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OMMERTURNERING 1993.
Igen i &r vil der blive afholdt en turnering i
sommermånederne. Turneringen vil blive afholdt pa
onsdagene i perioden 23/6 - 18/8, hver aften med
start klokken 20.00.
Deltagelse vil være gratis, så kravene til
deltagerne skulle være til at forst&:
Mød op og
bliv underholdt!
søren B.P.

Gladsaxe lammetævet
Holdturnering, 4. runde - 3. holdet
Gladsaxe II

- Vanløse III

Kim Sørensen
Thorkil Braagaard
Hans 0. Strauss
Henning K. Andersen
Poul E. Harders
Tommy Vedelfort
Ib Møller
Finn Møller

-

Erik Johansen
Asger Levinsen
Johnny Andersen
Søren Juul Sørensen
Jørgen Nielsen
Jens Windeleff
Erling Madsen
Henrik Pedersen

½ - ½
1
0
0
0
1
0
1

-

0
1
1
1
0
1
0

For første gang i denne sæson var 3. holdet forskånet for afbud, og stillede således op med det
ordinære hold. Nu skulle vi vise hvad vi duede til.
Og det var ikke så tosset. Det blev til en beskeden
sejr, og holdet befinder sig nu på 4. pladsen.
Erik kom endelig på tavlen efter et særdeles nervepirrende parti. Erik havde fået modstanderens konge
ud midt på brættet, mens sin egen nærmest var totalt
blottet. Modtanderen syntes det blev for spændende,
og fremtvang trækgentagelse.
Asger havde været til eksamen hele eftermiddagen, og
den havde åbenbart taget hårdt på ham. Han var ude
af stand til at tælle, og det kostede en offi efter
12 træk.
Johnny spillede et rigtig angrebsparti, hvor alt
pludselig stod i brand, og tungen skulle holdes lige
i munden. Det blev for spændende for modstanderen,
som tilsyneladende glemte, at dronningen stod i
slag.
Søren stod trykket det meste af partiet, men fik
luft hen mod slutspillet. Og med en elegant detalje
som modstanderen åbenbart har overset eller undervurderet, fik Søren en livsfarlig fribonde, og
manden fra Gladsaxe kapitulerede.

Jørgen havde svært ved at finde noget afgørende, så
han lagde en fælde som modstanderen røg i. Denne tog
en forgiftet bonde, og måtte dernæst betale med en
officer. Derefter styrede Jørgen sikkert i mål.
Jens fik en dårlig stilling, hvor han på det nærmeste var afskåret fra initiativ, med det resul.tat, at
han stille og roligt blev trykket sammen. Der røg
tillige et par bønder, og Jens gav til sidst pp.
Erling spillede aggressivt - risikobetonet vil nogle
måske mene. Og bedst som modstanderen troede han fik
en officer lige ned i foret, indkasserede han i stedet en overset mellemskak, efterfulgt af tvungne
afbytninger og et tabt slutspil.
Henrik brød med sine principper, og fik en udmærket
stilling. Med rokade til hver side, blev der spillet
på begge fløje. Desværre var Gladsaxemanden den mest
effektive, og Henrik blev løbet over ende. Ærgerligt, da han samtidig mistede rollen som topscorer.
Erling.

Rettelse/ afsløring/ dementi
I referatet fra 3. holdets sidste kamp (FB nr. 2/93)
kom jeg fejlagtigt til at afsløre mit manglende
kendskab til reglerne indenfor skak. Det drejede sig
om det, der vist kaldes rokade. Af flere skakkyndige
er jeg blevet gjort opmærksom på, at kongen tror det
er - den højeste brik om ikke andet - ikke måbevæges over et truet felt. Derfor kan jeg nu indse,
at kommentarerne i referatet virker en anelse underlige. Navnlig for dem som kender skakreglerne.
Ja, man skal lære noget hver dag. Om jeg nu skulle
være inde i alle skakreglerne, er dog yderst tvivlsomt, men nu forstår jeg bedre, hvorfor min modstander ikke rokerede!
Erling.

