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God sommer!
Med dette maxinummer ønsker redaktionen alle læsere en
ngtig god sommerferie. Hvad kan vel være mere udbytterig

sommerlæsning end Fribonden?
Trods dette nummers betydelige omfang mangler der dog
noget, nemlig en omtale af Skaktens Dag. Jeg tror at der er gået
koks i bestyrelsens interne kommunikation; i hvert fald har vi ikke fået
noget at vide om arrangementet, udover selve datoen:
Skakkens dag
Lørdag d. 29. August
Arrangementet plejer at finde sted fra kl. 10 til 13 foran
Hyltebjerg Kirke. Her spiller nogle VS'ere mod forbipasserende
V anløseborgere, og står til rådighed med oplysninger om Vanløse
Skakklub og skak i almindelighed.
Klubben har brug for din indsats i dette arrangement. Hjælp
med til at bringe materiel til spillestedet og/eller stil dig til rådighed
som spiller. Spørg et bestyrelsesmedlem hvordan du bedst kan gøre
nytte på denne PR-dag for skakken og Vanløse Skakklub!
Steen S.
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Vinterturneringen 1991/92
Det var et flot felt, der blev sendt afsted i
september 1991. Langt de fleste kom også i
mål, men et par udgik og endnu flere fuldførte
ikke turneringen. Det Ødelægger utrolig meget
for de andre og faktisk burde der iværksættes
en straffeaktion overfor samtlige syndere.
(Bortset fra Gunnar, der trods belastende
sygdom alligevel stred sig igennem nogle
partier).
Det betød at afviklingen af Mesterskabsklassen
tenderede til at blive useriøs/ligegyldig og
Kandidatklassen fik en meget skæv afvikling.
Vi må tilbage på sporet igen, idet vi ikke kan
leve med en haltende vinterturnering.
Bestyrelsen kan gøre noget af forarbejdet, men
desværre ikke sikre sig at folk, der melder
sig også er gode kammerater og fuldfører.
som modstykke til dette stod Almenklassen,
hvor både forrunde og finalerunde forløb flot,
blandt takket være årets spiller Knud Larsen,
der fungerede som en perfekt turneringsleder.
Mesterskabsklassen så fra start af yderst
spændende ud, men påny spændte en række
deltagere ben for hinanden, mens Eivind fik
fairplay fra modstanderne.
Egentlig var Eivind ikke så topmotiveret og
suveræn som de seneste 3 sæsoner, men
alligevel en klasse bedre end de øvrige. Da
han først fik reddet en ret tabt stilling mod
Dimon (der altid volder Eivind problemer} og
dernæst lavede det helt store scoop kort
efter, var det slut med konkurrenterne.
Scoopet bestod i et meget spændende parti mod
Benny, hvor Eivind efter mindre vanskeligheder
havde opnået et vundet slutspil. Det hemmelige
træk var imidlertid dårligt, hvorfor Benny med
det alleryderste af neglene reddede en halv.
Er det et scoop? Ja, for hans værste
konkurrent, søren, interessede sig så voldsomt
for dette parti, at han glemte sit eget og
banalt tabte til Stefan!!
~~

Stefan blev blandt andet på grund af denne
flotte skalp (som efterhånden er blevet en
tradition) nr. 2. om det var fortjent er
vanskeligt at udtale sig om, når 4 mand ender
på samme pointstal og korrektionsberegning
afgør. Men det er i grunden ligegyldigt, nr. 2
blev han i sin sædvanlige stil. Farlig fra
start til mål i alle partier, især når han
står dårligst.
søren var tændt og opsat fra start, men efter
det famøse Stefan parti fik han også klø af en
aggressiv Jesper og så var det lØb kørt. Han
formåede heller ikke at bevise, at det kun
skyldtes uheld, at han ikke kom forrest;
partiet mod Eivind beviste ikke, at han ifølge
hr. ELO skulle være den bedste i klubben.
Benny tabte kun til søren efter en sløv
indsats, men der var for mange remisser og som
sædvanlig for stort tidsforbrug til at nå helt
op.
Jesper fik en flot debut i klassen. Han har
noget stefanistisk over sit spil og er i det
aggressive momemt hyperfarlig. Interessen var
faldende henover sæsonen, lad os håbe gejsten
og interessen vender tilbage, således at
spillet udvikles.
Det skal tilføjes, at følgende partier i
topstriden blev afgjort uden kamp:
Eivind-Jesper!, Stefan-Dimon, Benny-Gunnar,
Jesper-Gunnar. Det havde næppe ændret på 1.
pladsen, men på de efterfølgende placeringer
kan ikke udelukkes en indflydelse.
Knud fik for lidt ud af det. Han spiller både
positionelt og taktisk glimrende, men er lidt
for passiv og flink. I flere tilfælde kunne
han godt have spillet lidt længere.
Gunnar er det ikke rimeligt at bedømme. Han
spillede nogenlunde op til sit bedste, da
hans ryg satte en stopper for hans videre
deltagelse.
Dimon startede skidt og kikseren mod Eivind
fjernede tilsyneladende den sidste interesse
for turneringen. Trods flytning til Helsingør,
er det for dårligt ikke at fuldføre. Var det
også sket, hvis han havde haft mange points??

