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En Fribonde med lidt af hvert!

God historier bliver aldrig for gamle siger man - det mener jeg i hvert
fald at have hørt! Så derfor bringer Fribonden et par indlæg fra
henholdsvis Søren og Knud Erik, som retteligt burdevære bragt

engang sidste år - men disseperler.har.altsåværet gemt til en særlig
lejlighed - og det er nu!

Men se også programmet frem til den store Juleafslutning!

Samt vinterturneringsgruppeme og resultatet fra årets
Vestvoldhurtigskakholdturnering.

Og glem ikke, at det er SØNDAG d. 7/10,
At klubbens 70-ÅRS JUBILÆUM løber af stablen.

Det sker i planetariet inde i byen, hvor vi bl.a. skal høre om skakkens
udvikling fra de gamle ægyptere, specielt det byzantiske forsvar vil

virke bekendt i visse kredse.

Og nu vi er ved det: Alle er velkomne med bidrag til bladet, så vi ikke
får agurketid hele året - i den forbindelse har endnu en gang forsøgt at
få vores sublime animator, Gemzøe, til at tegne en agurk. Desværre
kan den ikke bringes, da den stadig ikke overholder EU's
agurkekrumningsreglement. .....



Find Planen

Førsteholdet er tilbage i 3. division! Det er den behagelige kendsgerning efter en
sæson, hvor vi konstant lå i front og generelt var Mesterrækkens bedste hold. Vi
kæmpede i år som et hold, med vilje og fight, hvorfor førstepladsen efter min
opfattelse var fuldt fortjent.
Det lyder jo meget godt... .. men en stor del af æren for vores succes må
tilskrives vores modstandere, der ikke var frygtindgydende. Der blev lavet
utallige fejl undervejs, og et ikke ubetydeligt antal partier blev afgjort ved
elementære kombinationer eller - når det var værst - ved at brikker blev sat
direkte i slag. Den slags foræringer skal vi ikke forvente i 3. division, så det
bliver spændende at se, om vi kan bolde dampen oppe der.
Undertegnede havde fornøjelsen af at dele topscorerværdigheden med Eivind.
Begge scorede vi 5½ af 7 uden tabspartier, hvilket i sig selv må siges at være
pænt. Bag de nydelige tal gemmer der sig dog - i hvert fald for mit
vedkommende - spil af svingende kvalitet, der vekslede mellem virkeligt godt og
fuldkommen forfærdeligt. Værst var det i 2. runde mod Hvidovre, hvor jeg efter
partiet forlod klubben i deprimeret tilstand. Partiet endte remis, men niveauet
var så lavt, at jeg selv i dag ikke kan fatte det... ..
Nå, men man skal naturligvis glæde sig over det positive! Mit parti fra sidste
runde bød på en meget fin omgang kampskak, hvor jeg (i perioder ..... ) så meget
langt. Faktisk er jeg så tilfreds med partiet, at jeg ønsker det medtaget i den
konkurrence, hvor bestyrelsen kårer årets bedste Fribonde-parti.
Sort er Ib Skovgaard fra Skovlunde:

1. d4

Jeg må desværre indrømme, at mit åbningsrepertoire efterhånden er lidt rustent.
Det er vel 10 år siden jeg sidst har studeret teori, men indtil videre fejler det
hvide spil ikke noget.

1...d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 dxc4 5. a4 Lf5 6. Sh4!?

Dette træk har aldrig opnået den store anerkendelse, sikkert fordi hvid efter
6...Lc8 ikke har bedre end 7. Sf3. Imidlertid ville jeg gerne teste, om sort rent
faktisk valgte 6...Lc8, eller omjeg kunne lokke min modstander til et andet (og
svagere) træk. Som det fremgår, lykkedes min lille plan.

6...g6?! 7. Sxf5 gxf5 8. e3



Med ganske enkle midler har hvid opnået en særdeles behagelig stilling. Han
har løberparret og god bondestilling. Hvad mere kan man forlange?

8... e6 9. Lxc4 Sbd7 10. aS?!

Hvis jeg endelig skal sætte en finger på mit spil i dette parti, må det være her
amt mit næste træk. Efter 10. o-o Sb6 11. Lb3 Sbd5 12. De2 gennemfører hvid
·ed lejlighed e4 og har klar fordel. Imidlertid havde jeg ikke set sorts følgende
(meget simple) plan.

