
Vi starter med desserten:

(Hvad er hvids plan ?)

og disker op med mange nye tiltag. Der savnes også nogle indlæg fra 2. holdet,
men til gengæld er der ingen vinder afjule-nøddeknækkeren.

Læs og bliv klogere ....



Vanløse Skakklub:

Formand:
Morten Møller Hansen

Lerager 22
2605 Brøndby
43 45 45 49

Kasserer:
Ole Lergren
38 79 07 46

Klubtelefon i klubtiden :

38 79 41 07

Fribonderedaktion:

Hans Nissen
Grønnedammen 25

2605 Brøndby
36 75 79 36

hhnissen@post3. tele. dk

Deadline til næste nummer vil
normalt være den 18. i måneden.

Indlæg modtages gerne elektronisk i
Word I ChessBase / PGN eller

simple *. txt filer (disse kan laves af
alle tekst programmer) - filer fra
Mac er heller ikke et problem.
Fotos, tegninger mm. er meget

velkomne. Ønsker man et diagram
angives det bare med "(diagram)" i
teksten. Man kan sende pr. email
eller sneglepost til overstående
adresse. Disketter eller CD-rom i
både Win/Dos og Mac format
modtages også. Hånd- og

maskinskrevne indlæg kan afleveres
i arbejdstiden hos: Kajs Foto &

Atelier, Ålekistevej 42.
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Indhold:

K-Skak desserten Side 3

VS 1 mod AS04 2 Side 5

Årets visuelle oplevelse ! Side 7

Julekonkurs Side 9

VS 1 mod Hvidovre 1 Side 10

Skræk i Valby Side 11

Mangler.

Pga. afualmindeligt meget rod i mit
privatliv, har jeg valgt at gå ud af
bestyrelsen. Jeg vil dog stadigvæk stå
til rådighed, såvidt det angår praktiske
gøremål jeg kan Løse. Jeg fortsætter
også som redaktør (nå, der troede I lige
... HVA' ?) af dette enestående organ.
Jeg arbejder også, som en udløber af en
tidligere arbejdsgruppe, nedsat af den
tidligere bestyrelse (meget tidligt dette
herl), på at gøre klubafterne
computeriseret ... ja spændende ikke,
men mere herom senere (på året). Jeg
er glad for det meget stof, dertilflyder
redaktionen, hvori også den kære
Gemze nu yder et stort arbejde. 1. og 3.
holdet kommer også med flittige
indlæg men Spiller 2. holdet ikke
mere? Jeg har ihvertfald ikke modtaget
et eneste indlæg fra dem? Fy - skrurune
... det kan være vi skal til at hænge
enkeltpersoner ud måske ? Og så
glæder vi os jo alle til indlægget fra
Lynmesterskabet, som Knud-Erik har
brugt rigtig lang tid på, at få ordlyden
velklingende og underholdende. Måske
skal vi have en
Fribondeindlægsratingliste ? Ja, jeg er
glad for lange sammesatte ord ....

Sætternissen



DM 1999
K-skak a la carte (3)

Efter hovedretten følger her desserten. Jeg har igen hvid, og sort er Jan
Rasmus sen fra Hinnerup. Han har ikke spillet det bedste, og efter 22 træk er
følgende stilling opstået:

Hvid har klar fordel og vil gerne gennemføre e5. Sorts bedst placerede brik er
løberen på g7. Altså skal den byttes af, også selvom det koster en hulens masse
tempi med springeren. Heldigvis står hvids øvrige officerer godt.

23.Sb1 !?,Lxb2 24.Dxb2,Dd7

Sort beslutter sig for en modaktion mod den hvide konge.