Ole gjorde comeback med en skuffende indsats.
For mig at se fejlede spillet ikke noget, det
var nærmere indstillingen. Han kan sagtens
placere sig i topstriden, men passivt spil
kombineret med en lidt for stor respekt (og
tørst) gav for mange svage præstationer.
En så kort vinterturnering giver al for lidt
træning for de spillere, der ikke har tid/lyst
til at deltage i koordinerede turneringer.
Faktisk vil jeg tillægge dette lidt af årsagen
til vor knap så gode holdsæson. Men det bliver
der som bekendt rådet bod på efter
generalforsamlingsbeslutningen om mindst 14
runder for alle deltagere.
Kandidatklassen blev al for præget af, at en
mand udgik (Jacob Rubin, da han fandt ud af,
at vi betalte kontingent for at spille!!) og
at Bo ikke fuldførte. Herudover var der
yderligere mange afbud.
Det skal dog ikke sætte Bents flotte 1.plads i
skyggen. Som vanligt startede han skidt (kan
han ikke tåle at holde sommerpause), men
ligeledes som vanligt spillede han sig op og
var i slutfasen urørlig. Positionsspillet er
helt i top, men som tidligere omtalt er
forsvarspillet og store komplikationer ikke
hans livret, men jeg er sikker på at han vil
pynte i Mesterskabsklassen. Velkommen tilbage.
Fonne er uovertruffen; udi remis. Men der var
åbenbart nogle der glemte at tilbyde og så er
Fonnes teknik fremragende. Fik han "shinet"
sit åbningsspil op og fik tro på egne evner
behøvede han ikke at nøjes med
Kandidatklassen.
Lars troede han kunne spadsere sig igennem.
For et par år siden var det sikkert også sket,
men spillet bliver i øjeblikket mere og mere
anstrengt, simpelthen fordi han ikke kan skabe
de angrebsstillinger, hvori han er
uovertruffen i klubben.
Jørgens styrke er fortsat stigende
(imodsætning til mange af os andre håbefulde).
~

Jeg håber der også bliver plads til Jørgen i
Mesterskabsklassen i næste sæson, det vil
sætte yderligere skub i hans udvikling, og han
er ikke bange for nogen. Han stræber mod
komplikationer, men kan også det positionelle.
Asger er et oplagt talent, desværre tilsat et
par stænk af Holstsyndromet. Spillet virker
kraftfuldt og tillidsvækkende. Men for ofte
laves banale fejl, hvilket er et udslag af for
meget useriøs skak. Og så er slutspillet altså
en del af spillet.
Holst virkede mindre engageret end tidligere
sæsoner, men måske har jobskifte og travlhed
haft for stor indflydelse. større fremmøde
giver bedre resultater.
Bos indsats og spil giver jeg efterhånden ikke
så meget for. Et spildt talent. Den rette
indstilling og seriøsitet efterlyses, men der
er vistnok andet i livet end skak (input
modtages). 5 nuller blev givet med kærlig
hånd.
Det ville hjælpe gevaldigt, hvis
Kandidatklassefolket mødte lidt oftere frem.
Det kunne frygtes at klassen ville brække
over, men det var ingenlunde tilfældet. Der
bliver spillet pænt skak også i
Kandidatklassen og nedrykkere kan ikke
spadsere sig igennem.
Almenklassens finalegruppe A fik et yderst
spændende forløb. Lidt ærgerligt at Anker D.
fik andet at gøre, så han ikke kunne
gennemføre; det ville have skabt yderligere
forviklinger.
Erik viste absolut det mest polerede skak.
Han synes at have en større forståelse for
åbningsfasen af spillet i forhold til
konkurrenterne og hvis man derefter kan undgå
de store fejl er man godt stillet. En
fortjent 1. plads.
Barkhuus er forrygende. Endnu engang
kvalificerede han sig i kamp med
fremadstormende talenter til A finalen og
/
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dennegang var han såmænd helt med fremme.
De gode årgange bliver ikke ringere med årene
og med det jeg så til partierne kunne det
faktisk godt være blevet til endnu mere.
Jens BD vil vist hellere tabe en spændende
Blackmar-Diemer end vinde positionelt. Med
initiativ er han farlig, uden er han tandløs.
Hvis man vil have chancen mod topspillerne
må det positionelle også dyrkes. Usundt spil
straffes ofte hårdt.
søren burde have toppet rækken, men lidt
bukkeri hist og her koster. Det kan vel ikke
være rigtigt at spillet er blevet ringere de
senere år? Det må vist være den velkendte
sygdom: Koncentrationssvigt!
Erling videreudvikling/fremgang havde nok ikke
godt af nedrykningen fra Kandidatklassen. Der
mangler noget bid i spillet, som kun ihærdig
turneringsdeltagelse og analyse kan råde bod
på. Problemerne i kval-spillet var desværre
ikke en enlig svale.
Henrik har i modsætning til Erling bid i sit
spil, men mangler til gengæld dennes
koldblodighed. Yderligere fremgang: se under
Erling.
Bjørns spil er utrolig svingende og ukonstant.
Det ser ofte sundt og logisk ud, men
indeholder nogle frygtelige unoder.
Koncentration!!
Finalegruppe B blev utrolig spændende og først
afgjort efter forlænget spilletid" (læs:
efter generalforsamlingen!).
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1.
2.
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4.
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6.
7.

Kjell Suadicani
Jørgen Nielsen
Sten Bauers
Kjeld Klausen
John Thornassen
Helge Jørgensen
Jesper Holm

6
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5
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4½
4
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kian Pedersen
Torben Hansen
Børge Gyldholm
Karl E. Jørg.
Ebbe Ask
Nicolai Renstr.
Michael Peders.

3½
3
3
2½
2
2
0

Kjell viste, at kval-turneringen var en
fejltagelse, men medvinden var også til stede.

·,
.../..

