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Demobrættet hentes frem

Hvad er det? vil nogen spørge, med
et Piet van Deurs'sk, skælmsk, tvety
digt og undrende smil.

Vi, der ved det, kan fortælle, at
det er ganske simpelt:

En mand går på et bestemt tids
punkt i kælderen og henter demo
brættet frem. Derefter afhænger de
videre udskejelser af, hvem manden
er, hvorfor han gør det, og hvem der
ser på. Normen er vel, at Søren,
Eivind eller en anden af vore "stær
ke" spillere viser et mesterparti og
kommenterer det ud fra deres be
grænsede, men alligevel enorme,
spilforståelse. Under alle omstændig
heder bliver det sikkert underholden
de og lærerigt, som sædvanlig.

Det vigtigste er tidspunktet: ons
dagene d. 27/1, 17/2, 10/3, 31/3,
21/4 og 5/5 kl. 18.45-19.30, i verdens
bedste skakklub. Noter tiderne i
kalenderen, så går du ikke glip af
noget.

Det næstvigtigste er emnerne og
kommentatorerne. Men da det afhæn
ger af dagsformen, hvem der bliver
udtaget til det ærefulde hverv, er det
ikke muligt at give noget bud herpå.
Du bliver altså nødt til at møde op.

Du vil ikke fortryde det.

Eivind



Årets juleafslutning

Det gik først ret sent op
for mig at jeg skulle referere
årets juleafslutning (min
medredaktør var af firmaetblevet
sendt til Tyskland), så eventuelle
fejl og udeladelser i det følgende
bedes man betragte med passende
overbærenhed.

Der var 26 medlemmer
til stede, og traktementet var som
sædvanlig ved Bar.khuus. Gløgg,
æbleskiver, kaffe, sodavand og
øl, de sidste væsker ad libitum
for egen regning.

Programmet var en pas
sende blanding af det kendte og
det nye. Der var formandens
halvårlige beretning, hvor jeg
især hæftede mig ved tre ting:
Klubben har indkøbt 24 sæt
herlige brikker, og tilhørende
brætter, og det til en pris som
man ellers kun kan få 16
(ringere) sæt for. Fornemt! Jeg
skynder mig at gentage hvad
formanden sagde: De nye sæt er
forbeholdt almindelig turne
ringsskak, altså vinterturnering
og holdkampe. De må ikke
bruges til lyn, heller ikke i
lyntumeringer.

Og jeg må ikke glemme
at berette at de nye brætter og
brikker blev overrakt af selveste
Julemanden, diskret forklædt
som Eivind i nissedragt.
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Desuden kunne
formanden meddele at vi fra
næste år, og det vil sige med
start om et par uger, deltager i
første division i k-skak. Vores
score er ellers ikke imponerende,
som fortalt sidst er den 8½ af
13, men det er altså nok til at vi
p.t. ligger som nr. 1 i anden
division. Benny's to gevinster
kom sandelig i rette tid.

Endelig nævnte Søren at
vi (klubben) nu har fået en
sponsor. Se nærmere om dette i
Jens Windeleff' s artikel i dette
nummer.

GyId.holms juleprædiken
fokuserede mest centralt på den
hellige ånd, ikke at forveksle
med Helligånden. Gustav Wied
gav en hjælpende (h)ånd.

Eigils gale julequiz
havde i år fået en tand til, hvad
man ellers skulle tro var umuligt.
Men vi steg skiftevis op på
stolene og ned igen, så op på
bordene, ned på gulvet, et skridt
frem og to tilbage (eller
omvendt) indtil finalisterne -
Knud Larsen og Jørgen Hansen -
var fundet. Man må sige at de
var værdigt udvalgte. En næsten
naturstridig viden om verdens
mest oversete spørgsmål.

Der var også en slags
"Gæt en grimasse", hvilket for



de uindviede - somjeg selv hører
til - er en selskabsleg af den art
som englænderne kalder charade.
En deltager mimer et sprogligt
udtryk, og hans holdkammerater
prøver at gætte udtrykket så
hurtigt som muligt. Der deltager
to bold, og beskedenhed forbyder
mig at nævne hvilket hold der
vandt. Men Morten viste sig i
hvert fald som en mester-mimer.

Skak-quizzen var med
igen. Tre felter var på forhånd
udpeget af Eivind som
gevinstgivende, og disse tre
felter gjaldt det om at ramme.
Tre gæt kostede i begyndelsen en
tier, senere blev det dyrere. Som
en særlig finesse måtte man ikke
kalde felterne for deres
almindelige navn, fx Henrik 8,
men skulle i stedet finde et nyt
pige- (dronningefløjen) eller
drengenavn (kongefløjen), som
begyndte med det rigtige
bogstav. Og hvis man kom til at
bruge et navn som allerede var
forekommet, fortabte man sit
gæt. Hubert altså kun en gang,
og ligeledes med Annabel,
Bolette, Fridolin og hvad der
ellers blev fundet på.

Som noget helt nyt var
der i år en digtekonkurrence.
Deltagerne blev inddelt i hold på
4 - 6 mand, og hvert hold fik
samme opgave: i løbet af et
kvarter at skrive en sang som
kunne afsynges på melodien til
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Højt fra træets grønne top... ,
og som mindst skulle rumme et
vers, og som desuden skulle
indeholde ordene skak, jul og
kartofler. Ved en aktiv
journalistisk indsats er det
lykkedes mig at komme i
besiddelse af i det mindste de
fleste tekster, og dem vil jeg
ikke forholde læserne. Desværre
fremgår det ikke helt klart af de
indsamlede papirlapper hvilke
vers der hører sammen, men det
gør næppe den store forskel for
helhedsindtrykket:

I

Vi er samlet her i dag
for at skrive sange.
Sætter man en brik i slag
bliv da ikke bange.
Skak det er et herligt spil
om du får kartofler til
finder du finessen
uden at spørge nissen!

