterende 5 vælges af
bestyrelsen.
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen
er de spillere fra seneste sæsons
Mesterskabsklasse, der ikke blev indplaceret i
Mesterskabsklasse, nr. 1 fra Almenklassens
finalegruppe A samt de 2 øverstplacerede
spillere fra Kandidatklassen der ikke er
blevet indplaceret i den nye
Mesterskabsklasse. De resterende spillere
udtages af bestyrelsen.
I Almenklassen indplaceres de spillere, der
ikke er berettiget til at deltage i en højere
klasse.
Betænkningstiden er uændret.
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Begrundelse: For at opnå lidt større bredde i
toppen udvides mesterskabsklassen, således at
de spillere, der er umiddelbart under toppen
får en chance for at møde de bedste og udvikle
deres spil.
Da Almenklassens for- og finalerundesystem er
en ubetinget succes fortsættes dette. Dette
kræver imidlertid mindst 16 deltagere. Derfor
er det formentlig ikke muligt at danne en
Kandidatklasse på 12 deltagere som i
Mesterskabsklassen. Den fortsætter derfor også
uændret. Med det større deltagerantal i
Mesterskabsklassen vil Kandidatklassen bestå
af en del andre spillere end i denne sæson,
således at der alligevel bliver tale om nye
udfordringer/modstandere.

P.b.v. Benny

Vinterturnering: Afbud meldes tll 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


