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Eks-formanden, gambitspilleren og finessemesteren
Hvem er dog det? - vil den opmærksomme læser nok tænke. For dem der
ikke allerede har gættet det kan jeg afsløre at der er tale om tre af
klubbens mest garvede medlemmer, der på grund af alder nu kommer i
mediernes søgelys!
Eks-formanden er selvfølgelig Stefan G.-/R./T. Hansen, der den
20/1 gik hen og blev 40 år. Stefan har gennem en menneskealder (min!)
virket som formand for klubben, og har i denne tid gjort et stort stykke
arbejde. Efter en kort pause er han nu igen aktiv i holdturneringen, hvor
hans sædvanlige stefanistiske stil forhåbentlig kan være med til at redde
andetholdet.
Så vidt jeg ved er der kun en i klubben, der spiller BlackmarDiemer gambit, nemlig Jens Blackmar Windeleff. Jens er - som de
fleste vil vide - aktiv i bestyrelsen, hvor han gør et stort stykke arbejde.
Senest er han manden bag det meget omtalte brikkøb, hvor han var hele
Europa rundt, før han fandt det bedste og billigste tilbud. Jens fyldte 50
år d. 15/1, og kan nu se frem til de næste 50 år i Vanløse Skakklub.
I det private kalder de ham Gunnar West Hansen, men hvorfor
egentlig det? Mere passende er det vel at kalde Gunnar finessemesteren,
efter de mange fantastisk gode og - til tider - fuldkommen vanvittige ideer
han har. Gunnar fylder 50 år d. 21/2, og er på vej mod topform efter
sygdom sidste år.
Herfra skal der lyde et stort tillykke til d'herrer!
Søren B P

Holdturnering, 3. runde
V.S. II

- Skovlunde I

4 - 4

1. Hans Nielsen
2. Benny Petersen
3. Steen Schousboe
4. Jørgen Hansen
5. Niels Rendlev
6. Holst, dr.
7. Johnny Andersen
8. søren Juul s.

-

0 - 1
1 - 0

Rune Hvalsøe
Torben Larsen
Allan Møller
Poul Munck
Tom Skovgaard
Jørgen Longfors
Jacob Thaisen
Per Christiansen

1

1

!

2

-

2
1
2

0
1
1
0
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1
0
0
1
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Skovlunde, var det ikke dem vi vandt 8-0 over?
Joh, i hin mindeværdige match vandt 1. holdet
i sæsonen 1988/89 med de ganske udmærkede
cifre. Men dennegang var det altså (et halvt)
2. hold, der skulle prøve at gøre kunsten
efter. Leif og Stefan var påny fraværende. Det
bliver dejligt at se dem i aktion efter jul;
det giver holdet mere vægt. Og en god trøst
til dem: I er stadig med i racet om
topscorerpræmien! Derudover var vi (og derved
også 3 .- og 4. holdet) ramt af Jespers
glansnummer på 1. holdet, men det er sikkert
omtalt andetsteds.
Jeg må dog straks rose reserverne! Alle
koncentrerede og fightende og dermed den
direkte årsag til, at det ikke blev endnu en
totaldukkert.
Niller virker udbrændt. Okay, hans modstander
er ikke helt ueffen, men en afbytningsvariant
i fransk bør man ikke tabe!
søren spillede glimrende, men kunne ikke styre
spillet i tidnøden og så gled fordelen af
hænde. Det er deprimerende, når oplægget er så
godt.
Johnny er en fornøjelse at have med. Hvad
kunne talentet ikke udvikle sig til, hvis han
ofrede lidt mere tid på spillet. Her viste han
sin forståelse udi det franske. Jeg har ham
mistænkt for et mangelfuldt teorikendskab, men
~
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det var smukt at overvære; den hvide mand må
have følt sig overmatchet.
Steens åbningsvalg er efter min mening for
beskedent med de sorte. Det er for let for
hvid.manden at udligne!? Da denne samtidig
viste sig som en sund positionsspiller skete
der egentlig ikke meget i det parti,men der
blev næppe begået de store fejl.
Holst fortjener sin doktortitel. Jeg er ganske
enkelt imponeret! Aben forladt og i stedet en
hidsig sici. En af den slags partier, hvor man
let mister overblikket, men ikke doktoren; er
25års jubilæet starten på en ny æra? Tilsidst
var der jubigave fra modstanderen, men det
sker oftest når man har været sat under pres.
Og modstanderen har været (er?) mesterspiller,
men det er der selvfølgelig så mange, der kan
skrive på visitkortet.
Hans blev efter partiet spurgt om han havde
for stor respekt. Og det er måske netop
problemet, manden har ikke respekt for nogensornhelst. Det var egentlig heller ikke grund
til denne gang, men det triller ikke for
tiden. Den manglende kamptræning begynder nu
for alvor, at indvirke på præstationerne. Og
jeg er meget sikker på, at Hans inderst inde
ærgrer sig, når han sidder og taber til folk,
der er klasser under ham. En opfordring gives
hermed (endnu engang): Stil dog op i
vinterturneringen, i næste sæson er Steen med
igen. Ih! hvor kunne det blive hyggeligt!!
Og så meget tid koster det heller ikke!
Benny (undertegnede) fik endelig ført en
gevinststilling frem til gevinst. Agressivt
spil lønner sig ofte, hvis man blot kan styre
det! Dennegang var der ingen slinger i valsen.
Giv mig et GARDE ur og jeg vinder (tak,
Knud!)!
Jeg stiller så store forventninger til Jørgen,
at jeg er skuffet, når han ikke fører et
fordelagtigt slutspil til gevinst. Men
betænkningstiden er jo desværre ikke egnet til
slutspillets svære kunst, og siden Jørgens
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tilbagevenden til skakspillet, har han vist
ikke fået mange muligheder for at udvikle
spillet på dette punkt.
4-4 er desværre endnu et bevis på, at der er
langt til toppen, men der er efter sigende
også koldt deroppe. Nu skal ballerne klemmes
sammen, nedrykningsspøgelset har for alvor
sneget sig ind på os! I 1993 vil alt dog
sikkert gå meget bedre, når julemaden og
nytårsknaldet er overstået.
Benny