Kassererpost og småfolk kræver sikkert sit, så
alt i alt må det siges 'at. være et flot
resultat.
Jørgen, et af vore nye medlemmer viste talent,
men slev i finalegruppe B spilles en pæn skak,
så 1. pladsen gik hans næse forbi. Nu spillede
Monradsystemet tillige fallit: Nr. 1 og nr. 2
mødtes ikke! Jørgen er et oplagt Kandidatemne!
Sten lagde hårdt ud (4 af 4), men lidt for
fantasifuldt spil ødelagde sejrschancen.
Tidsforbruget må desuden skæres ned, hvis det
skal blive til mere end Almenklassen.
Kjeld var ikke tilfreds med sæsonens
præstationer, og har i skuffelse meldt sig ud.
Det er vi alle kede af, vi troede du var ved
at gro fast igen efter dit alt for lange
fravær. Og så dårligt var det ikke. Sejr i
sidste runde og det var blevet en delt
1. plads. Men VS er blevet betydelig stærkere
over hele linien!
John vil sikkert helst glemme denne
vintersæson. Der blev stillet store
forventninger af både ham selv og os andre,
men udviklingen i spillet kom ikke. Sådan går
det ofte. Stor fremgang i starten senere lidt
stilstand og derefter påny fremgang. Bare vent
til næste sæson!
Helge har en vane med at placere lige omkring
de sidste præmieplaceringer. Umiddelbart
bedømt er der et lille spring i styrken mellem
de 5 øverste og de resterende deltagere, men
blandt disse var Helge altså bedst. Spillet er
for svingende til en topplacering.
Jesper kan true de bedste i klassen, men også
hans spil er for ukonstant. Alligevel en lille
skuffelse; sidste år var finalegruppe A.
Kian er en rigtig fighter der ikke giver op
før matten. Men han er begyndt at vise tænder.
Lidt skakstudier og mere træning (koordineret
skak) ville give resultater.
Torben havde det svært i sin første sæson i
klubben. Og skakspillet er jo heller ikke let!
Der er kun en ting at gøre, fortsæt!
Gyldholm blomstrede op for et par år siden,
men helbredet er ikke så godt, som det har
'8

været. Måske skulle han ikke have forladt
Kasserergerningen?!? Nu venter vi på den næste
ungdom.
Karl har interessen, men er nok kommet for
sent igang til at resultaterne bare kommer
væltende. Der må skakbogslæsning og lidt
åbningsstudier til, så kommer det langsomt og
sikkert.
Ebbe kan ikke blive ved at spæne fra alderen.
Indimellem er spillet glimrende, men der er
for langt mellem snapsene.
Nicolai virker også meget interesseret.
Alderen taler for at spillet kan udvikle sig,
men også her må bøgerne frem før der sker
noget.
Michael Pedersen meldte sig ind ved
turneringsstarten siden har ingen vist set
ham!? Men så blev der et lige deltagerantal.
Alt i alt en rimelig turneringsafvikling. Jeg
vil dog her ved min fratræden som formand (og
turneringsleder Mester- og Kandidatklasse)
anbefale at man strammer lidt op på det. Det
antal afbud der kan meldes bør håndhæves
strengt og kun fraviges i ekstraordinære
tilfælde, hvor den enkelte selv indgiver en
"ansøgning" såfremt der skal dispenseres!
Ellers ender vi hvor vi begyndte og det går
udover de trofaste.
De medlemmer som har læst med så langt kan
ånde lettet op; i en rum tid slipper de
for mine lange, kedelige og søvndyssende
vinterturneringsref .. snork, pyh!
Benny
Eks-Formand
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Kunsten at vinde i skak
og 1 på revle 4. Og så kunne
disse positioner stort set
fastholdes ved trækgentagelse.
Efterhånden blev jeg
klar over at denne spillestil har
visse begrænsninger - jeg blev
jo ved med at tabe - og måtte
derfor kompensere på forskellige måder. De mindre fine
kommer vi selvfølgelig ikke
ind på i dette blad - og i øvrigt
kan vi dem jo. Blandt de mere
alment akcepterede er fighteregenskaberne, men de er jo
kendte, selvom det stadig er
forbavsende hvor meget man
kan nå ved disse egenskaber.
Jeg nærmer mig nu
sagens kærne - mit bidrag til
skakhi storien. Det er jo ingen
hemmelighed at Vinterturneringen spilles onsdag kl. 19,30,
og da jeg får fri fra arbejde om
onsdagen kl. 15,30, tager jeg
hurtigt hjem, tager en gevaldig
"skraber", ca. 1 ½ - 2 timer,
spiser en masse hurtig mad, og
når bevidstløs frem kl. 19, 30.
Det har flere fordele. På grund
af min tilstand når jeg ikke at
blive nervøs, og jeg er fri for
nærmere at kunne følge mit
elendige åbningsspil. Her er
min modstander rigtigt i sit es.
Efter ca. 2 timer, 10 cigaretter

Der er engang skrevet
en skakbog med denne titel.
Jeg kender ikke bogen
indholdsmæssigt, men jeg har
altid tænkt at der måtte være
noget suspekt ved bogen, eller
at den forsøgte at finde nogle
genveje til gevinst, og jeg blev
bestyrket i min mistanke da en
af mine mindre seriøse
kammerater købte den som sin
første skakbog. Dette indlæg
forsøger at følge denne
formodede linje op,
og
henvender sig derfor til den
meget begrænsede del af
medlemmerne der ikke kan
eller vil forbedre de rent
skaklige aspekter af spillet,
men gerne vil putte et ekstra
eller flere points i lommen.
Det hele begyndte for
ca. 40 år siden, da nogle
legekammerater foreslog at vi
skulle spille skak. Det gjorde
vi så; jeg stødte rask mine
brikker frem i centrum, denne
intuitive fornemmelse var/er jo
rigtig - og opdagede at mine
kammerater bare tog dem. Det
var på flere måder en smertelig
erfaring i de unge år, og heraf
udvikledes snart min blivende
spillestil: 13 brikker på de to
nederste rækker, 2 på revle 3,