Kartofler de har ikke hjul
de har bare knopper.
Viben er en dejlig fugl
vi kan godt li' skrubber.
Vi kan også spille skak,
det var dog en masse snak,
julen er en gave
ned i vores mave.



Inde midt i slutspillet
er det tid til kager,
for han er helt udspillet
han er jo så mager,
for han har jo ikke fået
no'en kartofler overhoved'
af point han ingen
for nu falder vingen.

II

Højt fra skakkens elo-top
stråler Fischer gerne
Spassky var et grusomt flop
Bobby var en stjerne
- men nu skal han prøve på
Judith Polgar let at slå
kamp mod chips er bedre
det si'r visens fædre.

III

Skak, det er et dejligt spil
lyst det er at vinde
hvis man får kartofler til
så er tiden inde.
Julen gi'r det ekstra glød
skyllet ned med risengrød.
Sammen er vi gode
får vort hold på fode.

'1

IV

Skak i VS: højt niveau
præger ikke klubben.
Op og ned som en yo-yo
bruger ikke knoppen.
Med brunede kartofler
og lyden af Mark 'nofler
nærmer vi os julen
det kan ses på sulen.

V

Man kartofler hyppe kan
hjemme i sin have,
dernæst kan man proppe dem
i familiens mave.
Men jeg glæder mig nu mer'
til det regner blidt, og sner,
henad juletide
når til skak vi skride.

Planteskolen Grønne Hjem
støtter nu os' skakken.
Det er nogle fine folk,
der er no'et om snakken.
Når vi sætter andre mat
får vi penge - åh hvor plat!
Men det er jo tiden,
æren kommer siden.

Hør nu er vi blevet mat
og I får ej mere.
Barkhuus går i .køkkenet,
træt af at servere.
Derfor får han ingen tak,
kun lidt bank i en gang skak.
Husk det er en ære
VS'er at være.



Dette sidste poetiske
produkt sejrede i kampen om
dommernes gunst. Sikkert fordi
det som eneste sang rummede
sponsorens navn! Vist bliver vi
kommercielle, og må som andre
lære at også penge har deres
pris. Man må ellers medgive at
flere af de andre sange udviste
større originalitet, både på den
ene og den anden måde.

Julemanden

Efter en kaotisk gang
gruppe-lyn, hvor to hold spillede
på et bræt, således at holdets
deltagere skiftedes til at trække,
var tiden inde til mere snak og
druk. Ingen fulde folk, og ingen
sure miner! VS beviste således
endnu en gang sit værd.

Steen

Julemanden kom til Vanløse skakklub ved juleafslutningen
den 16. december 1992. Han kom faktisk helt fra Fran
krig, nærmere betegnet Lavancia i Dortan. D, parle avant
tout fr-ancais dans cet endr-oit-lå, mais aussi un peut
anglais, quelle bonne fortune pour nous ~
Foruden at kunne korrvrunikere med andre EF-borgere kan
man nemlig her lave legetøj for bØrn og voksne, bl.a.
skakbr-ikker. Fabrikken hedder Lardy, deres stauntcn
brikker- er- ikke så billige son de indiske, men designet
hører til det bedste i verden, ses ved alle betydelige
internationale turneringer.
Da klubben efter flere hØjlydte protester ,;mgående vores
gamle udslidte brikker ( fra bl.a. undertegnede og
Gunnar W.) endelig på 1992-generalforsamlingen be
sluttede, at der skulle gøres noget ved sagen i løbet af
året , var der- imidlertid sket det, at Lardy-brikker
ikke længer-e forhandledes i Danmark. Dansk Skaksalg ApS
havde opgivet dem på grund af for mange fabrikaticnsfejl
- måske var det noget med at man i Mitterands kejserrige
efter det danske nej til unionen mente at 3. sor-tering
var godt nok til os. Fandens osse. På en rejse i embeds
medfør fandt jeg dog i Bruxelles en skakbutik hvor der
var stuvende fuldt med flotte Lardy-brikker, der var
ikke antydningen af fejl ved dem, men de skulle sandelig
koste penge. Jeg udvekslede alligevel visitkort med dem,
men efter hjemkomsten gjorde Eivind ( son nyudklækket
jurist og al lerede scenevant forretningsmand) mig

s



opmærksom på, at det måske var nuligt at handle direkte
med fabrikken i Frankrig. Jeg blev udstyret med et
handelsmandat af bestyrelsen, og ved hjælp af ambassader
nm, fandt jeg Julemanden i Lavancia. Hans kone var
vældig SØd og gav et fint tilbud, han selv foretrak
· check in advance · • Plank.
Tør man sende en ckeck fra vores fattige klub ud i det
mørke europa med efterårsblæsten - for at modtage små
dambrikker, eller æsker med småsten, eller måske slet
ingenting ??? 1.d4 d5 2.e4 ?! Ja! Bestyrelsen var i
gambith.JmØr, og det blev ikke gjort til skarrme. Vi fik
24 fejlfrie sæt til en pris der kun ville have rakt til
16 (ringere) sæt købt i Danmark •

Nye brædder der svarer til brikkerne blev købt på helt
normal vis i Skakt-uset. Der ligger inde i hvert brædt et
hvidt stykke stof. Det er ikke et ligklæde hvori den
slagne kcnge skal svøves, det er ej heller til at
optørre ølsjatter på brædtet fra en nervøst væltet bajer
- med, og slet ikke under nogen anstændigheder til at
tørre tårer i i nederlagets stund ( helt naturlig tør
ønsker man da med et varmt smil sin modstander tillykke
ik'os?), nej det er for at de sorte felter ikke skal få
uønskede børn med de hvide felter når brædtet er klappet
salTVTlefl, og lagt i skabet til næste onsdag.