K - skak
Siden sidst er der sket det at Gunnar har afsluttet et parti,
desværre med tab, således at vor samlede score nu er 10 points i 17
partier. I sig selv er et tab jo ingen skam, men minsandten om ikke
Gunnar tillod sig at tabe på tidsoverskridelse i en stilling som han selv
mener var remis. At den advarsel som jeg tidligere formulerede i
anledning af Jesper's fadæse (tidnød plus et ulovligt træk) var helt og
aldeles uden virkning, fremgår af den omstændighed at Gunnar benyttede
sig af næsten præcis samm e metode. Altså først bringe sig selv i tidnød,
og derpå sende - ikke et ulovligt træk, men for variationens skyld et kort
uden noget træk overhovedet! Unægtelig en finesse, men det kostede
desværre tre dages betænkningstid i straf, hvormed tidsfristen var
overskredet med en enkelt dag, hvilket modstanderen var ufin nok til at
benytte sig af.
Hvad skal man sige? At tabe foreløbig 2 ud af 17 partier på
tidsoverskridelse, i begge tilfælde i stillinger som skulle give mindst
remis ... Jeg synes det er for slapt, og man må prise sig lykkelig over at
oprykningen allerede er en realitet, om den så er fortjent eller ej.
Steen

Hjemmesejr i en kamp på det jævne
Holdturnering, 2. runde - 3. holdet
Vanløse III

- Tåstrup II

5 - 3

Erik Johansen
Asger Levinsen
Søren Juul Sørensen
Jørgen Nielsen
Jens Windeleff
Erling Madsen
Henrik Pedersen
Niels Edoo
R

-

0 - 1

Svend Lundbye
Jørgen Parkhøi
David Lund
Dan Brønnum
Ole Bang Madsen
Per Wittrock
Morten Riis
Per Jacobsen

½ - ½
½ - ½
1
1

- 0
- 0

½ - ½
1 - 0
½ - ½

Anden runde skulle spilles samme aften som fodboldlandsholdet skulle spille - eller prøve at spille VM-kval. Og efter de seneste 0-0 kampe var der ikke
ligefrem de helt store ønsker fremme om, eventuelt
at flytte kampen. Altså skak-matchen.
Men vi kunne selvfølgelig have forsøgt med 8 hurtige
remis-tilbud. Set i bakspejlet var det vist meget
godt vi ikke gjorde det. Tænk hvis de var blevet
modtaget.
Erik fik gang i et voldsomt kongeangreb, men desværre parerede modstanderen tilstrækkeligt til, at det
langsomt smuldrede, og i stedet måtte Erik indkassere en bolle.
Asger spillede et roligt parti, hvor ingen af parterne tilsyneladende var i krigshumør. Efter afbytninger af de lette officerer, blev der fordelt en
halv pind til hver.
Søren havde - jeg ved ikke for hvilken gang i træk fornøjelsen som sort. Han kom da heller ikke på
noget tidspunkt i vanskeligheder, og efter koneafbytning endte det remis.

Jørgen fik hurtigt en fordelagtig stilling, og vandt
siden en kvalitet, og kørte stille og roligt et helt
point hjem.
Jens troede han skulle hjem og se fodbold, men den
gik ikke. Modstanderen kom nemlig "kun" 40 min. for
sent. Heller ikke et hurtigt remistilbud virkede.
Der var kun den lange vej tilbage, og Jens trak det
længste strå.
Erling bidrog også med et halvt point. I et slutspil
med løberpar mod løber og springer, blev han fristet
af et remistilbud.
Henrik stod for aftenens morsomme indlæg - set med
VS øjne. I en tabt stilling spillede han videre i
håb om, at noget ville vise sig. Modstanderen blev
for grådig, og det blev straffet. Henrik satte ham
mat!
Niels var impliceret i en temmelig lukket forestil-

ling, hvor det var svært at se, hvordan nogle af
parterne skulle kunne bryde igennem. Et halvt point
var forståeligt.
Erling.