/0

og 2 kopper af Barkhuus's
bjergmokka begynder jeg at få
øjnene i fokus. Jeg kigger ned
på brættet og konstaterer ikke
overraskende min miserable
stilling. Så kigger jeg mere
oplivet - sikker på reaktionen på min modstander. Og ganske
rigtigt, han er begyndt at få
"Salmen Rusdie - øjenlåg 11;
klokken er jo henad 22, hvor
han sædvanligvis er fladet ud
på divaneseren, og kun konens/
kærestens tilstedeværelse har
forhindret ham i at trække
slumretæppet op over øjnene.
Så er det snart forbi, ca. en
kvart til en hel time, afhængigt
af styrken af hans hjælpemotor.
Nu demonstrerer jeg ubarmhjertigt hvordan han lige før
denne slutperiode kunne have
vundet på 3-4 måder i ganske
få træk. Og en af mine modstandere fik fremvisket - næppe
hørligt - "Jeg blev træt. 11
Jeg mener således at
have ført bevis for mit bidrag
til skakhistorien.
Men ingen regler uden
undtagelse. I et af partierne
mødte jeg en yngre mandsperson, klarøjet og konditionsstærk. Han var ligeglad med
min mudderkastning, trampede
uforknyt gennem mudderet og
lod mig blive liggende. Det var

en ubehagelig, men heldigvis
kortvarig affære.
Ikke alt kan forklares.
Som det fremgår af ovenstående er jeg en metodisk mand,
meget analytisk - uden for
brættet. Men mine evner slår
ikke til når jeg skal beskrive
partiet mod Barkhuus. Det var
en særegen oplevelse. Han stod
formidabelt, et vældigt tryk
mod bonde f7, men den kunne
ikke slås. Sådan var stillingen
stort set en times tid, da jeg
opdagede hans hemmelighed.
Han brygger kaffe i spændte
situationer. En fejl må have
indsneget sig i computeren.
Efter tredje gang kaffebrygning
satte han sig resolut ned, slog
på f7, hvad han fortsat ikke
kunne, og opgav straks.
Men hvem ved, måske
var det hans opskrift på gevinst
der kiksede for en gangs skyld?
P.S. Hvis du følger
mine anvisninger nå du være
forberedt på ikke at falde i
søvn før henad kl. 3 - 4 om
natten.
Erik Johansen
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Alap:i.n.

- DleD"Je r ga~bltten

Når man som hvid vil spille Blackmar -Dieruer
gambitten,
kommer man i ca.
en trediedel af
tilfældene ud for at sort afslår, og prøver at
komme over i kendte forsvar.
For at fastholde sort i udfordringen, blev der i
40'erne og 50'erne udviklet modificeringer af
BO-gambitten. De bærer ofte dobbelt-navne, hvoraf det ene som regel henviser til lånte ideer
fra tiden lige før 1. verdenskrig,
f.eks.: Diemer - Rosenberg gambit, Alapin - Diemer gambit,
Diemer - Ouhm gambit, men også Fritz - angreb,
Hlibsch - gambit, m.m. Desuden så et væld af
sorte modgambitt~r til BDG'en også dagens lys.
Alapin - Diemer gambitten er svaret på sorte,
fejge forsøg på at undslippe i franske opstillinger, og hovedideerne består i at Sbl skal til
d2,
så d4 kan bakkes op af c3, hvorfor Lcl
tidligt spilles til e3.
Den følgende smagsprøve er
Erling Madsen i A-klassens
iøvrigt var meget jævnbyrdig

fra mit parti mod
slutrunde 92, der

1.d4 Sf6 2.f3 - dette er BOG-svaret på indisk,
hvis sort fortsætter med d5, følger e4,
og efter
dxe, så Sc3 - 2.- d5 3.e4 e6 - her kom så det
franske - 4.Le3 dxe4 5.Sd2 b6 6.fxe4 Lb7 7.e5
Sfd7 8.Sgf3 c5 9.c3 cxd5 10.cxd5 Le7 ll.Ld3
indtil nu meget almindelige træk, men så kom der
en overraskelse: 11.- g5 (?), se fig.1
Dette er psykologi. Erling og jeg har siddet ved
siden af hinanden på 3.holdet, og han har adskillige gange set mig som hvid spille g4 og h4
i BDG- angreb og komme godt fra det,
så han må
have besluttet at komme mig i forkøbet med mine
egne våben.
Hen med den slags træk gælder vist
den samme regel som ved uens rokader
: det er
til fordel for den spiller som er længst i ud-

/Z

vikling. Det er sort ikke i dette parti, så 11.Sc6 havde nok været det naturlige træk at spille.
Jeg tog det derfor helt
fig.1
cool, og spillede 12.
Le4 (!) Lxe4 13.Sxe4 g4
14.o-o! - dette havde
Erling vist ikke ventet,
springeren
kan
dårligt tages, da hvid
efter 15.Dxf3 har trusler på a8 og f7 samtidig - 15.- h5? - ikke
godt, nu muliggøres
16.Sg5
o-o konsekvent,
men
alligevel
mere end risikabelt
16.Dd3 Sxe5!?? - bang!
denne springer kan ikke
slås, og Erling troede
vist,
at sort nu var
ved at komme i gang igen, men

fig.2

17.Sf6+!

mat på h7.