Men nu koomer vi til det allervigtigste, og det er at
~lt dette slet ikke kunne have ladet sig gøre, hvis det
ikke var fordi julemanden alligevel når alt komner til
alt bor i Vanløse, nærmere betegnet Peter Bangsvej ved
Damt-ussøen, hvor der ligger en planteskole, som før hed
Alt-olm Planteskole, men som nu hedder 'Grønne Hjem'. Her
sælges andet end juletræer, både store planter til haven
og til vindueskarmene, og indehaveren er en sympatisk
kvinde med både tumor og forretningssans. På. min trælse
vej gennem spcnsorjunglen segnede jeg ved indkørslen til
planteskolen. Jeg blev båret ind i drivt-uset, og da jeg
efter god pleje kom til bevidsthed , spurgte jeg om
'Grønne Hjem' kunne tænke sig at spcnsere nogle nye
brikker til Vanløse skakklub. Nej, det ved Gud h..ln ikke
kunne tænke sig, det lØd da alt for kedeligt. Men h..ln
ville gerne give os alle vores præmier i mindst et år i
form af levende gntnne væsener, og ikke noget med
hyacinther til 10 kr., nej flotte sager til 100 og 200



kr. pr. stk. Sådan ! Der er børn, der mener at Vorherre
er en dame, jeg mener at det er meget tænkeligt. Jeg
rrener c:x;iså at det er meget tænkeligt, at hvis man har
vundet en topscorerpræmie i vinterturneringen, c:x;i hØrer
til den type der læser så meget åbningsteori, at man
glerrrrer at vande blomster, så vil man jo nok lige kigge
forbi hos sin gamle rror - eller en yngre dame man ikke
er i familie med - og sige værsgo, den har jeg vundet i
skakklubben. Den goodwill der følger med den slags gesti
er mere værd end 'hard cash' - dette naturligvis kun
sagt til evt. tumbede fedtspillere.
Tak til 'Grønne Hjem' - det var en gave der svarer til
halvdelen af udgiften til de 'kedelige' brikker, - den
anden halvdel har klubben overskud nok til at klare.

Vi mangler nu kun få tårnure, før vi er helt ekviperede.
Det mest sandsynlige er at vi snart vinder dem i en
Vestvold-turnering eller lign. Skulle det gå lidt
langsomt kan vi - med de springere vi nu har fået -
overveje bødestraf , feks. 1 øre pr. ratingpoint, for at
gå i springergafler, det skulle være næsten urruligt nu!

K-skak

Som nævnt fortalte formanden ved juleafslutningen at vi har fået
en plads i første division næste år. Således foranlediget har Benny tilbudt
remis i sine to resterende partier, hvor ban på ingen måde står dårligt.
Dermed bar Benny afsluttet med den fine score 3½ af 5.

Desuden bar Gunnar taget en remis siden sidst, så vor samlede
score er nu 10 af 16. De resterende partier vil antagelig give et sted
mellem 1h og 3½ points ....

Steen



K-skak

Ligesom sidste år stiller VS op i k-skak holdtur
neringen, og som noget helt nyt er det denne gang
lykkedes at få stablet 2 hold på benene.
Førsteholdet består af en række af klubbens mest
rutinerede medlemmer, og har følgende udseende:

1. Knud Larsen
2. Benny Petersen
3. Ole Delfter
4. Leif Jensen

Holdet ser noget anderledes ud end sidste år, men
ingenlunde svagere. Med assistenter som Eivind,
Lars, Morten, Jesper og undertegnede tegner det
tilsyneladende godt, men intet er givet på forhånd.
Hvis holdet kommer til at spille i 1. division,
hvilket på nuværende tidspunkt ikke er umuligt, kan
det få det svært.

Andetholdet består af en
talenter, og ser således ud:

1. Asger Levinsen
2. Henrik Pedersen
3. John Thomassen
4. Karl E. Jørgensen

række af klubbens

Da det endnu ikke vides, hvilken række holdet
kommer til at spille i, er det svært at sige noget
om dets chancer. Jeg tør dog spå, at der vil blive
spillet nogle spændende partier; som vi alle glæder
os til at se i Fribonden!

Tilbage er der blot at ønske held og lykke. Men er
der egentlig behov for det? På baggrund af
spillernes styrke er det måske mere fornuftigt at
håbe på, at det bliver spillestyrken, der afgør.
Eller er det bare dumt?

søren B P



Mod et l'elspillende hold
L holdet "ude" mod ØBRO II, "3." runde

Vanløse I
Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Gunnar ~st Hansen -
Knud Larsen (!)
Ole Delfter
Morten M. Hansen
Lars M. Pedersen
Bendt Wiberg

ØBRO Il
Ulrik Bangsbo
Robin Engelhardt
Niels Christensen
Carsten Ertbjerg
Thomas Holm
Niels Chr. Schiødt
Martin Gormsen
Ole Østergaard

2 - 6
½- ½
1 - 0
½-½
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1

(3. runde blev spillet dagen før 2.
runde!)

På papiret var vi favoritter. Vore
3 første brætter burde kunne klare
ØBROerne, mens de nederste 5
burde spille lige op.