Lige ved at gå helt galt
Holdturnering, 3. runde - 3. holdet
Allerød III

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Flemming Lademand
Lars Johansen
Eigild Nielsen
Poul Erik Nielsen
Svend Aage Rand
Henning Stagaard
Gerner Levinsen
Henrik Kjær

- Vanløse III

- Erik Johansen
R - Asger Levinsen

R R R -

Jørgen Nielsen
Jens Windeleff
Erling Madsen
Henrik Pedersen
Sten Bauers
Niels Edoo

4 - 4

1 - 0
0 - 1
1 - 0
1 - 0

0 - 1
0 - 1
R 1 - 0

R O - 1

I 3. runde mødte vi det andet 3. hold i gruppen. Og
efter resultaterne af de første par runder at dømme,
var det en overkommelig modstander. Men overkommelig
kan man vist ikke.sige at Allerød var - tværtimod,
det var nær gået galt. Trods resultatet befinder
holdet sig på en 4. plads.
Erik kom desværre en kvalitet bagud. Han fik dog
senere kæmpet kvaliteten tilbage, men uheldigvis var
det ikke nok, og han gik ned.
•
·

Asger spillede kampens længste parti, som ret tidligt var gået over i slutspillet. Han havde byttet
en tyk for to tynde, hvilket var en god byttehandel.
Teknikken så overbevisende ud, selvom Asger ikke var
helt tilfreds. Men der er vel ingen grund til ærgelse, når man vinder?
Jørgen skal have opfrisket en af de gyldne regler
indenfor skakken, nemlig den om, at man skal sidde
på sine hænder, mens der tænkes. Så reduceres risikoen for såkaldte "fingerfejl". Jørgen kom nemlig
til at pille ved en forkert brik, hvilket kostede
dronningen. Ikke helt i overensstemmelse med spil og
chancer, som de siger i fodbold.
Jens slap fra åbningen uden skrammer, men blev
senere utålmodig og satsede. Det skulle vise sig, at
satsningen var for kraftig, og det resulterede i
tab.
Henrik har åbenbart fundet sin egen opskrift på gevinst: få en tabsstilling, og vind alligevel! Det
var nemlig tilfældet igen i aften. Modstanderen var
langt foran i materiale, og kunne ikke stå for nok
en officer i slag. Men hvad hjælper det, når man
bliver sat mat?
Sten kom til at overse et par detaljer, hvilket var
årsag til, at han led et nederlag. Eller som Sten
selv udtrykker det - han fik sølv.
Niels gjorde det igen udmærket. Han havde hurtigt
greb om spillet, og fik relativt enkelt fremskyndet
en gevinststilling, som blev styret sikkert hjem.
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På utallige opfordringer bringes her enkelte billeder fra undertegnedes opgør denne aften. Hvordan
hvid (ego) er kommet en kval bagud, spinges over.
Derfor kommer vi ind efter 3½ times spil, netop som
hvid har udført træk 35. Df6, og der i øvrigt ikke
var noget der tydede på,
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nabobrættet, idet Henrik
havde slået benene væk under sin modstander, og
dermed tilføjet et uventet point.
Situationen var nu den, at med gevinst i dette
parti, ville vi få uafgjort, idet Asger havde gevinststilling. Resten af holdet, bortset fra Asger,
var færdig, og af den grund var der temmelig mange
tilskuere stimlet sammen.
Efter længere tids over- 8
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Nyt fra kasseren!
Først det negative:
Husk at betale kontigent frem til og med 1. kvartal 1993 senest den 31
marts.
Restanter risikerer at blive hængt ud på næste generalforsamling, og
Ribers Kreditinformation truer om hjørnet. Endnu værre er det, at
kasserens vrede kan rettes mod dig.
På trods af hans uanstændigt høje alder og kristne sindelag er den

Gyldenblonde stadig uovertruffen som inkassator. Han er i ekstreme
tilfælde klubbens ultimative våben mod snyltere af enhver slags!

Så det positive:
Kian har overtaget jobbet som skriverkarl for 4-holdet, så nu slipper I
for mine kedsommelige og langtrukne referater. Kians første referat er
fra 4. runde, og det kan læses i dette nummer af Fribonden.
Kjell

Vanløse IV tabte til Vesterbro Il
4. runde
Vanløse IV
Niels Edoo
Finn Madsen
Kjell Suadicani
John Thomassen
Jesper Holm
Helge Jørgensen
Kian Pedersen
Karl E. Jørgensen