25.Kh2,Lc8 26.Dg2,f6 27.Sd2,Ta7 28.e5,fxe5 29.fxe5,dxe5 30.Sc4,Dd8

Tyder ikke på at 24.Dd7 var en specielt god ide, men sort vil naturligvis aktivere
sit dronningetåm. Samme dag som jeg havde modtaget sorts kort skulle jeg spille
i Vanløses Sommerhede turnering, og jeg viste stillingen frem med en
bemærkning om at jeg nu skulle vælge mellem at tage min bonde tilbage med
Sxe5 eller Txe5. Lars P. var til stede og foreslog i stedet det tematiske fremstød
31.d6!
Chancerigt. men naturligvis også risikabelt. Sort kan næppe klamre sig til
bonden, og staks Lb7 lukker Ta7 inde. Stillingen er nu ladet med taktiske
muligheder. Hvids fribonde er en konstant trussel, og også springeren er der
krummer i. Sort har fået luft til løberen. og beslutter sig til at satse alt i et direkte
kongeangreb. Da hvid har total dominans i centrum er det nok også den bedste
praktiske chance.
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31.,-,h4 32.g4 Tg? 33.SxeS

Her var 33. Txe5 også til overvejelse. Det er sandsynligvis et glimrende træk,
hvorimod 33.Dd5+ Le6 33.Dxe5 b5 ikke er tilfredsstillende.

33.,-,hS

Konsekventl Den hvide bonde på g4 er nu under alvorlig beskydning, men hvid
lader som ingenting og fortsætter med at udbygge sin kontrol over centrum.

34.Dd2 hxg4 35.Sc6 g3+ 36.Kg1

Både hvid og sort har så vidt muligt ignoreret modpartens trusler, men nu går den
ikke længere! Her gav sort op, idet han er værgeløs mod Se 7+, det syvende
springertræk siden diagrammet!
Vi vandt altså de tre hvide. Og de sorte? Tjah, først en kedelig remis i 18 træk, så
en remis efter at Knud og jeg havde overset en sandsynlig gevinst, og endelig et
nederlag i 49 træk i et parti hvor jeg havde ryggen mod muren fra begyndelsen.
Oplagt et parti som kan give en mistanke om at K-skak trods alt er noget
overvurderet! Afslutningen var spektakulær:

Hvid: Eddie Poulsen, Nørresundby
Sort: ego

a b C d e f g h

Sort har netop genoprettet den materielle balance ved at slå en bonde på e4. Men
nu spillede hvid 49.Lc8!, et elegant sluttræk, som tilbyder en løber for et tempo.
Det havde jeg slet ikke set, men sort er færdig under alle omstændigheder. Da

Side 4



hvid truer 50.Dxf8 mat er der ikke så meget at vælge mellem. Hvid foreslog 49,
.Txe S 50.d7, men jeg foretrak at opgive. Jeg scorede altså sammenlagt 4/6.
net uden at være pralende. I år 2000 spiller vi ikke med, men i 2001, måske?

Steen S.

Et rimeligt resultat - 3. runde mod AS04 II.

Efter en broget start på holdturneringen med først en storsejr på 7-1 og dernæst et
knebent nederlag på 3½-4½, tog førsteholdet i 3. runde afholdturneringen mod
AS04's andethold. Både VS og AS04 bø
r kandidere til oprykning fra Mesterrækken. På den baggrund var resultatet
rimeligt ....

SI AS04 II 4½-3½
Søren Boeck Petersen - Niels Hirtsgaard ½-½
Eivind Einersen - Niels Rasmussen 1-0
Morten M. Hansen - NN 1-0
Steen Schousboe - Søren Jensen 1-0
iels Edoo - Casper Olsen 0-1

Leif Jensen - Anders Benny 0-1
Jesper Asgaard (R) - Mikkel Puggaard 1-0
Keld Hjortskov (R) - Thomas Lund 0-1

arten var først færdig. Modstanderen dukkede aldrig op, hvorforMorten efter
en times spilletid kunne notere Vanløses første pind.
Jeg spillede et kort parti, hvor stillingen var alt andet end klar, da fredspiben blev
tændt. Min modstander spillede med hvid afbytningsvarianten i Fransk, der går
for at være særdeles uambitiøs. Imidlertid gik han efterfølgende friskt til sagen,
hvilket der kunne være kommet et spændende parti ud af, hvis ikke jeg havde
tilbudt remis efter 12 træk.
æste mand færdig var Leif. Partiet var ikke opmuntrende, idet Leifmed hvid i