- og sort opgav,

på grund af udækkelig

Vestvoldhurtighold endnu engang
Hvor er dramatikken, spændingen, klimakset
og tillægsordene henne i sørens referat fra
Vestvoldhurtigholdturneringen?
Når man læser referatet får man indtryk af en
kedelig, triviel, hensygnende turnering, hvor
hyggen har overmandet alt og alle!!
Gode og udmærkede præstertioner!
Nej, fremragende, opsigtsvækkende, utrolige,
løfterige superpræstationer var der tale om!!
5 hold fik vi stablet på benene i løbet af no
time! Arrangementet som vi overtog fra
Glostrup kørte på skinner, trods kort varsel
og travlhed! Flot opbakning fra de andre
klubber, gjorde det til et indtægtsgivende
arrangement (udover de 4 lækre ure, som vi
vandt)!
Stort TAK skal lyde til Barkhuus (med
familie), der som sædvanlig styrede
'cafeteriet' forbilledligt! Til Knud, som
virkede som en upåklagelig turneringsleder!
Til Sten B. og Eigil som trådte til da andre
spillere svigtede og trådte tilbage, når andre
skulle have en chance!
Til søren m.fl. der sørgede for slavearbejdet
med bord-og brikopstilling mv.!
Alle ting der gør, at vi uden stor planlægning
kan gennemføre sådanne arrangementer alene på
rutinen!
Og så om de enkelte hold og spillere:
Hold 1
søren og Eivind viste deres professionalisme!
Halvsløj indsats i 'betydningsløse' opgør, men
helt på mærkerne, da Albertslund stod på
programmet. Koncentrationen lyste ud af dem,
da de i nogle sindsoprivende afslutninger trak
de læhste strå! Gunnar som i ungdommens vår;
han brugte ikke meget mere end en halv time
ialt til alle partierne! VELKOMMEN tilbage, du
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har været savnet, både på og udenfor brædtet!
Hold 2
Eigil på en svær opgave efter sent frafald fra
Stefan, men se, se 2 af 3, fremragende! Steen
rolig og målrettet trods bekymringer på
hjemmefronten!
Hold 3
Niller fabelagtigt spillende, Henrik Dalsgaard
slap billigt med en halv. Og i denne
sammenhæng må jeg, hvor nødigt vi end vil,
rose Albertslund for fairness. 3. brædtet
prøvede i bedste Albertstil at vinde et
bondeslutspil på tid, som Jørgen havde bevist
ca. 50 gange, at han havde teknik til at
holde. Kort før vingefald brød 4. brædtet
(Jesper Pedersen) ind og sagde remis! TAK!
Måske mistede han derved koncentrationen om
sit eget parti mod Asger, som i en død
stilling fik foræret en officer. Moralen er
tvivlsom!! Joh, der var også masser af
dramatik på brædderne undervejs. Som
hjælpeturn.leder og aktiv deltager, så jeg
desværre kun en brøkdel af hændelserne!
Jørgen viste påny styrkefremgang, flot, flot!!
At han vil få hårdere modstand på 2. holdet er
noget sludder, søren! Tværtimod! Han ville
møde nøjagtig de samme modstandere, blot ville
han møde en VS 3. holdsspiller fremfor en 2.
holdsspiller! Asger må have været overmatchet
i en række tilfælde, så der er også grund til
at anvende superlativer om hans indsats!
Oversmukt, lovende, udsøgt!!
Hold 4
Dette hold var rent faktisk seedet til at
blive sidst i sin præmiegruppe, hvilket de i
høj grad forsøgte at leve op til i første
runde! Forklaring udbedes: ½-3½ mod Rødovre
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VI, 4-0 mod Rødovre IV?
Fabelagtigt, stabilt, flot HOLDfight kan
kobles på indsatsen for all~
Hold 5
Imponerende, smæklækkert og opløftende at
vore nyere medlemmer bare lammetæver de
andres do .. Det giver tro på fremtiden.
4 dejlige tårnure og et ikke ubetydeligt
cafeterieafkast var udbyttet af
anstrengelserne! Vi har grund til at være
glade og optimistiske, men ....
Der bliver noget at leve op til næste år!!
Tak til slut til søren for referatet, det var
egentlig slet ikke så dårligt og måske en
tøddel mere sagligt.
Benny

MANGE

TUSINDE

TAK!

Ved generalforsamlingen fik undertegnede
overrakt en meget flot gave af medlemmerne for
min indsats for.klubben gennem de seneste 4 år
som formand for VS.
Jeg er overrasket og meget glad. Jeg vil nyde
de 5 flotte flasker vin, som tydeligt er
udvalgt med omhu samt snapsen og den gamle
danske. Jeg vil endnu engang sige tak og
tilføje at det har været sjovt og spændende at
være med.
Faktisk kunne man have været fristet til at
fortsætte, når man får så flot en gave, men så
havde jeg jo ikke fået gaven og så havde jeg
ikke været fristet
.
Benny
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Væk med teoribøgerne!
af Morten M.H.
Vil man lære sig selv
at spille godt skak, skal man
gøre sig selv den tjeneste at
forsøge at tilegne sig viden om
de begreber og principper der
udgør en stor del af skakspillets
"sjæl". Grundlæggende principper
som udvikling, bonderov, tempotab, åben eller svækket stilling
med eller uden rokade, dårlige
løbere osv. osv. danner grundlag
for kort- og langsigtede planer,
og hertil hjælper strategien og
taktikken. Stilen, hvormed man
søger at pådutte modstanderen sin
mening om hvem der er bedst af
de to spillere, er en personlig
sag. Nogle spiller positionelt,
nogle spiller helst meget variantrige stillinger, andre spiller
opfindsomt (som Gunnar!), og
atter andre har i virkeligheden
ingen spillestil udover defensivt
eller aggressivt spil, da de ikke
endnu bar "forstået at spille
skak". Processen er lang og
tidskrævende, men meget mere
fornøjelig end at studere åbningsteori. En klog mand sagde engang: "Man skal vide meget før
man finder ud af hvor lidt man
faktisk ved!" Før man når mesterstyrke eller måske toppen af
1. klasse er teoristudier næppe
særligt vigtige, så altså til dem
i klubben der er startet omvendt:
Væk med teoribøgerne og kast
jer i stedet over partikommen-