Sådan skulle det ikke gå... Vi var
nemlig så "uheldige", at modstander
ne spillede ganske hæderligt på alle
brætter. Nogen ville sige over evne.
ogen ville sige, at vi spillede under

evne. Men det tror jeg ikke. Proble
met var ganske enkelt, at vi ikke er
stærke nok til at klare modstandere,
der spiller rimeligt godt. Hårde ord,
måske, men også sande ord, måske.

Problemerne havde dog også en
anden årsag, nemlig at den første
time af spilletiden blev forstyrret af
en enkelt spiller, nemlig

JESPER ASGAARD.
En opmærksom læser vil have

bemærket af spillerscoren, at bemeld
te Jesper ikke spillede.

Nemlig.
Når man tilmelder sig holdtur

neringen, og tilmed bliver ringet op
af holdlederen aftenen inden kampen,

q

må alle vel kunne forvente, at man
dukker op.

Men nej.
Jesper led nemlig tilsyneladende

af den vildfarelse, at kampen skulle
spilles i Hillerød. Hvorfra denne
vildfarelse skulle være kommet, og
hvorfor Jesper ikke fandt program
met frem for at checke sin opfattelse
eller i det mindste se, hvor i Hillerød
vi i givet fald skulle spille, er en gåde
af dimensioner. Vi kan håbe, at det
skyldes et ekstra-dimensionært væ
sen, eller andre overnaturlige for
klaringer. Alternativet, at hele skyl
den lægges på Jespers egne skuldre,
vælger vi - denne gang - at se bort
fra.

Men næste gang... At suge hjer
nen ud gennem øret og vaske den
med sæbe for derpå at puste den
tilbage i det tomme kranium, er vel
en for mild straf, hvis der skulle
komme en gentagelse. Men der er
ingen grund til at fortælle straffen på
forhånd. I givet fald kan vi jo udskri
ve en konkurrence om den mest
passende straf.

Jeg er dog sikker på, at det ikke



skulle blive nødvendigt - vel?
Men til spillet.
Knud var kommet for at se på,

og som den stærkeste reserve blev
han naturligvis sat ind, da en time var
gået uden at Jesper var kommet.
Knud skal have tak for, at han på
denne vis skabte mere ro på holdet,
og for at han ikke lod sig slå ud af
pludseligt at blive smidt ind i en
kamp, han kun havde regnet med at
være tilskuer til. Modstanderen var
mere up to date med teorien, og
Knuds skarpe variant var desværre
blevet gendrevet siden Knuds teori
bog udkom. Efter den teoretiske
"nyhed" var der ikke noget at gøre.

Bendt spillede en forfærdelig
åbning, men med godt forsvarsspil og
modstanderens hjælp lykkedes det at
redde skindet på næsen. Men der
efter fulgte den klassiske brøler -
som vel snart bør kaldes en Wiberg
- hvor Bendt overså en I-træks
"kombination". I L runde var det en
dronning, der blev fanget, denne gang
en kvali tet, der gik fløjten. Resten var
krampegråd.

Lars er inde i en humørkrise.
Uden at Lars lavede deciderede fejl
lykkedes det modstanderen at presse
Lars, selvom Lars havde hvid i lukket
siciliansk. I angrebet holder han fast,
men i forsvaret mister han grebet.
Sådan også her. Det skal dog siges, at
modstanderen spillede godt.

Morten var ved siden af sig selv.
Fra åbningen lod han sig presse i
bund, og hans tålmodige forsvarsspil
hang ikke sammen på vanlig vis.

Ole fandt på at ofre en officer i
en lige, og meget lukket, stilling.

Officeren indbragte en bonde, men
offeret gav ikke meget mere kompen
sation. Miki havde tænkt, at han
sandsynligvis kunne vinde endnu en
bonde, og derefter have nogle stærke
bønder, der rigeligt var en officer
værd. Ræsonnementet indeholdt dog
den fejl, at bonde nr. 2 ikke overgav
sig frivilligt. Og derefter var der bare
en officer for lidt. Måske kan det
tilføjes, at de udenforstående havde
svært ved at se, at der på noget tids
punkt var kompensation. I bagklog
skabens skærende lys havde de uden
forstående ret.

Efter disse deprimerende resulta
ter fra bræt 4-8 til en mere opmunt
rende indsats fra bræt 1-3.

Gunnar fik sig hurtigt en lille,
men klar, slutspilsfordel. Han spillede
ganske fornuftigt, men uden det bid,
vi ser i hans midtspil, og ØBROen
slangede sig væk mellem Gunnars
hænder og holdt remisen.

Søren var nok den største favorit.
Da vi troede, at jeg ville få glæden af
modstanderen, var Søren så åben
mundet at sige, at "ham kan du sag
tens slå". Sådan en udtalelse forplig
ter, og Søren var da også kæmpeopti
mist. Søren spillede ganske fornuftigt
og fik som ventet også de straffe
spark, der skal til for at afgøre en
kamp. Men selv en Elkjær kan bræn
de, så det skal du ikke være ked af,
Søren.

Jeg var den eneste, der spillede
rimeligt gennemført. Se bare:
Robin Engelhardt - Eivind.
1. e4 cS. En gammel traver, spillet på
grund af manglende forberedelse. 2.
SO e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6 5. Sb5.