Vesterbro II
Tommy Christensen
Kim Jensen

2½-5½
0-1
½-½
0-1

1--0
0-1
0-1

Jesper Hansen
Ludwig Koch Hansen

1--0
0-1

Efter at have mødt de på papiret tre svageste hold skulle vi spille mod
rækkens bedste hold .... på papiret.
Det har vist sig, at Vesterbro og Valby er ganske suveræne, men Vanløse
hænger alligevel godt på. Selvfølgelig rykker vi ikke op, men jeg tror
heller ikke, at vi rykker ned. På trods af nederlaget var resultatet glimrende. Vesterbro Il og Valby Il ender med en skyhøj brætpointscore,
Tjalfe II er alt for svingende, og så er der fire hold, som ender med en
lav score.
Nicolai var for første gang i sin karriere forhindret i at komme, og for
anden gang i træk skulle Bjørn lave noget andet end at spille skak.
Niels Edoo trådte hjælpende til, men tabte desværre. Jeg håber ikke, at
det har haft indflydelse på Niels' spil, at jeg før kampen sagde: "Nu er vi
i det mindste sikre på et point". Hentydningen var tilegnet Niels.
Finn har spillet remis i sine tre foregående partier, og Finn gentog
kunststykket i fjerde runde, og denne gang mod en stærkere modstander.
Finn bidrager med en stabil pointhøst til holdet.
Kjell spillede sort i italiensk, og efter godt angreb i d-linien vandt han en
bonde, og partiet ville helt sikkert komme i fribonden, hvis ikke lige Kjell
havde glemt tiden omkring de sidste træk før tidskontrollen. Synd, for
han ville ganske givet have vundet partiet, men vingen faldt lige inden det
32. træk.
John spillede et fint parti, og han får i stedet æren af at få sit parti i
Fribonden.

/0

Jesper tabte desværre. Andet kan jeg ikke skrive, da jeg ikke fik hans
parti, og heller ikke kunne få kontakt med ham senere.
Helge tabte som hvid i en dronningegambit. Ifølge Helge var partiet
meget lige. Overraskende rokerede sort langt, og da han havde den bedste
bondeopstilling, blev Helge kvalt langsomt.
Jeg selv var sort i et spansk parti, hvor min modstander brugte 1h time på
de første 50 træk men en hel time på de sidste 20. Heldigvis for mig, for
havde det været omvendt, havde han nok vundet. Jeg lavede en grov fejl,
der efter et par træk kunne sætte mig mat. I stedet endte det med, at jeg
havde en hvidfeltet løber og tre bønder mod en springer, og det vinder jo.
Karl var hvid i en dronningegambit, og spillede mod en modstander, der
var meget stærk i denne variant. Karl måtte hurtigt slippe en løber for to
bønder. Senere slappede modstanderen lidt af, og gav Karl endnu en
bonde. Endnu senere var modstaderen faldet helt i søvn, og satte en
springer rent i slag, men Karl er en flink fyr, og afslog venligst at tage
den. Et træk senere var Karl mat! Alligevel tak til Karl, der medvirkede
til en hyggelig atmosfære med sine mere eller mindre vandede vittigheder.
Og så til John Thomassen-Kim Jensen, siciliansk.
1. e4 c5 2. Sf3, e6 3. c3, a6 4. d4, c•d 5. c•d, b5 6. Ld3, Sf6 7. o-o
7. Dc2 kunne være spændende. 7. -, d6 8. Sc3, Lb7 9. Tel, Le7 10.
d5?! "Jeg skal lige prøve min modstander" tænker John måske, eller "Øv,
jeg skal drikke urtete hos moster Ingrid i morgen" 10 .. -, e•d 11. S*d5,
L•d5 12. e•d, o-o hvis 12. -, S*d4 følger 13. Le4 13. b4, Sbd7 14.
Lb2, h6 15. Tcl, Sb6 16. h3, ss-es 17. Le4, S•e4 18. T•e4, Sc7 19.
Sd4, Dd7 20. Sc6, Lg5 21. f4, Df5 22. Te7! D•f4 23. T•c7, De3+ 24.
Khl, Tae8 25. Sd4, Df2 26. Tc7c2, Dh4 27. Sf3, D*b4 28. S•g5, h*g
29. Dd2, Dh4 30. Dd4? D*d6 vinder da bonden, men så ville følgende
smukke træk heller ikke ske 30. -, Dh6 31. Tc6, Dg6 32 T•d6, Te6 33.
T•e6, f*e 34. Tc7, Df6? 35 T•g7 + stærkt set 35. -, K•g7 36. Dd7 +,
Kg6 37. L•f6, T•f6 De sidste syv træk blev brugt på at snuppe bønderne
på dronningefløjen, så brød Kim Jensen tudende sammen og gik den lange
vej til det mørke Vesterbro. John kom måske i tanke om, at besøget hos
moster Ingrid kunne aflyses, eller var det modstanderen, der skulle prøve
John?
Kian
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Vinterturneringen 1991/92
Det er efterhånden ganske længe
siden, turneringen blev færdigspillet.
Og selvom jeg vandt den, har jeg ikke
mælet et ord herom i Fribonden. I
det hele taget er det ganske længe
siden, jeg har skrevet noget i Fribonden, bortset fra holdkampreferater.
Modtag min dybtfølte undskyldning herfor. Alle medlemmer af VS
bør jo skrive noget i Fribonden, når
de har noget at skrive om. Og når
man først er kommet ind i vanen, er
det ganske let at finde på noget at
skrive. Men hvad er så min undskyldning?
Den væsentligste grund til min
tavshed har været, at jeg har haft
travlt med at skrive andre ting (en
bog med titlen "Elektronisk aftale- og
bevisret", og to artikler), og at jeg er
begyndt at arbejde og min fritid som
følge heraf er blevet lidt mere knap.
Jeg besluttede mig sidste år (1991) for, at jeg ikke ville fortsætte
med at lave en turneringsbog over
mesterklassens partier. Nogle partier
skal I da have lejlighed til at se. Jeg
viser derfor alle mine partier fra
Vinterturneringen 1991/92. Ud over
partiet mod Jesper (hvilket parti blev
vundet uden kamp) var partierne
følgende:

Eivind - Benny, J. runde.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. Se2
dxe4 5. a3 Le7 6. Sxe4 Sf6 7. Dd3
Sbd7. Åbningen har vi spillet mod
hinanden så mange gange, at intet
kommer som en overraskelse. Jeg
mener stadig, at hvid har fordel.