tarer fra stærkere spillere, eller
bøger der omhandler de talrige
temaer som spillet byder på.
I holdturneringens 3.
division havde jeg i 6. runde
lejlighed til (i samarbejde med
min modstander) at producere et
lærebogseksempel i langsigtede
planer.
Hvid er Poul Andersen, KS/St.S.
l.e4,c5

2.Sf3,d6

3.d4,c:d4
5.Sc3,a6
7.Lb3,b5

4.S:d4,Sf6
6.Lc4,e6
8.f4,Dc7

Her foretrækker teorien fortsættelser med Le7, Lb7 eller b4,
men det er som bekendt ikke
altid det vigtigste. Vigtigt er det
derimod at Lb7 er mere logisk
end dronningtrækket. Lb7 ville
hjælpe sorts udvikling i overensstemmelse med den ofte gode
regel om at dronningen ikke
bør bringes for tidligt i spil.
Desuden trues en centrumsbonde, og virkningen ned i den
hvide stilling kan hurtigt blive
synlig. Løberen skal altså til b7,
mens dronningens placering ikke
bør afgøres så hurtigt. Efter g2g4 skal den måske til h4, efter
Le3 måske til a5. Le7 truer i
modsætning til Lb7 ingenting, og
iøvrigt er det slet ikke sikkert
at sort ønsker at rokere! En

hvids svar - det må man ikke
glemme!

hvid bondestorm kan tænkes at
blive ubehagelig, men hvis centrum kan boldes lukket står
kongen udmærket der. Endelig
gavner b5-b4 og Sf6:e4 heller
ikke udviklingen, og med åbne
centrumslinjer kan den sorte
konge komme i fare.

(10 ... b:c3?! 11.e:t7 + ,K- 12.Dd3,
evt. fulgt af Lf4 og e4-e5 med
hvid fordel.)

9.f5,b4?

ll.Sa4,e5

b

c

d

•

0

fl

Den strategiske ide var at fordrive springeren fra feltet d5
inden e6-e5, men trækket svækker det hvide feltkompleks
omkring kongen ret alvorligt. En
mulighed var nu 10.f:e6,f:e6
1 l.La4+ ,Ld7 12.S:e6,Db7 med
uklart spil - dog næppe gunstigt
for sort.
Bedst var straks e5:
9 ... e5 10.Sf3,h6 og sort kan
vælge mellem flere gode planer:
pres mod e4 med Lc8-b7-c6,
Sb8-d7-c5 og evt. Db7, eller
gennemføre d6-d.5 med Sb8-d7b6, Lb7 og evt. Ta-d8, eller
mindske virkningen af Lb3 med
Sb8-d7-c5-:b3, eller Sb8-d7-b6c4. Valget afhænger dog af

10.f:e6,f:e6

12.Se6?

Hvid foretager et strategisk
forfejlet angreb med to officerer
mod den sorte hær. Feltsvækkelsen udnyttes bedst efter opmarchering og forberedelse i baglandet med fx Le3,Dd2 og 0-00. På 12.Sf3 må sort spille
meget præcist. Sandsynli gvis er
S:e4 for farligt, selvom 0-0
tillader Da7 + og Sf2 +, for der
er meget åbent omkring den
sorte konge. Man kan altså
vælge at spare betænknin gstid og
analysekræfter ved at se bort fra
"farlige varianter". Lg4 kan ende
med en strategisk helt forkert
afbytning af den hvidfeltede
løber. Den tilbageblevne løber på
f8 ville ikke få meget at bestille,
og svagheden på de hvide felter
ville blive endnu mere udtalt.
Den rigtige plan bestod i en
uskadeliggørelse af Lb3, f.eks.
12.Sf3,Sc6 13.Sg5,Sa5 14.St7,S:b3. Nu derimod efter 12.Se6?
overgår initiativet til sort.
Springerplaceringen på ran den
udnyttes til at overgå til et næsten vundet slutspil:
12 ... L:e6!