Beskedent nederlag
Holdturnering, 5. runde - 3. holdet
Vanløse III

- Kageklubben I

R - Michael Olesen
Jørgen Holst, Dr.
- Jan Sandahl
Erik Johansen
- Søren Galberg Lund
Søren Juul Sørensen
- Niels Jørgen Jensen
Jørgen Nielsen
Jan Timper
Jens Windeleff
- Lars Zwisler
Erling Madsen
- Henrik Jørgensen
Henrik Pedersen
R - Gert Johnsen
Niels Edoo

0 - 1
1 - 0
0 - 1

0 - 1

½ - ½
0 - 1
1 - 0
1 - 0

Efter at have stillet med det ordinære hold i forrige runde, var der denne gang to afbud - eller
rettere eet afbud, og to reserver. Johnny havde
nemlig ikke meldt afbud før han tog på skiferie.
Det var dog ikke noget problem, da der var villige
reserver. Men ellers må afbud gerne meldes i god
tid! Og hvordan gik det så?
Doktoren kom efter en langrok - der må betegnes som
en anelse risikobetonet - under et lidt ubehageligt
pres. Han overlevede dog presset, men en snedig
taktisk manøvre i slutspillet var dræbende.
Erik var aftenens hurtigste mand, selvom han sov
over sig. Kagemanden satte nemlig et tårn i slag
inden for de første ti træk, og så var ballet ligesom forbi.
Søren havde for 10. gang i træk sort. I modsætning
til tidligere slap han ikke så heldigt fra det,
trods solid opstilling. Der smuttede nemlig en
officer undervejs.

Jørgen fik skidt stilling, og blev presset mere end
godt var. Det sluttede med to dronninger til modstanderen, og her var gemen fusk ikke nok til at
rage kastanjerne ud af ilden.
Jens kom på bekostning af en ulden bondeformation
foran med en kvalitet. Men uheldigvis blev han lidt
febrilsk omkring tidkontrollen, og overså et forsvarstræk (måske netop derfor?), der havde vundet
en offi og dermed partiet. Jens måtte nøjes med en
halv.
Erling fejlbedømte et bondeslutspil, og fik derfor
byttet forkert af med det resultat, at han kom ind i
et tabt slutspil, og ikke overraskende tabte.
Henrik fik med meget enkle midler en fordelagtig
stilling, nærmest gevinststilling. Det voldte ham
heller ikke problemer at omsætte stillingen til et
helt point.
Niels var uheldig at komme en kvalitet bagud. Men
som kompens havde han rigeligt initiativ, og pressede modstanderen så meget, at kvaliteten ~om retur,
og yderligere kom en officer med i købet, og sagen
var afgjort.
Erling.

Nedrykning undgået

Holdturnering, 6. runde - 3. holdet
Vesterbro I

- Vanløse III

Niels-Erik Andersen
Hans K. Pedersen
Michael F. Jørgensen
Rolf S. Hansen
Thomas Schmidt
Svend Hansen
Henning Jensen
Jesper Mathiesen
R

-

Erik Johansen
Asger Levinsen
Søren Juul Sørensen
Jørgen Nielsen
Erling Madsen
Henrik Pedersen
Niels Edoo
Per Lykke

1 - 0
0 - 1

½ - ½
0 - 1
0 - 1
1 - 0
R

O -

1

R O - 1

Med en solid holdindsats, på en aften hvor næsten
alt så ud til at lykkes, vandt 3. holdet en komfortabel sejr, og rykkede så langt væk fra bunden, at
nedrykning skulle være udenfor rækkevidde.
Erik var tilbage som frontfigur, og fik meget at se
til. For meget til både at overskue bræt og noteringsliste. Det så ikke godt ud - ja, faktisk stod
Erik
mindre godt. Han inkasserede derfor
aftenens første nederlag til VS.
Asger fik uden problemer en ganske god stilling,
hvor han stort set fra start bestemte tempoet, endda
med sort. Der var tale om spil til et mål, og Asger
vandt da også overbevisende.
Søren havde for første gang i to sæsoner hvid på 3.
holdet. Han havde derfor næsten glemt hvordan de
hvide brikker går, og måtte nøjes med remis.
Jørgen er yderst stabil. Han vinder i de lige runder, og taber i ulige. Det var altså igen tid til at
vinde, og det nærmest forudsigelige sker. Jørgen
vinder efter at modstanderen frister med et tårn i
slag.

.