en rolig stilling ganske enkelt blev overspillet. Det virkede som om Leif spillede
for mange standardtræk, hvorefter modstanderen med målrettet spil kunne gå
efter Leifs konge.
Keld gik med hvid i Siciliansk energisk til sagen i de første 10 træk. men mistede
så pusten. Modstanderens lidt klodsede opstilling med tidligt Dd8-a5-c7 samt
løber på hhv. g7 og b7 virkede ikke overbevisende, men i stedet for at udnytte sit
udviklingsforspring spiilede Keld en række passive træk. hvilket gav sort masser
af plads. Omkring træk 25 så det værste dog ud til at være overstået, men i
tidnøden gik det helt galt for Keld, der tabte en officer.
Eivind kom som hvid via trækomstilling ind i c3-varianten i Siciliansk.
bningsspillet kunne godt være spillet mere overbevisende, idet sort havde en

lille kombi, der kunne have sikret ham en fin stilling. Imidlertid valgte S<ft en

Side 5

..



mere traditionel fortsættelse, hvilket gav Eivind gode angrebschancer. Da sort
herefter svækkede sin kongestilling unødigt, fik Eivind lejlighed til at ofre en
officer, hvorefter sort br.ød sammen.
Niels spillede aktivt mod sin modstanders rolige åbning. men uden helt at opnå
lige spil. Hvid spillede konstant fornuftige træk, og da Niels i tidnøden overså
noget banalt, var det slut.
Steen spillede aftenens bedste parti . Efter en rolig åbning greb Steen initiativet
med en række aktive træk hvorefter sort blev skubbet tilbage på banen. Med
køligt positionsspil lukkede Steen langsomt posen, hvilket var en fornøjelse at
iagttage.
Jesper var sidst færdig. Partiet var et langs stykke hen ad vejen en rolig affære,
hvor begge parter uden succes fors.øgte at gribe initiativet. Efter den første
tidskontrol var stillingen remis, men den hvide mand brugte en masse tid -
tilsyneladende fordi han følte sig presset. Jesper var ikke sen til at udnytte dette,
og ved 2. tidskontrol gik det helt galt for hvid, der blev overspillet. Ganske
nydeligt.

Samlet må man sige, at vi levede op til forventningerne - men ikke mere end det!
Vi har efter 3 runder 15 points, hvilket placerer os i toppen afMesterrækken.
Med lidt held forbliver vi der og - hvem ved - måske vi endda rykker op?! Et
godt mål for det nye årtusinde.

SørenB.R

Køjs Foto hjælper
dif! med brikkerne

Side 6



Er du også glad for Knud-Erik?

Knud Erik er i vide kredse i Vanløse Skakklub blevet modtaget med
åbne arme og stor sympati. Ikke alene er han en solid skakspiller, men samtidig
vækker han begejstring og beundring, når han så sikkert som Barkhuus med
kaffen, tropper op hver onsdag, stiller en dåse blandede bolsjer ved siden af
skakbræt og ur, damper på en "Advokat", sætter mat og smiler kært til Gud og
hvermand.
Det er derfor nærliggende, ja, ganske klart, at Knud Erik er kåret til årets

visuelle oplevelse. Redaktionen har udviklet et ISO 2001 koncept "Den
dekorative Skakspiller"! Vi starter i et format 1Oxl5 cm, der vil betyde, at ejere
af "Den dekorative skakspiller", ikke behøver at ændre på boligens indretning
eller bygge udestuer, for at få plads at hænge fotoet på.
Det er naturligvis hen ad vejen meningen at fotos kan leveres i alle størrelser,

også gulv til loft format.
Der er også tanker om .at folk, der spiser Ota Solgryn, skal kunne finde
småbilleder i havregrynspakkerne ved morgenbordet. En storslået ide, der vil
glæde alle samlere.
Alle billederne er optaget af amatørfotograf B. Gemzøe med slet skjult kamera.