(12 ... Dc6 13.Ld5,S:d5 14.
e:d5,D:a4 15.Sc7 +)
13.L:e6,Dc6
15.D:d5,D:d5

21. T:f8+ ,K:f8
23.S:c3,h6!

14.Ld5,S:d5_
16.e:d5,Sd7

• be de t

22.c4,b:c3

Igen taktik ved udførelsen af
planen. Den hvide springer skal
lokkes til e4, væk fra d5! På
23 ... Ke7 24.Lg5+,Sf6 25.Se4,h6
26.L:f6+ ,g:f6 er Tfl generende.
Hvid ser kun varianten 24.
Se4,Ke7? ·25.Sg3 fulgt af Sf5.
Sort tager skrappe midler i brug.
Han stiller bønderne på løberens farve, hvad der normalt
er dårlig slutspilstrategi, men
hvid skal tro at han står bedst
for så at blive revet ud af sin
vildfarelse med "korthuseffekt".
Det svarer til moderne rumfart.
Satellitten lader sig frivilligt
tumle gennem rummet og indfange i planeternes tyngdefelt for
derefter at blive slynget mod
målet - uden brug af unødigt
brændstof!

gh

Jeg fortalte her Steen at
jeg bestemt mente at dette slutspil var vundet for sort, og i
praksis kunne hvid da helller
ikke stille noget op mod den
sorte plan: Ta-bd, Sd7-f6 (evt.
h7-h6 for at hindre g2-g4-g5
eller Lg5), Lf8-e7-d8-a5! og
To8-b5 fulgt af S:d5. Ideen med
La5 er at på To5 kan c2-c4,b:c3
S:c3 besvares med L:c3. I øvrigt
er den langsigtede (!) plan jo at
få e-bonden i dronning.

24.Se4? ,Lb6
lemtræk)

(et vigtigt mel25. Td3,Ke7

Det sparer et tempo at lade
hvid bytte løbere. Efter 25 ...
L:e3+? 26.T:e3,Ke7 27.Tg3,g5
28.h4! eller 26 ...To6 27.Tg3
med ideen Tg6 kommer hvid til
modspil. Efter L:b6,T:b6 dækker
tårnet automatisk både d6 og a6.

17.Le3,Tb8
18.0-0-0,Le7
19.Thfl,LdS(!) 20.Tt'3,Tf8
Dette er taktik! Hvis hvid nu
spiller Td-fl,T:f3,T:f3 eller
T:f8+ ,K:f8,Tfl +, så afledes
tårnet på dl fra dækningen af
d5, hvorved det planlagte angreb
kommer med større kraft.

26.L:b6,T:b6

27 .Kc2,Sc5!

Blotlægger svagheden på d5 på
afgørende vis, da sort kan true
den hurtigere end hvid kan
dække. De naturlige fortsættelser
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af planen lader sig ikke gennemføre: 27 ... Sf6 28.S:f6,g:f6 med
ideen f5, e4 ,Kf6-e5, og Tb5: d5
forpurres af 29.g4, og 28 ... K_:f6
besvares med Tf3 + og tårnet
trænger ind eller hindrer sorts
kongemarch. 27 ... Tb4 28.Sc3,Sf6
med ideen Kd7-c7-b6-c5 og Tb4d4 forhindres af 29.a3 og b2b4. Hvid bliver nu nødt til at
bytte
springere:
28.Te3,S:e4
29.T:e4,Tb5 30.Ta4,a5 og T:d5.

Efter 29.Tg3,g6 ville sort blive
sinket i sin plan. 30.Kc3,Tf6
31.Kc4,Kd6
32.Tf3,Tf5
med
ideen e5-e4,
hvorefter bondeslutspillet er gunstigt for sort.
29.Kc3?,Tb4+ tillader 30.d6+!,
Kd7 31.Td5 med remis.

28.S:c5,d:c5

31. ..c:b4+

30.g3,Kd6

31.b4

31.h3,e4 med overbelastning af
tårnet.

32.K:b4,Tg4+

Tårnet skal nu til c5, og bondegevinsten er i hus. 33.Ka5?
afskærer kongen fra e-bonden.
Det bedste var nu 33.Kb3, hvorpå jeg planlagde en smuk tårnmanøvre: 33 ... Te4! 34.Td2,Tel
35.Kb2,Tfl fulgt af Tf7-c7-c5! I
stedt kom der:

•

b

c;:

d

I

I
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33.Kc3(?),Ta4
35.Tb2!,K:d5

1'

34.Td2,Ta5
36.Kd3,Ta3+

37.Ke2,a5
I denne stilling er sorts plan at
sætte kongen på d6 og trænge
ind med tårnet på 4.række og
slutte af med Td4 og K:d5. I
forbindelse med slag af bonden
skal sort forsøge at opfylde et
andet strategisk mål, hvis det er
muligt, nemlig at afskære den

Det sidste fine træk i partiet,
men trækket er kun fint hvis
bonden ikke skubbes yderligere
frem! Det lykkedes hvid at undgå afskæring af kongen, og den
står nu optimalt. I denne stilling
har sort tre mulige planer: 1) at
angribe a2 enten med a4-a3 og
Tb2 eller med konge og tårn. 2)
med g7-g5-g4 og h5-h4 at skabe
en ny svækkelse efter h:g3 eller
hvis g3:h4 så Th3:h2 eller 3)
med Ke4 og Te3 + at trænge
ind må 3. række med kongen.

hvide konge fra d- og e-linjen. Hertil kan en taktisk trussel
om tåmatbytning hjælpe. Hvid
kan ikke redde et bondeslutspil
fra diagramstillingen.