Erling spillede på modstanderens dobbelte isolani.
Stille og roligt blev modstanderen plukket, og måtte
til sidst til tælling. Vist nok det pæneste spil fra
holdlederen i år.
Henrik var udsat for en modstander, der gik direkte
mod målet. Henrik måtte give en kvalitet for at
afværge de værste trusler, men det var ikke nok.
Niels trådte igen uden tøven ind på holdet, da der

nok en gang var afbud. Gennem hele partiet stod
Niels godt, og han sluttede af med en fiks detalje,
nemlig et tårnoffer. Flot.
Per debuterede som reserve, og gjorde det udmærket.
Med en gevinst-stilling, men meget lidt tid - det
mindede mest af alt om ex-formand Benny's partier vandt Per.
Erling.
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En syngende lussing

Holdturnering, 7. runde - 3. holdet
Vanløse III

- Amager II

R - Palle Madsen
Jørgen Holst, Dr.
- Carsten Larsen
Erik Johansen
- Daniel Kokholm
Asger Levinsen
- John Danielsen
Søren Juul Sørensen
- Arne Møller
Jørgen Nielsen
- Atle Danielsen
Erling Madsen
- Henning Christensen
Henrik Pedersen
R - Walther Frisch
Niels Edoo

1

1

2 - 2

0
0
0
0
0
0

-

1
1
1
1
1
1

R O - 1

Sidste runde blev en sløj omgang for holdet. Ganske
vist var det topholdet vi skulle møde. Og Amager var
reelt sikret oprykning inden kampen - eneste hindring var et nederlag på 8-0 til VS, og det var der
vist ingen der troede på. Jo, flere fra holdet havde
forudset et nederlag til VS.
Men kun een benyttede det som argument til at melde
afbud. Det var Jens Blackmar Windeleff. Han havde
forinden været på udkig i diverse supermarkeder
efter Pampers phases med lækagebarriere og grønne
kugler, men så store findes de trods alt ikke.
Derfor meldte Jens afbud, men kom alligevel ned og
overværede, hvilken afklapsning han var forskånet
for. Hvis enkelte undrede sig over Jens Blackmars
smørrede grin den aften, kan jeg afsløre, at det
udelukkende skyltes at 1. brættet på det gæstende
hold netop forsøgte sig med en BDG.
Selv om det ikke var et særligt opmuntrende resultat
at slutte sæsonen af med, knyttes alligevel en
kommentar eller to til de individuelle præstationer.
Doktoren kom til at sidde overfor en BDG-mand, og
klarede det ganske pænt. Det blev vist ikke til det
helt store slagsmål på brættet, men det udviklede
sig mere i retning af verbalt slagsmål, idet amagerkaneren lod sig irritere over doktorens måde at slå

lo

og flytte brikker på. Eller skyltes irritationen
måske at 1. brættet var det eneste bræt, som ikke
tog fuldt hus?
For at gøre en lang historie kort - så reddede Holst
æren for holdet og klubben med den halve pind således, at resultatet forhåbentlig ikke vil gå over i
historien.
Erik havde inden kampen prøvet at drikke en af
gæsterne under bordet (udmærket trick), men det
hjalp ikke. Det var nemlig ikke Eriks egen modstander, og han (Erik) måtte ned med nakken.
Asger holdt ud længe i en meget lukket forestilling,
men gik til sidst ned på grund af en smart kombi,
han ikke havde fået med i tidnøden.
Søren er simpelthen ude af form med de hvide brikker, e 1 ler ogsa var Amager bedre end os. Søren matte
i hvert fald dele skæbne med de fleste af os andre
den aften.
0

0

Jørgen troede han havde fat i den lange ende, men
blev klogere. Jørgen havde overset en mindre detalje, som resulterede i, at han blev plukket og senere
sat mat.
Erling blev sat under pres, efter at have åbnet
stillingen. Lidt for meget. Godt var det ikke, og
han måtte også indkassere en bolle.
Henrik ville hellere være med i kampen om lagkagen
derhjemme (kæresten havde fødselsdag) end i kampen
om topscoren. Han satte derfor en officer i slag, og
så var det ellers hjem til lagkagen.
Niels har mere været fast mand på holdet, end egentlig reserve. Og han har gjort det godt. Endda så
godt, at han blandede sig i striden om at blive
topscorer. Men Niels nænnede det alligevel ikke til
sidst, og løb direkte ind i en springergaffel. Og
det var endda med de nye brikker. Ja, det var ærgerligt vil mange mene - ikke mindst Niels.
Erling.

li

6. runde
4. holdet rykker ned!
Vanløse IV
Sten Bauers
Finn Madsen
Kjell Suadicani
John Thomassen
Bjørn Skougaard
Jesper Holm
Kian Pedersen
Nicolai Renstrøm

Tjalfe II
Lubomir Stosic
Simon Rendi
Erik Hjortshøj
Bende Sylvan
Christian Engel
Claus Poulsen
Thomas Hansen
Anders B.