Benny må vel være af en anden opfattelse. 8. Lf4 o-o 9. 0-0-0 Sxe4 10.
Dxe4 Sf6 11. Df3. Et af hvids eneste
problemer er, at hans dronning står
ubekvemt. 11.••SdS 12. h4 b5 13. Sc3
b4. Det er ganske rart, at a3-bonden
forhindrer sort i at få feltet b4 til en
officer. Men samtidig skabes naturligvis en svækkelse, som sort kan forsøge at udnytte. 14. Sxd5 exd5 15. a4.
Lad os ikke åbne b-linjen. 15...LfS!?

Forhindrer hvids løber i at sætte sig
på d3, og er samtidig et interessant
bondeoffer. 16. Lxc7?! Det er farligt
at åbne c-linjen, men jeg spiller nu en
gang på gevinst. 16-.Dc8 17. Td2 Le4
18. Dg3 b3! Sort har formentlig fordel, fordi a4-bondens liv hænger i en
tynd tråd, og fordi hvid er meget svag
på de hvide felter. 19. c3 a6 20. LeS
f6 21. Ld6 Tf7 22. Lxe7 Txe7 23. Dd6
De8. Vinder bonden tilbage, da der
truer ... Lc2, hvorfor hvid er nødt til
24. Te2 Dxa4 25. Da3 Dxa3 26. bxa3.
Sorts fordel består i presset mod c3,
den fremskudte b-bonde og udvik-

lingsforspringet. Hvids brikker arbejder dårligt sammen. Men trods alt er
det svært at bryde igennem. 26...Tc7
27. Kb2 aS 28. Th3 Tb8. Tårnene
æk fra de åbne linjer. Men måske er
det forkert at give hvid lov til i ro og
mag at doble tårne i e-linjen. 29.
The3 Kf7 30. g3 g5? Giver hvid indbrudsfeltet e5. Strømmen er vendt.
31. hxg5 fxg5 32. t3 Lf5 33. TeS Ld3
34. Tel Lxfl 35. Txfl a4 36. Tfel
Tbc8 37. Tle3 Kf6 38. Txd5 h5 39.
Td6+ Kg7 40. Ta6 Tc4. Hængestillingen.

at spille det hemmelige træk, jeg
følte var det stærkeste træk, i stedet
for at tage en trækgentagelse. 41...g4
42. fxg4 Txc3. Da jeg spillede det
hemmelige træk, havde jeg både
overset denne mulighed og 42...hxg4
43. Tc5 T8:xc5 44. dxc5 Te4, der også
er remis. 43. TcS T8xc5 44. dxcS Txg3
45. gxh5. Man har fornemmelsen af,
at hvid på en eller anden måde må
vinde dette, men nej. 45...Tg2+ 46.
Kc3 Tc2 + 47. Kd4 Th2 48. c6. 48.
h6 + giver nok bedre chancer, selvom
vi efter partiet fandt en remis (men
jeg kan ikke finde den nu; kan du?).
48...Txh5 49. c7 Th8 50. Kd5 b2 51.
Tb6 Th5+ 52. Kd4 Th4+ 53. Kc3.
Nu er kongen - ganske instruktivt kommet for langt væk. 53...Th8 54.
Txb2. 54. Tb8 Tc8! 54...Tc8 55. Tb7
Kf7 56. Kc4. Eiler 56. Kb4 Ke7 57.
Kxa4 Kd6 (57 Kd7? 58. Kb5 Txc7
59. Kb6!). 56 Ke7 57. KcS Kd7 58.
Kb6 Th8. Hvid er i en form for træktvang. 59. Tb8 Tc8. 59. Ta7 Tc8 60.
Txa4 Txc7 61. Th4 Tc3 62. a4 Tb3+
63. KcS Kc7 64. Th7 + Kb8 65. aS
Tbl 66. Th6 Tb2 67. Tb6 + remis.