29.Kc3?,Tg6!
20

Igen afhænger valget af hvids
svar. Men a5-bonden skal altså
kun nødigt flyttes, da sorts konge skal til 4. og siden 3. række.
Fra a5 forhindres sideskakken på
b4. Det følgende er et lærerigt
eksempel på hvordan spillet på
fløjene kombineres med fremstød
i centrum.
38.Tc2,Kd4
40.Tb2,g5
42.Kf2,Kd4
44.Td6+,Ke4
46.Te2+,Kd4
48.Tc2,e4
50.Tb2,Tc3

39.Td2+,Ke4
41.Tc2,Te3+
43.Tc6,Tc3
45.Td2,g4
47.Td2+,Td3
49.Ke2,e3

Træktvang. Hvid må tillade
bondetab eller indtrængning med
Kd3. Fx 51.Kel,Kd3 52.Kdl,
e2+ 53.T:e2,Tcl + 54.K:cl,K:e2
og Kf2-g2-:h3-:g3. Sort får dron-

ning før hvid.
51.Tb6,Tc2+

52.Kdl,T:h2

og hvid opgav.
SS: Som tilskuer så jeg Mortens
stilling omkring træk 12, og
gyste over de hvidfeltede huller.
Lidt senere var hvids hvidfeltede
løber og dronning byttet af! Jeg
var og er ikke overbevist om at
den sorte stilling derefter •. er
vundet, men hverken jeg eller de
VS 'ere som jeg talte med under
partiet var i tvivl om at Morten
ville vinde. Den slags stillinger
spiller han bare bedre end de
fleste! Og som man ser er det
nu de nederste 5 brætter som
laver de nødvendige points!

Hurtigholdturnering

Redaktionen beder om
undskyldning for den ringe
tekniske kvalitet af Jørgen
Nielsens parti i juninummeret.
Som et plaster på såret bringer
vi her endnu et parti fra Jørgen
Nielsens samling. Det viser
hvor hårdt de deltagende
Vanløsehold gik til hinanden.
Bl.a. fik Vanløse II som eneste
Vanløsehold ikke nogen
præmie, ikke mindst fordi de
vistnok tabte til Vanløse III!

Hvid: Jørgen Nielsen, VS V
Sort: Erling Madsen, VS IV
l.d4
2.Lg5
3.e4
4.L:f6
5.e5
6.Ld3
7.c3
8.c:d4
9.Sf3
10.0-0
ll.b3

Sf6
e6
Le7
L:f6
Le7
c5
c:d4
Sc6
d5
Db6
Ld7

Ikke 11 ... S:d4 12.S:d4,D:d4
og sort taber
13.Lb5+
dronningen! (Red.)
12.Lc2
13.Sa3
14.S:c2
15.Tel
16.Te3
17.Sfel

Sb4
S:c2
Tc8
0-0
Tc7
Tfc8

18.Dd2?
Naturligvis først Te3-h3.

18...
19.Tdl
20.f:e3
21.Sb4
22.Sbd3
23.Sf4
24.h4
25.D:dl
26.Dd2
27.Dc3

28.D:cl
29.Kf2
30.a4
31.Sed3
32.Kfl
33.e4
34.K:e4
35.a5
36.a:b6

Lg5
L:e3
Da6
Da3
Lb5
Tcl

T:dl
Tcl
Tal
Del
T:cl
Tal
Ld7
Tul
b6
d:e4+
T:b3
Lb5
L:d3+

a:b6
37.S:d3
Thl
38.g4
Tdl
39.Kf4
g6
40.Ke3
Tcl
41.Sf2
b5
42.Kf4
Kg7
43.Kg5
h6+
44.h5
g5+
45.Kf4
Kf8
46.Ke3
Tc8
47.Kd2
Ke7
48.Se4
Kd7
49.Kd3
Tb8
50.Sd6
b4
51.S:f7
Kc6
52.Kc2
Tb7
53.S:h6
Kd5
54.Kb3
K:d4
55.Sg8
K:e5
56.h6
T:h7
57.h7
Th4
58.K:b4
g4
59.Se7
Ke4
60.Kc3
Tf4
61.Sg8
g4
62.Se7
Tf3+
63.Sg6
g3
64.Kd2
Ta3
65.Sh4
g2
66.Kcl
Tg3
67.Kb2
68. Hvid overskred.Tid.
Jørgen Nielsen
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RIGTIGE

SKAKSPILLERE

FÅR

PIGER

Den anden af vore hæderkronede redaktører
træder nu i den enes fodspor. Vor allesammens
ex-VM Hans Nielsen er nedkommet med en PIGE - selvfølgelig. TILLYKKE med hende!
Iøvrigt en god Vanløse tradition. Alle
velbårne børn har i de sidste mange år været
piger. Steen, Benny, Henrik og nu Hans har
alle født piger, kun kassereren kiksede. Det
blev kun en dreng! Dermed er potentialet for
pigernes indtog på skakarenaen tilvejebragt.
Og så en godt råd til Hans: Drop speedwayen,
udnyt tiden sammen med vidunderet, men sørg
for ihvertfald engang om ugen at koble af fra
afkom og job, spil skak hver onsdag i VS!
Benny

Ændringer til rottelisten
De første ændringer til rottelisten, som blev
bragt i juninummeret af FRIBONDEN, begynder
allerede at strømme ind.
Leif er gået i skarp træning efter den
skuffende holdsæson og styrkede sit tal i
Nordvestsjælland.+ 1 blev resultatet.
Tilsyneladende har det givet anledning til
yderligere ambitioner. Leif har beregnet at
ved en fortsat tilsvarende fremgang, vil han
om 770 turneringer være en værdig udfordrer
til Kasparov. Held og lykke med det; som 2.
holdspiller vil jeg være tilfreds, hvis han
bare kan leve op til sit nuværende tal.
Benny

PROGRAM
Indtil 12/8 sommergrandprix
0 19/ 8 ·20.00 Idiotlyn
O 26/ 8 20.00 Simultan mod Eivind
L 29/ 8
SKAKKENS DAG
O 2/ 9 19.45 VS-Open 1.-3. runde
O 9/ 9 19.45 VS-Open 4.-6. runde
O 16/ 9 19.30 Vinterturnering 1. runde

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

Stefan Aalekjær Hansen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

317910 25
31711361
3162 30 89
31 717497
647 8433