2½-5½
0-1
1/2-1/2
1-0
½-½
0-1
0-1
0-1
½-½

Øhh, bøh, ja, nå.
På trods af et hårdt kæmpende IV-hold, et hold, som til det sidste holdt
modet oppe, et hold med så stærkt et vinderinstinkt at af alle tænkelige
ting skete det utænkelige.
Vi rykker ned!
Teoretisk kan IV-holdet stadig forblive i rækken, men det kræver, at BSF
kun får et halvt point mod Valby. Hvis to hold rykker ned,er vi et af
disse.
Helge holder pause på grund af spillemæssig nedtur, og jeg må nok
alligevel sætte spørgsmålstegn til, hvor stor holdånden er. Men vi glæder
os til at Helge dukker op igen, forhåbentlig snart.
Sten Bauers kom således stormende i stedet for Helge, og det skal han
have tak for. Også tak til Niels Edoo og Karl E. Jørgensen, som også har
været reserver.
Sten var sort i et engelsk parti, og hvis jeg har set Stens notering rigtigt
(hvilket jeg sjældent gør) kunne Sten på et tidspunkt sætte hvid mat. Efter
et lige parti og en lille overvægt til Sten til slut, endte det med, at Sten
overskred tiden på det 31. træk!
Finn's åbning hedder vist nok Barcza-systemet (1 St3,Sf6 2 g3). Finn var
hvid i omtalte åbning. I partiet kunne Finn have taget tårn eller vundet en
kvalitet, men han undlod begge dele, måske på grund af blottelser senere.

/2

Parterne blev så enige om remis, hvorved det lykkedes Finn at spille 5
remiser ud af 6 mulige. Med en samlet score på 2½ i seks partier blev
undlod Finn's procentvise score på 41,6%.
Kjell var sort i en dronninggambit, og han var aftenens eneste vinder (for
Vanløse), og derfor bliver Kjells parti vist i fribonden. For øvrigt scorede
Kjell også 2½ i seks partier, og den procentvise score blev som Finn' på
41,6%.
John var hvid i et siciliansk parti, og spillede mod den mest nuttede pige
med de sødeste hænder, jeg længe har set. Derfor undlod John måske at
kvase hende (så kunne jeg også blive topscorer), og nøjedes med at spille
remis i et noget rodet parti. Dog havde John godt angreb i C-linien, men
fik aldrig noget ud af det. John vandt to partier, spillede to remis og tabte
to. Johns procentscore blev derfor 50%.
Bjørn {pillede Aljechins forsvar, og spillet var klart bedre end mod
Valby. Partiet var i lang tid lige, på trods af hvids bønder, der kom langt
frem, men Bjørn stoppede den godt. Senere i partiet kom endnu andre
bønder og hvid fik mere og mere terrænovervægt, og til sidst måtte Bjørn
give op efter et sidste forsøg på angreb i g-linien. Bjørn vandt et parti,
spillede en remis, og tabte to. Procentscoren blev 37,5%.
Jesper var hvid i et italiensk parti, men da jeg havde problemer med at
tyde noteringen kan jeg ikke referere resten af partiet på en ordentlig
måde. Kun tilføje, at Jesper havde en skuffende sæson med en sejr, en
remis og fire nederlag og en procentscore på 25%.
Helge har som jeg skrev tidligere meddelt, at han holder en pause, og
derfor spillede Helge ikke 6. runde. Helge fik en sejr og fire nederlag og
procentscoren blev på 20%.
Jeg var sort i et spansk parti, hvor jeg selv synes, at jeg kom til at stå
bedre og bedre, som partiet skred frem. Jeg synes også, at jeg spillede
bedre end jeg gjorde i mine sejre over Vesterbro og Valby. På trods af
min terrænfordel kunne jeg kun sidde og glo på at hvids bønder styrtede
mod min konge, og da matten truede gav jeg op. Jeg vandt tre partier,
spillede en remis og tabte to, og fik en procentscore på 58,3 % .