Tak! Jeg har nemlig spillet mod
trækket i k-skak og kender det derfor
rimelig godt. 5...d6 6. c4. Hvids plan
er for det første at forhindre ...d5, og
for det andet at udnytte sin terræn
fordel. Derfor er dette træk en nød
vendighed. Sorts plan er for det før
ste at geonemføre ...d5, og for det
andet at udnytte hvids noget kunstige
springerplaceringer, når centrum
åbnes. Derudover er sorts opstilling
så solid, at hvid har svært ved at
foretage sig noget konstruktivt. 6...Sf6
7. Slc3 a6 8. Sa3 b6 9. Le2 Lb7 10.
Le3 Sb8! Dette træk skal spilles tid
ligt, så hvid ikke når at spille f4, hvil
ket giver forøgede muligheder for at
bryde igennem på kongefløjen. Des
uden har praksis vist, at denne sprin
ger intet har at gøre på c6, men i
stedet gør stor nytte på d7. lL f3
Sbd7 12. o-e Le7 13. Tc1 o-o 14. Dd2
Dc7 15. Tfdl Tad8? Taber et tempo.
Det dumme er, at jeg vidste, at det
normalt er dumt at sætte et tårn på
d8. I det ovennævnte k-parti måtte
jeg nemlig bide i det sure æble efter
Tfd8 og få træk senere spille tårnet
tilbage til e8. 16. Ln.

li

Og hvad nu? Sorts officerer står
nogenlunde, men hvordan fortsætter
man? Dc7 skal blive ved med at dæk
ke b6, der er svag i mange varianter.
Samtidig skal ... d5 forberedes. Sort
spiller derfor
16...La8(!) 17. D12 Db7 18. SabL
Hvids springere er ulykkelige.
18-.Tc8 19. a3 Db8 20. b4. Det er
oplagt, at hvid nu vil spille c5, og at
sort bare kan vente herpå. Jeg fort
sætter dog med min plan: 20...Ld8.
Ideen er at fortsætte med ...Lc7 med
latent kig mod h2. 21. c5 bxc5 22.
Lxa6 Lb7 23. Lxb7 Dxb7.

24. Txd6? Hvid kan beholde en lille
fordel med 24. bxc5. Jeg gik og over
vejede muligheden 24... SxcS med
ideen 25. Txd6 Scxe4, men som læ
seren kan overbevise sig om, duer det
ikke. Jeg havde da også regnet med
at måtte spille ...dxc5, hvorefter hvid
har et ret ubehageligt pres mod c5.
Nu, derimod, vågner sorts brikker op
til dåd. Mange ville tro, at stillingen
var lige. Men nej! Bøtten er vendt til
sorts fordel. 24... cx:b4 25. axb4 Dxb4
26. Tcdl. Med "remistilbuddet"



26 Txc3 27. Sxc3 Dxc3 28. Txd7.
26 SeS 27. T6d4 Db3. Damen ge-
nerer voldsomt, og sort begynder så
småt at true med alverdens ulykker.
28. Sa4? Tillader en enkel kombi
nation:

28...Seg4! Plat materialegevinst, men
en bonde er nu en gang en bonde.
29. f:xg4 Sxg4 30. Dd2 Dxe3+ 31.
Dxe3 S:iæ3 32. Tld3 Lf6 33. Tb4
Tcl+ 34. Kf2 Sg4+ 35. Ke2 Sxh2.
Uhm, endnu en dejlig, fedende bon
de. Sort står naturligvis til gevinst. 36.
Sd2 Sg4 37. Sb6 Se5 38. Tdb3. Her
omkring besluttede jeg mig for at gå
efter matten. Hvilken mat? Se bare!
38...Sc6 39. Tbl Tc3 40. Tc4 Sd4+
41. Kf2 Lh4+ 42. Kf1 Td3 43. Tb2.

Sort vil gerne spille 43... fS og åbne e
linjen. Problemet er bare, at hvid kan
spille 44. Sd7 fulgt af 45. Se5. Hvad
gør man ved det? Svaret er ganske
banalt.

43 ...fS. Ignorer Sd7! Sort truer nemlig
mat efter 44. Sd7 Ta8, og hvid har
følgelig ikke tid til 45. Se5. 45. Tcl
Lg5 46. Tdl f:xe4 47. Se5 TIS+ 48.
Kgl Se2+ 49. Khl Td5 50. opgivet.
Truslerne ... e3 og .. .Lxd2 fulgt afTh5
- mat! - var for meget.

Alt i alt en noget nær katastrofal
indsats, der desværre viser holdets
problemer med blitzlys. Kan vi over
hovedet vinde en kamp?

Eivind
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Vi kan vinde!
L holdet hjemme mod Hillerød, "2." runde

Vanløse I
Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Gunnar West Hansen -
JesperAsgaard
Ole Delfter
Morten M. Hansen
LarsM. Pedersen
Bendt Wibe,g

Hillerød I
Jens Østergaard
Steen Hesselbjerg
Peter E. Olsen
Martin Rosenkilde
Aksel Ros
Carsten Erlandsen
Peter Svendsen
Lars Nilsson

5½- 2½
½- ½
1 - 0
0 - 1
1 - 0
0 - 1
1 - 0
1 - 0
1 - 0

Som "3." runde blev også denne run
de spillet i vore egne lokaler. Og som
lørdagens runde blev alle de prakti
ske ting ordnet af nogle af klubbens
aktivemedlemmer, der tilsyneladende
altid er friske på at give en hjælpen
de hånd med.

Det er egentlig utroligt, at folk er
så hjælpsomme, gang på gang. Vi
risikerer ved snart, at vi kommer til
at tage hjælpen for givet, og kommer
til at "glemme" den enorme indsats,
der bliver gjort for at holde sammen
på de store arrangementer.

Glemmes skal de ikke her. Tu
sind tak skal der lyde, især til Kian
(der var primus motor for kantine
driften begge dage - flot!), Jørgen
Nielsen (der stod i kantinen søndag)
naturligvis også til Barkhuus (som
altid i kantinen, dog "kun" lørdag),
samt til vore to mand fra bestyrelsen,
nemlig Knud (hasteindkaldt reserve
på L holdet den ene dag, og kample
der den anden) og Kjell (kampleder
begge dage).