Papparazzae
)

Læs mere på næye side I

Side 7



Det kunne jo tænkes. de fleste skakspillere er jo mere eller mindre latent ivrigt
optaget af sig selv og eget udseende og præstationer, ja så kan du da også bestille
et foto afdig selv. Det er bare at udfylde kuponen og aflevere den til B.Gemzøe
eller til redaktør Hans Nissen.

..
Knud Er~k Helleshøj DDSA 10,-

Thrahim Mbazir 5,-

Jens Windeleff =
Peder Raunsøe =-

Jan Ingvardsen =
Niels !'.Nielsen =
Erling Mortensen =
Ole Lergren =
John Thornassen =
Nikolaj Ohayv =

Hans H.Nissen =

Sune Maribo =

Morten Møller Hansen "'
Axel Barkhuus =

Børge Gyldholm I =

i
' i !i
' !i-·--··-·• i

DDSX:Der kan kun bestilles max. 100 fotos.

Navn,underskrift Eventuel værge,plejer
underskrift.

Listen over fotograferede vil løbende blive opdateret.

~i<ie R



Julekonkursen !

Ja. utroligt men sandt. Ikke en eneste kunne løse årets julenøddeknækker ! Så
hvis nærværende blad virker lidt usikkert opsat, kan det jo skyldes at redaktøren
har indtaget 2/3 afpræmien udsat afvores rare sponsor. Dvs en Lafite '59 - en
Chardonay '63 så der mangler bare lige en papvin af inferiør herkomst. Så mens
du ærger dig over, at du ikke fik indsendt løsningerne kan du jo gruble lidt over
dem igen ... eller for første gang ... gad vide om der overhovedt er nogle, der
læser Fribonden ... bortset fra dem, der selv har indlæg i ? .....

En noget skuffet Nisse !

abcdefgh

1. Hvid trækker

3. Hvid trækker

2. Sort trækker

4. Sort trækker
Side 9
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Der røg førstepladsen vist?!
1. holdet hjemme 4. runde

Vanløse I

Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Morten M. Hansen
Steen Schousboe
Niels Edoo
Leif Jensen
Niels Rendlev tW
Jens Windele:fI®

½-½
½-½
1-0
½-½
½-1/l
½-½
0-1
0-1

3½-4½

Hvidovre I

Søren Andersen ®
Børge Nielsen
Thomas Mørkøre tfi

NN
Mogens Nilsson
Svend Sejersen
NN
Poul Elgaard

Hjemme mod Hvidovre var det ventet (af mig i hvert fald), at vi kunne hive en
komfortabel sejr hjem, men sådan flaskede tingene sig ikke. Endnu engang var vi
afbudsramte, og de to reserver kom på en hård opgave. Som det ses var det kun
Morten, der h.wme vinde, og kun ellers havde kun Eivind og Søren fat i den lange
ende .
Søren påtog sig en sjælden set bondestilling med dobbeltbønder på f-, d- og b
linien! Ganske fantasifuldt og det gav da også en del spil ned afde åbne linier
men intet afgørende. Hvid forholdt sig afventende, indtil parterne kom i
tårnslutspil. Så fik Søren svært ved at holde de splittede bønder, og han måtte
aflevere både en bonde og initiativet. I det komplicerede tårnslutspil lykkedes det
dog Søren at holde balancen.
Eivind fik en lille behagelig fordel mod en Caro-Kann, men afbytning efter
afbytning hjalp sort over vanskelighederne og Tårnslutspillet kunne ikke vinde.
Steen brugte endnu engang "Fuglen"= Birds Forsvar (eller Angreb om man vil).
Han plejer at få en pæn midtspilsstilling, men denne gang var det snarere sort,
der etablerede en lille fordel. Steen fik trods bondetab ikke svært ved at holde
slutspillet med tunge officerer.
Niels Edoo's stilling så i det tidlige midtspil egentlig ganske lovende ud. men
begge parter blev på hver deres 4 nederste rækker. I modstanderens kraftige
tidnød trak Niels nok lidt for hurtigt, og endte vistnok med at tilbyde remis i en
stilling, hvor han troede at han skulle tabe en kvalitet - som pgra.
dronningefangst imidlertid ikke kunne slås.
Leif tog en meget tidlig remis i kun 17 træk med hvid, og det skyldtes et alt for
tandløst spiloplæg. Leifmå til at spille lidt skarpere. hvis pointsene skal
materialisere sig. "Men jeg plejer jo at sætte noget i slag, så jeg valgte at tilbyde