Nicolais notering var ligesom Jespers svær at tyde, men partiet afsluttedes
i et spændende slutspil, hvor Nicolai stod til at vinde, men nerver eller
manglende overblik gjorde, at Nicolai havde et par småfejl, og pludselig
stod sort til at vinde. Klogt spil af Nicolai gjorde dog, at sort ikke kunne
udnytte sin fordel, og partiet endte remis. Nicolai scorede sammenlagt en
sejr, en remis og to nederlag og endte med en procentscore på 37,5%.
Tak til Knud, som var vores træner, og tak til Kjell, som skriver det jeg
har skrevet ind på maskine, så Fribondens læsere kan forstå hvad jeg
skriver. På gensyn i fjerde række. SNØFT!!!
Hvid: Erik Hjortshøj - sort: Kjell Suadicani
1 d4, d5 2 c4, e6 3 Sc3, Sf6 4 Sf3, Le7 5 e3, o-o 6 Ld3, b6 7, o-o, -Lb7
8 Tel, Sbd7 9 e4, d*e 10 S*e4,c5 11 d*c, S*c5 12 S*c5, L *c5 13 Lg5,
Le7 14 Tcl "duer ikke" sagde prinsessen, og gik sin vej 14 -, Sg4 "duer
ikke" sagde prinsessen, da hun kom tilbage. 15 L *e7, D*e7 16 Le4, Tfd8
17 Dc2, L*e4 18 D*e4, Sf6 19 Dh4, Tac8 20 b3, Tc5 21 Sg5, Dd6 22
Se4, S*e4 23 D*e4 Tc7? Th5 for at komme i angreb og bagefter Dc7 24
Te2, b5 her ser 24 -, Tcd2 bedst ud 25 Tec2, Ddl + 26 Del, D*el + det
ville næppe hjælpe med 26 -, Tcd2, men det villle se spændende ud 27
T*el, b*c 28 b*c, Td4 29 Tecl, Kf8 så begynder kongekapløbet 30 Kfl,
Ke7 31 f3 Kd6 32 Ke2, Kc5 33 Ke3, Tcd7 34 h3, Tdl 35 T*dl, T*dl 36
Tb2 Td7 37 Tc2 Td4 38 Tb2 øje for øje, tand for tand 38 -, Td7 39 Tc2,
h5 40 g4, h*g 41 h*g, g5 42 Tc3, f5 43 Td3, T*d3 44 K*d3, a5 45 a4?
a3 er bedre 45 -, f4 46 Ke4, K*c4 47 Ke5, Kb4 48 Kf6, K*a4 49 K*g5
Kb5 50 Kh6? Hvid skal selvfølgelig tage på f4 50 -, a4 51 g5, a3 52 g6,
a2 53 g7, alD 54 g8D, Dhl + sådan, sejren er hjemme pyyhhh 55 Kg6,
Dg2+ 56 Kf7, D*g8+ her opgav hvid, for Kjell kan roligt gå medebonden og derefter f-bonden. kjell kunne afslutte sæsonen med æren i
behold. 2 sejre, 1 remis og 3 tabte er rimeligt. Vi må ned i fjerde række,
og må håbe, at vi ligesom i sæsonen 91-92 kan rykke op igen.
Kian

Tak til Kian for de gode og hurtige referater. Det der med læselige
noteringslister gælder iøvrigt også dig. Det er ret svært at se forskel på
dine b'er og g'er.
Skriverkarlen

«««ee@e~r,-~~----ffl8Slerslagteren
- lev sundt med kød ...

En dejlig saftig nyhed
hos
kødspecialisten
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Enggrisen er mere fast
kødet, har kraftigere
smag, mere mørt og
saftiger end sædvanligt.
1

Enggrisen er lidt dyrere
men man får absolut
mere for pengene
Enggrisen går længere og så er hjertet

Ons 19/5

19.30

Lynmesterskab/udsatte partier

Ons 26/5

20.00

Generalforsamling

Ons

2/6

19.45

Pokalturnering

Ons

9/6

19.45

Pokalturnering

Ons 16/6

19.45

Pokalturnering

Ons 23/6
til ....

20.00

Sommer Grand-prix

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

Søren Boeck Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

31831268
31 71 13 61
316230 89
31 717497
647 8433