Det kan ikke gentages for tit:
TAK!

Som inden 1. runde havde vi
forberedt os aftenen inden. Jeg havde
inviteret holdet hjem til spaghetti.
Det var en hyggelig aften, hvor kun
Bendt ikke kunne komme. Men det
vigtigste var - i hvert fald for nogle
af os - at vi fik talt ud om lørdagens
dårlige indsats og lovet os selv og
hinanden, at vi ville gå til den.

Holdånd og sammenhold skorter
det i hvert fald ikke på i år.

Jeg spillede mod en mand, der
formentlig oplevede sit værste parti.
Han så slet ingen ting, begyndende
med at give mig et slutspil med 2
tynde for tyk og bonde, dernæst en
bonde, og endelig en kvalitet og en
æske bønder. Det var næsten for
pinligt, at han alligevel spillede vi
dere, indtil jeg tog en ny dronning.

Bendt har fået nogle gevaldige
hug af mig for sit spil i de to tidligere
holdkampe. Jeg håber, at han kan
klare det og komme sig over sin "1-
træks kombinationskrise". Men i dag
var der ingen problemer:
Bendt Wibe,g - Lars Nilsson.
L d4 Sf6 2. g3 d5 3. Lg2 g6 4. SO c6
5. c4 Lg7 6. o-o o-o 7. Sc3 Sbd7 8.



cxd5 Sxd5 9. Sxd5 cxd5. Hvid har
med enkle midler vundet et tempo,
og er herefter 2 træk foran. 10. Lf4
Sf6 11. Tcl Se4 12. Lc7! Utraditio
nelt, men stærkt. Sorts brikker mister
koordinationen, og hvid kan i ro og
mag doble tårne uden risiko for
...Tc8 med afbytninger. 12...De8 13.
Db3 e6 14. Tc2 b6 15. Tfcl Lb7 16.
e3. Der er ikke noget, der haster.
16...TcS 17. Da3. Hvid står kollossalt.
Sort er tvunget til 17...Ta8. 17.. .a6??
Glemte han, at b6 stod i slag? 18.
Lxb6 Db5 19. Lc7 Tfe8 20. ui Dd7
2L Db4 Te7 22. Dxb7 Sd6 23. Dxa6
opgivet. Man får indtrykket af en
modstander, der slet ikke kan spille
skak. Dette er dog i høj grad Bendts
fortjeneste.

Jesper kæmpede i et uklart midt
spil og fik med 1 del fusk og 1 del
godt spil vundet en bonde. Vi var dog
i tvivl om, om det kunne vinde, da
modstanderen gik i en mat i 2.

Lars ofrede bonde i åbningen og
fik et glimrende pres. Modstanderen
brugte desuden for meget tid, og
Lars kunne stille og roligt høste frug
terne af sit presspil. Og det kan ban.
logen grund til at få sved på panden
denne gang. Måtte han bare få sådan
et presspil hvergang, for i stillinger
som i partiet er ban frygtindgydende.
I modstanderens tidnød gik det dog
næsten for let.

Morten var vågnet op om morge
nen med den lyse ide, at ban var en
krydsning mellem Morphy og West
Hansen. Og med den type selvtillid
gik han efter modstanderens strube
fra træk 1 (der var det for Morten
ukarakteristiske 1. e4?!). Hverken

tilskuerne eller spillerne kunne finde
ud af, om Mortens hasarderede an
greb i centrum ville falde til jorden
eller hjemføre et sikkert point. "Hel
dig"vis var det det sidste. Da jeg tror,
at Morten selv viser partiet i Fribon
den, vil jeg ikke komme ham i for
købet her.

Gunnar ofrede bonde, men hans
stilling manglede giftighed. Hillero
den kunne med tålmodigt spil
dæmme op for Gunnars planer og
sætte det afgørende stød ind. Med
virkende var nok også Gunnars tids
forbrug.

Ole tilspillede sig en glimrende
stilling. Pludselig begyndte det imid
lertid at gå ned ad bakke, og lang
somt men sikkert forvandlede Hil
lerød-manden stillingens karakter og
pressede Miki i bund. Og til sidst
brast stillingen.

Søren fik sig hurtigt en fri b-bon
de, der skulle vise sig at være partiets
tema. Bonden avancerede efterhån
den til 2. række (Søren havde sort),
hvor den blev holdt i skak i et lige
tårn-springer slutspil. I tidnøden kom
Søren til at glemme en mellem
Scbach, der vandt bonden. Herefter
var det en kamp mod muren (dvs.
merbonden), men på grund af Sørens
gode slutspilsteknik lykkedes det at
holde den halve.

Og hermed fik vi vist, at vi altså
godt kan vinde, når det stikker os. Vi
er kun ½ point fra 50% og har mødt
2 af de 3 hold med over 50%. Ned
rykning bør kunne undgås, især hvis
vi kan holde skindet på næsen mod
KS.

Eivind



K-skak

1.d4, c5
3.e4,e5

2.d5,d6

kunne ikke tillade Lg5.

13.D:f3,Sb4!

Tårnet på a8 laver ikke
noget. Her regnede jeg med at
vinde. Jeg havde ikke set hvids
18. træk.

14.Sc7 + ,Kd8

På d7 kunne der senere
ske angreb med Df3-f5 +.

15.b3!

Stærkt mellemtræk.

Hvorfor spiller man ikke
sådan mere? De her stillinger gav
mig bedre spil end kongeindisk
og volgagambit.