41. TeS?? Et rigtig dårligt hemmeligt
træk. For det første kan 4L Ta7 +
vinde tid, så man kan beslutte sig i ro
og mag derhjemme. For det andet
giver 41. Ta7 + gevinststilling. Hvis
sorts konge går til 6. række, er 42. d5
en ubehagelig mattrussel, der vinder
straks. Hvis kongen går til g8, kan
hvid angribe bønderne på 5. række
med a-tårnet, hvorefter sorts modspil
begrænses til et minimum. Den eneste forklaring jeg kan give på at spille
det uklare og dårlige 4L Te5 er, at
jeg tidligere har haft stor succes med

Eivind - Knud, 3. runde.
1. e4 es 2. SO Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. o-o Le7 6. Tel b5 7. Lb3 o-o 8.
a4. Spillet for at undgå Marshallvarianten. Men det lykkes ikke...
8...b4 9. a5 d5!? 10. exd5 Sxd5 11.
Sxe5 Sxe5 12. TxeS c6. Så fik vi en
Marshall alligevel. Den eneste forskel
er indskydelsen af a5 og b4. Sorts
bønder er derfor svagere end i en
normal Marshall, men hvid har ikke
adgang til c3. 13. d3? (13. d4)
13...Ld6 14. Tel Dh4 15. g3 Dh3 16.
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16. Thel?? (16. e5) Lxb3. Ups, nu
ryger 2 bønder. 17. cxb3 Lxd4 18.
De2 Sxb2 19. Tel2 Sxd3 20. Txd3 c5
21. e5. Mon ikke jeg kan vinde en
bonde tilbage på den indespærrede
Ld4? Og mon ikke jeg kan få noget
pladder mod hans kongestilling?
21•.•dS 22. Dt3 e6 23. Se2. Bonden!
23 .•. Tc8 24. g4. Kongestillingen!
24...o-o 25. g5. Planen er Dh4 og

De2 Lg4 17. D11 Dh5 18. Le3.

Th3.

18..•Lh3?! 19. De2 Lg4 20. remis.
Knud har for stor respekt og skynder
sig at tage den halve. Han burde nok
have spillet videre.
Det mest omskiftelige parti var
klart partiet mod Dimon. Efter en
forfærdelig åbning sidder jeg tilbage
med 2 bønder mindre. Men minsandten om ikke der sker mirakler i slutspillet.
Eivind - Dimon, 4. runde.
1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. Le3 c6
5. Dd2 DaS 6. Sf3 Lg7 7. Ld3 Sbd7 8.
0-0-0?! bS 9. Kbl b4 10. Se2 Sg4 11.
Sg3 Sxe3 12. Dxe3 Sb6 13. Sd2 Sa4
14. f4 Le6 15. Sb3 Db6

25.-Lc3! Sort truer ...c4. Men jeg fik
da i hvert fald den første bonde tilbage. 26. Sxc3 bxc3 27. Txc3 c4 28.
Tecl Th8 29. Dh3 cxb3 30. axb3 d4
31. Td3 Tbc8 32. Txc8 Txc8. OK, jeg
kan glemme alt om kongeangreb. Jeg
må i stedet forsvare mig. 33. Dg2 DcS
34. Db2. Aktivt forsvar. Sort må bruge kræfter på at dække d4. 34-.Td8
35. Dc2 Dd5. I tidnød tør Dimon ikke
bytte dronninger. 36. ne De4 37. Dt3
Del+ 38. Ddl De4 39. Df3 Del+ 40.
Ddl nc 41. Dd2 Dxd2 42. Txd2.
Hængeparti. Nu kan Dimon gå hjem
og analysere stillingen til bunds. Men
det kan jeg også! Rent faktisk var jeg
rimelig optimistisk, eftersom der er

Jy

flere finesser, end man umiddelbart
tror.

57..•Kg6. Bønderne kan ikke klare sig
alene. 58. Th8 Kg5 59. Kc6 h4 60.
Kd6! Gevinsten er i sigte! 60.•.b3 61.
Ke7 Kf4 62. Kf6! g.3 63. Th4+ opgivet. Hvid tager h- og g-benderne
med tårnet, hvorefter e-bonden går i
dronning.

42-d3 43. Kb2 Td4 44. Kc3 Txf4 45.
Ta2! Første finesse. I det hele taget
bygger hvids spil på b-bonden, hvorfor sorts a-bonde skal elimineres
hurtigst muligt. Eller skal den?
45.-d2! Han fandt det! (desværre).
46. Txd2 Tg4?! Jeg tror mere på
46...Te4. 47. Ta2 TxgS 48. Kd4. Jeg
holder ved mine brikker så længe
som muligt. 48.-hS 49. b4 Tgl? SO.
Txa7. Først nu tager jeg bonden, for
nu sker det med tempogevinst. Sort
har brugt et ekstra tempo på at inhalere min h-bonde. Af samme grund
var 49...Kg? 50. b5 h4 bedre. 50...Tg2
51. bS Txh2 52. b6 Tb2 53. b7 Kg7
54. KcS gS? Dimon har lært, at bønder ikke kan gå ned alene. Men det
passer ikke! 55. Kc6 g4 56. Ta8 Txb7.
Sort vil have hvids konge så langt
væk som muligt. Men tårnet er hvids
væsentligste aktiv: 57. Kxb7