. I"remis .
Niller måtte overraskende hurtigt strække våben. Vistnok allerede i 19-20 træk
stillet overfor en udsigten til en halt mat eller store materielle tab. Han var
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meget utilfreds med sin indsats, men måske var modstanderen bare bedre?
Jens W. gik ligesom sidst frisk til opgaven, men blev overmandet af et udmærket
modspil. Det kneb med at få ført reserverne frem til kongeangrebet, og den ene
bonde efter den anden måtte afleveres. Efter 42 træk var brættet næsten tomt,
men med en decimeret hær opgav Jens.
arten valgte at give en bonde i åbningen for initiativ og pres mod en isoleret

dobbeltbonde. Strategien viste sig at være rigtig for hvid blev langsomt snøret
sammen, idet først den ene løber, så den anden og senere et tårn blev holdt ude af
spillet. Omkring tidskontrollen burde der nok have været en hurtigere afgørelse,
men en sikker afvikling til et klart vundet slutspil var lige så godt. Springer, løber
og 4 bønder mod springer, løber og 3 bønder (på samme fløj) vandt let uden ret
mange tekniske vanskeligheder.

Morten

Hvordan man forskrækker en alvorlig mand fra Valby.

7

a b C d e f g h

2

8

Onsdag d.19/1 2000 mødte 3.holdet Valby 3. Vi tabte samlet 3-5 så vidt jeg ved.
Jesper vil sikkert berette i sit referat andet sted i bladet.
Det parti, hvor jeg klovnede i, var mod en meget, meget alvorlig ung mand,
Klaus Karstensen. Med seriøse og beslutsomme træk bragte min modstander min
mikroskopiske selvtillid nær en decimeret atompartikels overgang til en
ubetydelig plads i naturens store orden.
T hvids 30. træk Tb8-b6 ses i diagrammet sorts håbløse situation. Men som et
andet ringvrag i en boksekamp, lykkedes det mig at stikke min tommeltot i øjet
på den alvorlige modstander.Kan du finde det uartige træk?

a b C d e f g h■ ■.tB m•• f,,.~ ~18

~
~ ~ ~-7 •••

6 •a ~- - ■s,,,,, , ~ - ½,,,,~

5im:ti ~-~~ - 5
~ ~ - -

41 ■lj■lj■ -43- ■i..■~- 113■ ■ ■~D2■ ■ ■<t>11

Min modstander blev så ualvorlig i sit spil p.g.a. det useriøse træks muligheder,
at ban forlod virkelighedens velkendte verden og i træk 39. totalt formøblede
partiet.

Den seriøse skakspiller Bjørn Gemzoe:
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PROGRAM
{Aktivitetskalender)

9/2 5. runde Holdturneringen
16/2 Udsatte partier

Demobrættet hentes frem. Find mestertrækkene!
23/2 3. runde Vinterturnering
1/3 6. runde Holdturneringen
8/3 4. runde Vinterturnering
15/3 Udsatte partier
22/3 7. runde Holdturneringen
29/3 5. runde Vinterturnering
5/4 Udsatte partier

K-skak Lholdet underholder med aktuelle stillinger fra 1. division.
12/4 6. runde Vinterturnering
19/4 Påskeskak-arrangement. Hold øje med opslagstavlen!
26/4 Udsatte partier
3/5 7. runde Vinterturnering
10/5 Udsatte partier
17/5 Udsatte partier
24/5 Generalforsamling

Døt 1,erieer din skøJrindsiet !
og detkunne dujo ærligt talt godtbruge !

"Det bedste stedat tilbringe onsdag aften"
Menighedshuset v/Vanløse Kirke

Ålek.istevej 156
2720 Vanløse

Telefon i klubtiden: 38 74 41 07
HTTP://MOVE.TONS