Benny har efterlyst
nogle af mine gode korrespon
partier:

3.div., bræt 1

Hvid: LA.Meyer, Gistrup
Sort: G.West, VS

4.S:f3,f5

6.L:d7+ ,D:d7
8.Sg5,Sa6
10.Kfl,Dc4+
12.Sc3,h6!

5.Lb5+ ,Ld7!?

7 .e:f5,D:f5
9.Se6,De4+
11.Kgl,Sf6

16.D:g4,S:g4
18.Sc7!

15 ... ,Dg4
17 .S:a8,Le7For ikke at svække feltet

e6 havde jeg først besluttet at
spille Ke7!?. Og løberen kunne
jeg angribe med tempogevinst.
Men fandt ud af at Ld7 kunne
spilles. Hvis hvid ville besætte
e6 krævede det for mange tempi,
og med Sa6 kunne jeg dække c7.

Hovsa! En trist og flov
affære da jeg modtog dette træk.
Jeg havde regnet med at vinde c
bonden, derefter d-bonden, der
ikke kunne dækkes. Jeg
analyserede utroligt langt frem,
og mente at jeg ville tabe.
Heldigvis havdejeg dengang min
gode hjerne og ikke en elendig
skakcomputer.

Det er ikke min stil at
forebyggemodstanderens trusler.
Jeg vil helst angribe eller
ihvertfald have initiativet. Jeg

19.SbS+ ,Kb6
21. :f3 ! ,Sgf6
23.a3,Sc6

18 ... ,K:c7
20.c4,S:d5!
22.Kf2,Sb4



Hvid finder ikke det
bedste. Jeg havde i mine analyser
ved træk 18 fundet ud af at hvids
løber skulle stå på diagonalen a1-
h8 med tryk på e5, der ville
blive svag efter et d6-d5. Hvid
har nok overset mit 25. træk.

31.Tb2,a5
33.Sf5,Tf8!

34.g4?,T:f5

32.S:g7,b5

35.g:f5,Lh4+

På 34.S:h6 følger
34... ,S:e3 35.K:e3,Lg5+.

24.Tdl,d5!

26.d6,Ld8
28.Tbl,c4
30.Le3,Sd5

25.c:d5,Sa5!

27.Sc7,S:b3
29.Se6,Kc6

0-1. På 36.Ke2 følger
36... ,Sc3 +, på andre træk 36... ,
S:e3.

Havde han overset at
Lh4 dækker bondens forvand
lingsfelt?

Lars Meyers optræden
var dadelværdig. Han svarede
ikke undertegnede og turnerings
lederen. Forhåbentlig har han
fået mindst 1 års karantæne fra
k-skak.

Gunnar W.
Truer 31. .. , Sc3

Nu falder b-bonden og
majoriteten må d-fløjen vil sikre
mig sejren. Hans fribonde på d6
er svag.

Status

Året 1992 blev det hidtil bedste for Fribonden. 21 mennesker
skrev ialt 200 sider, fordelt på 11 numre. Den hidtidige rekord var 196
sider (1991) og 188 sider (1981).

Hvordan skal man forklare en sådan produktivitet? Ja, som
enhver kan se, så er det ikke redaktørerne der fylder spalterne. Derimod
er det oplagt at vi i de senere år har haft gode referenter fra vores tredje
og fjerdehold, noget vi ikke har været forvænt med. Og hvordan går det
forresten med referaterne fra i år?

Andet- og førsteholdet har der aldrig været problemer med, og
så er der endda kommet k-skak i bladet i de senere år, foranlediget af vor
forbløffende succes i klubturneringen. Oprykning to år i træk, og nu i
første division! Lad så gå med at nærskakken er lidt mere på det jævne.

Steen
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Fjerdeplades til West i Farum Hurtigskak

Søndag d. 13. dec (i
seng kl. 01, op kl. 6,30) deltog
jeg i en hurtigturnering i Farum.
7 runders Monrad med en halv
times betænkningstid.
Mesterklassen deltog samtidig i
DSU's Grand Prix cyklus,
hvorved jeg skaffede mig et
anseligt antal GP-points.

Med nederlag til Dan
Andersen, FS og Carsten
Hansen, Søndersø (med de
samme Søndersø-unoder som
Asger Levinsen) og sejre over
Richard Lilja, Espergærde, Ib
Andersen, AS04, Klaus Nielsen,
Farum, og Sigfred Haubro,
Tårnet Ballerup, var jeg parat til
Carsten Høi, Brønshøj.

Hvid: G. West, VS
Sort: C. Høi, BSF

l.e4,Sc6

Her tog jeg (usædvanligt
i et hurtigparti) min næstlængste
tænkepause i partiet. 2 - 3
minutter, mens Høi rejste sig og
gik rundt. Jeg ville ordentligt fra
start og ikke som mod Dan
Andersen, hvor jeg kom ind i en
passiv stilling jeg ikke kendte og
ikke følte mig hjemme i. Mens
ideer og planer langsomt
bevægede sig rundt mellem
kalkmasserne kom ideen. En ide

/7

3.g3,Lg7
5.0-0,Sf6
7.c3,e5
9.Sbd2,h6
ll.b3

13.Lb2,f5

15.e:f5,g:f5

4.Lg2,d6
6.d3,0-0
8.a4,a5
10.Sc4,Le6

12 ... ,Sh7
14.Sh4

14... ,Df7
16.f4!

Punktet g6 er svagt.

Med ideen at spille
løberen til b2 eller a3.

ll. .. ,Dd7
12.Tel

For at undgå afbytning
af Lg2 (efter Lh3). Men hvad
laver tårnet på el? Svækker f2.

som jeg vil tilegne den tidligere
landsholdsspiller Th. Haahr, der
"opfandt" den. En ide som
ekslandsholdsspiller Per Møller
just om fredagen havde
genmindet mig om.