Eivind - Stefan, 6. runde.
1. e4 eS 2. Sf3 Sc6 3. LbS a6 4. La4
d6 5. Lxc6 + bxc6 6. d4 Sf6 7. Sc3
exd4 8. Dxd4 Le7 9. Lg5 Le6 10.
0-0-0!? Det er meget sjældent, jeg
har hvid i spansk, så jeg var faktisk
ikke klar over, om hvid står bedst,
eller om sort kan få spil mod hvids
konge. Så må man improvisere, og
lang rokade er trods alt det mest
g,~·.
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11...SdS?! Deplacerer springeren. Jeg
tror ikke, sort var så presset, at han
var nødt til dette. 12. Lxe7 Sxe7 13.
SgS Sg6 14. Sxe6 fxe6 15. g3 eS. Ellers kommer f4. 16. Dc4+ Kh 8 17.
Dxc6 Txt2 18. Thfi. Med enkle mid1 er har hvid fået klar fordel.
18 ...DgS+ 19. Kbl Taf8 20. Txf2 Txf2
21. Dxc7. Dronningen leger Pac-Man
og spiser alle sorts bønder. 21 ...Dxg3

står godt på d5, og sorts brikker er
kommet i en mere defensiv position.
37. Tgl Tf7 38. Dd6 Se5 39. Db6 Df8
40. Se3 overskre det. Tårnuret faldt
lidt før, Stefan havde regnet med.
Men under alle omstændigheder er
det begyndt at gå hvids vej. Sorts abonde og planen Sf5, evt. fulgt af
Txg7 og Dxh6, gør gevinsten let.

22. Dxd6 Dxh3 23. DxeS.

Ole - Eivind, 7. runde
1. d4 Sf6 2. e3 e6 3. Le2 Le7 4. Sf3.
Alligevel ikke Stonewall-opstillingen.
4 ...o-o 5. o-o b6 6. b3 Lb7 7. Lb2 cS

8. c4 d5 9. Sc3 Sc6. Foreløbig er det
symmetrisk, men med slag af c- eller
d-bonde udløses stillingens dynamik.
Miki vælger at se mig an. 10. a3 Tc8
11. Tcl?! dxc4! Sort har fordel! 12.
bxc4?! cxd4 13. exd4 SaS.

Kan naturligvis ikke tages. Jeg vurderede, at det var vigtigere med en
fri e- end 3 forbundne bønder, eftersom sorts officerer kan udnytte de
svækkelser, der følger med en bondefremrykning. Problemet i partivarianten er egentlig, at det alligevel ikke
er så let at komme videre uden at
svække sig. De næste træk er en
rykken frem og tilbage med brikkerne i håb om, at noget vil vise sig.
23 ...h6 24. DdS Dh2 25. De6 Tf6 26.
Dc4 Ses 27. Dc7 DhS 28. a3 Kh 7 29.
Tgl Tf7 30. Dc8 Dh2 31. Tdl Tf6 32.
Db8 DhS 33. Db3 De8 34. SdS Tf3 35.
Db7 aS 36. Dc7 Sc6. Langsomt er

Det er egentlig utroligt, at den symmetriske stilling i den grad gavner
sort. Truslen mod c4 er ganske ubehagelig. Hvid er næsten nødt til 14.
Sd2 (Dxd4?? 15. Sd5), men sådan et
træk er nu en gang en indrømmelse.
14. Sa4 Lxf3 15. gxf3. Gys! 15-.ShS

stillingen blevet forbedret. Springeren

16. Tel LgS 17. Tc3 U4 18. Lcl Dh4
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19. Lxf4 Sxf4 20. Lfl fS 21. d5 Tf6

22. Txe6. Ellers går hvid mat.
22...Sxe6 23. dxe6 Th6 24. h3 Tg6+
25. Lg2 Dxh3 26. nn f4(!) Hvid skal
ikke kunne opløse den evige binding.
27. Td3 Kf8 28. c5 b5 29. overskredet. Men stillingen er håbløs.

12. Sa4! Bondeoffer for at udnytte
sorts udsatte konge. 12...Db4+ 13.
Ld2 Dxd4 14. Se2 Dg4. Eneste træk.
14...Dxe5?? 15. Lf4, og dronningen er
fanget! 15. Sc5 + Ke8. Løber fra regningen og merbonden, men 15...Kc7
er nok for farligt. 16. Sxb7 Kt7 17.
Sd6+ Kg8 18. exf6 gxf6 19. t3 Dg6
20. Sf4(!) Dg3 + 21. Kfl.

Eivind - Gunnar, 8. runde
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 LfS 4. h4 h5 5.
c4 e6 6. Sc3 Sd7? Gunnar havde
glemt, at Ludo Tolhuizen spillede det
samme mod mig i jubilæumsturneringen og kom galt af sted. 7. cxd5 cxd5
8. LgS Db6 9. Lb5 f6?? Ser bedre ud
end Tolhuizens 9...Se7. 10. Lf4 Se7
11. Lxd7+ Kxd7.

21...Ld3 +? "Planen" med Sf4 var at
lokke Gunnar til at spille dette lokkende træk, der er et rent tempotab.
22. Kgl LfS 23. SxfS Sxf5 24. Th3
Lc5 + 25. Khl Df2 26. Sd3 Dd4 27.
Lc3 Dc4 28. Lxf6. Skak er et ufat-
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teligt enkelt spil. Man flytter bare
rundt på brikkerne, og så vinder man
pludselig en bonde og truer Tcl,
hvilket alt i alt giver en kvalitet.
28•••Ld6 29. Tcl Da6 30. Lxh8 Kxh8
31. f4 Kg7 32. Dxh5 Tg8 33. Se5 Kf6!
34. D17 + mat.
Det sidste parti skulle "bare" overstås
uden tab, for jeg var allerede sikker
på klubmesterskabet, og med et halvt
point sikrede jeg mig 4 vinterturneringer (med præcis 50 partier!) i
træk i vinterturneringen uden tab!
Søren -Eivind, 9. runde
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 Lb4+ 4. Ld2
De7 5. g3 o-o 6. Lg2 Lxd2 + 7. Dxd2
d6 8. o-o eS 9. Sc3 Sc6!? Man plejer
at spille ...Te8 først, men jeg fik den
ide at vente med trækket.

10. h3!? Normalt er h3 tempotab.
Men i denne stilling er der ikke meget taktisk på færde. Det kan derfor
være fornuftigt at bruge et træk på at
hindre ...Lg4. 10...Lf5 11. Sh4!? Lg6
12. Sxg6 hxg6 13. dxe5 Dxe5 14. Sd5
Tac8 15. Sxf6 + Dxf6. Søren havde
regnet med 15...gxf6, der muligvis

også er bedre. 16. b3 Tfe8 17. e3 Te7.

18. Lxc6 bxc6 19. Da5. Hvid går naturligvis efter bondegevinsten, men
jeg havde set en smule længere:
19•••Df3 20. Dxa7 c5! Truer ...Ta8 og
vinder derfor et vigtigt tempo. 21.
DaS.

2L..Txe3! Med evig skak, hvis han
tager den. 22. Tael Te6 23. DbS Ta8
24. a4 g5 25. Txe6 fxe6 26. a5 Kh7
27. a6 Kg6. Truer ...Th8 med kraftigt
angreb. 28. Dd7 Txa6 29. Dxe6+ Kh7
30. Dc8 Ta7 31. Dd8 Dxb3 32. Dxg5
Dxc4 33. Tel Ta8 34. Dh5+ remis.
Hvid har evig skak.
Så let var det at blive klubmester!
Eivind

En aften i skakklubhen
En god bekendt har gennem nogen tid forsøgt at hverve mig til
fordel for det ædle skakspil, som han siger, og opfordret mig til at
aflægge Vanløse Skakklub et besøg for at "lugte til sagerne", og en aften
i december gjorde jeg så alvor af det. Det blev en uforglemmelig
oplevelse.
Først dukkede en lang nisse-fyr op, med skæg og tilbehør, og
afleverede et par store pakker, men det er der vel ikke noget at sige til,
sådan op mod jul. De blev modtaget af en anden lang fyr, som så vidt jeg
hørte skulle være formand, men han kunne for den sags skyld lige så godt
være bagmand, hvis det nu var hash, der var i pakkerne, ikke? - Der var
også en anden en, som efter hvad jeg forstod var kasseret, men det kunne
ikke passe, eftersom han tydeligvis var en forklædt militærperson, så jeg
fandt da ud af, at han måtte være kasserer.
En nydelig ung mand spillede et stykke på guitar, og så skulle de
andre finde ud af hvad det var, og tilkendegive deres mening ved at baske
med armene eller stå op på borde og stole eller sætte sig ned på gulvet.
Men de kunne ikke blive enige om hvorvidt det var Lille Peter Edderkop
eller Vor Gud han er så fast en borg. Ind imellem blev der serveret en
slags trylledrik til 20 kroner som havde den virkning på mig, at jeg så det
hele i et ligesom overnaturligt skær, så jeg ved ikke hvad det egentlig
endte med. Det var en sælsom forestilling.
Så viste der sig en mumieagtig fremtoning, som gav sig til at lave
grin med det højeste og dyreste i livet, nemlig helligånden og vores
kristne barnetro. Og de grinede og klappede ad ham, så jeg blev syg i min
inderste sjæl derved og måtte gå hjem kort efter. De kaldte det
juleprædiken, men det var snarere hvad jeg vil betegne som en
heksesabbat. Den slags blev folk i gamle dage brændt på bålet for og lagt
på hjul og stejle, og det havde de rigtig godt af. Jeg frygtede såre, at
lynet skulle slå ned midt iblandt os; vi befandt os jo dog lige op ad
Herrens hus, men Hans veje er uransagelige og hans langmodighed uden
ende, men alligevel. ...
I rimeligt chokeret tilstand, men også lettet, forlod jeg
etablissementet, en erfaring rigere og en illusion fattigere. Sådan at forstå,
at skak er ikke noget for mig; jeg troede det var helt anderledes.
Svantevit Olsen
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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
19.30

Demobrædtet hentes frem
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
19.30

Demobrædtet hentes frem
Finalegrupper, 3, runde

Lør 13/3

12.00

1. holdet spiller i Hillerød mod
Odysseus I

Søn 14/3

12.00

1. holdet spiller i Hillerød mod
Frederiksberg II

Vintert'm. ering:

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.
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