2.Sf3,g6

Så blev den ikke aktuel.
Jeg gemmer den og "flygter" ind
i kongeindisk i forhånden.



18.Lh5,Df6
17: .. ,e:f4?!
19.L:e8,T:e8

21.Dg6

Truer T:e6, men ikke
21.g:f4,Lt7 22.D:f4,D:h4.

21. .. ,L:c4
22.b:c4

Min tredjelængste
betænkningstid. Hvilken bonde
skulle jeg slå med?

Jeg valgte b-bonden ud
fra den betragtning at tårnene
skal have luft. Efter et sort b6
tænkte jeg på Tbl-La3-d4-c5.

22 ... ,Se5

Truer Sf3+.

23.D:f6,L:f6 24.T:e5!

Sort truede L:h4 og
S:d3.

24... ,L:e5?
20.Dh5

Jeg var nervøs for
vildmandstrækket 19 ... ,f:g3!?,
hvor jeg måtte spille 20.h:g3
eller 20.Dh5.

Sådan skal der lukkes
af. I øvrigt noget jeg har lært af
netop Høi og Jens Kristiansen fra
deres kongeindere.

16... , Tae8
17.Lf3

Her gik Høi i
tænkeboks, ca. 10 minutter vil
jeg tro. Det var hans groveste
fejl i partiet. De minutter
indhentede han ikke, da jeg
spillede lige så hurtigt som han.

Høi sukkede over at jeg
fandt de bedste træk. På
nabobordet var Henrik
Dalsgaard, Albertslund, begyndt
på sit berømte (berygtede)
"fedteanis". Det sker uforsætligt
og ikke for at genere
modstanderen, så for en gangs
skyld kastede jeg Fischer
følsomheden overbord og
koncentrerede mig om partiet.

20... ,Tf8

25.d4,Lg7
27.Tel

26.g:f4,Sf6

27.S:f5?,Se4 28.S:g7,K:g7
29.Tfl,Sd2!

Høi mente at dette var
en fejl. Efter 24 ... , D:e5 25.
S:f5,Lg5 26.g:f4,T:f5 27.f:g5,
T:g5 + har sort det aktiveste spil.

I '8



27 ... ,Se4
28.Te2!

28.S:f5,Sd2, truende SO+ og c
bonden.

Kan dækkes af Te4-e3.
(Red.: Men hvorfor spiller sort
så ikke 36 ... ,L:d4. Fx
37.T:d4,Tb3+ og slag på a3, og
sort kan da aldrig tabe!)

Kan Hvid vinde dette
tårnslutspil? Jeg havde ca. ti
minutter tilbage og brugte ca.
fem. Høi havde ca. 1h minut, og
når ikke at finde de rigtige træk.
Jeg tænkte på 43.Th3,a3
44.T:h6+,Kd7 45.Kd5,Ta5+ O
l. Eiler her 45.Tg6,a2

Topplaceringerne blev
1) Dan Andersen, FS, 6 p. 2)
BjarkeKristensen, Espergærde, 5
p. 3) Carsten Høi, BSF, 5 p. 4)
G. West, 5 p. 5) Mogens
Thuesen, AS04 5 p.

Nu er jeg vel favorit til
at vinde finalen foran GM Curt
Hansen.

Gwmar

46.Kf5,K:d5
48.Kg7,Ta7+
50.Te3 + ,opg.

45.f6,Ta7
47.Kg6,Ta6
49.t7,Ke6

46.Tgl,al(D) 47.T:al,T:al 0-1.
Eiler spille h-bonden frem. Jeg
besluttede mig for slutspillet med
f- og h-bønder:

43.d5,Tg8 44.h3

Dækker skakken på g4.

44... ,Ta8?

Det jeg havde set var
44 ... ,TeS+ 45.Kf4,Te5
46.T:a4,T:d5 47.Ta6+,Ke7
48.T:h6. Kan det vindes?

36 ... ,a4
38.Te3,Lf8
40.Ta3,Ke7
42.f5,Ta8

28 ... ,c5
30.T:e4,Kf7
32.c:d4,d5
34.Kf'3,b5
36.La3

37.Lc5,Ta5
39.L:f8,K:f8
41.Ke4,Kd6

29.S:f5,T:f5
31.Kf2,c:d4
33.c:d5,T:d5
35.a:b5,T:b5

/9



Ons 20/1 19.30 Udsatte partier, SIDSTE FRIST/
holdmøder

Ons 27/1 18.45 Demobrædtet hentes frem
19.30 Finalegrupper, 1. runde

Søn 31/1 12.00 1. holdet hjemme mod Tårnby I

Tir 2/2 19.30 2. holdet ude mod Hvidovre I

Ons 3/2 19.30 3. holdet hjemme mod Kageklubben I

Tor 4/2 19.30 4. holdet ude mod Valby II

Ons 10/2 19.30 Udsatte partier/holdmøder

Ons 17/2 18.45 Demobrædtet hentes frem
19.30 Finalegrupper, 2. runde

Man 22/2 19.00 3. holdet ude mod Vesterbro I

Ons 24/2 19.30 2. holdet hjemme mod Saxoklubben I
4. holdet spiller ikke!

Ons 3/3 19.30 Udsatte partier/holdmøder

Ons 10/3 18.45 Demobrædtet hentes frem
19.30 Finalegrupper, 3. 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 Menigbedsbuset, Ålekistevej 156,
ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Søren Boeck Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

318312 68
31 71 13 61
3162 30 89
31 717497
647 8433