10 ... a6!?

En af mine store (skakmæssige) svagheder er arrogance. Jeg anså under partiet
teksttrækket for at være hamrende antipositionelt (hvad det også er), men overså
samtidig planen bag sorts næste træk. Set i bagklogskabens skærende lys kan
man vel sige, at man altid - altid! - skal være kritisk overfor modstanderens
træk; det kunne jo være, der lå en fornuftig plan bag.

11. De2 Lb4!

Akja, så ryger der en bonde. Altså må der til at ske noget.

12. o-o LxaS 13. e4!

En god praktisk chance. Hvid er jo foran i udvikling og har løberparret.

13 ... fxe4

13 ...Lxc3 havde givet et andet parti. Hvid bedste er formentlig 14. bxc3 Sxe4
15. La3 med god kompensation, eftersom den sorte konge har svært ved at
komme i sikkerhed. Men klart er det ikke.

14. Sxe4 Sxe4 15. Dxe4 Sf6 16. Dh4 Lb4

. ;u blev jeg først bekymret. Hvis sort får spillet Le7 og Sd5 bliver det hvide
loberpar værdiløst, og sort har blot vundet en bonde. Tiden er derfor inde til at
tænke kreativt.



Mest nærliggende er det at kigge på 17. Lg5 Le7 - men er det lykken? Hvids
angreb fuser ud, og planen med det 13. træk var ikke at få et dårligt slutspil.
Løsningen er noget nær genial. For at argumentere for hvids næste træk skal
man have set de næste 4 træk, og man skal have set, at sort er uden et fornuftigt
forsvar, En god lille øvelse.

a b c d e f g h

17. Lg5!!

Udråbstegnene skyldes den kommende trækserie.

17...Le7 18. Lxf6!

Det vanskeligste træk i den hvide kombination. Umiddelbart burde teksttrækket
fordømmes som rystende antipositionelt (hvad det også er), men pointen følger
om lidt.

18. Lxf6 19. Dh5! De7



Sort aner ikke uråd, men der var ikke bedre.

20. Lxe6.

Pointen med hvids 17. træk. 20...Dxe6 21. Tael duer jo ikke, hvorfor sort står
tilbage med en ruin.

20... Kf8 21. Lc4 Te8 22. Tael Dd7 23. Te3 Tg8 24. Dh6+ Lg7 25. Df4 Lxd4

Desperation, men stillingen var tabt.

26. Txe8+ Kxe8 27. Lxf7+! Dxf7 28. Tel+ Kf8 29. Dxd4

Med den snedige pointe, at den sorte dronning må lade livet i den nærmeste
fremtid.

29...DfS 30. Dd6+ Kg7 31. Te7+ opgivet

I grunden et fint lille parti. Skak er et rart spil, når tingene lykkes.

Søren B.P.

Tiden går
nu hurtigere... •••

Hvis man er
i Jzlullllen

onsdag aften l



HEROISK INDSATS PÅ BORNHOLM

Som bekendt opfordrede vores formand os alle til at deltage i koordinerede
turneringer. Han gik endda så vidt, at han lovede, at klubben ville betale for
juniorerne. Jeg troede, at juniorbegrebet omfattede nye medlemmer i V.S.
og meldte mig derfor til BORNHOLM OPEN. Jeg må desværre konstatere,
at vores kasserer har en meget højrøstet og dum måde at grine på. Det
opdagede jeg, da jeg forsøgte at :fa mit indskud på 100 kr. refunderet.

Med mine beskedne 1400 rating spillede jeg i gruppe 3, 12 mands Monrad,
7 runder. Det første parti havde jeg sort mod feltets stærkeste spiller - han
havde opgivet forkert rating, og skulle have spillet i gruppe 2. Jeg lavede en
fingerfejl, som kostede 2 tempi og 6 træk senere partiet. De næste 5 runder
vandt jeg, og min modstander vandt 4 plus en remis. Før sidste runde var
der derfor kun ½ points forskel. Da jeg ret hurtigt også vandt det sidste parti
og det trak ud på I .brættet nåede spændingen uanede højder.
Turneringslederen regnede ud, at ved remis ville jeg fa 1.pladsen (og 400
kr.) med en korrektion på plus½ points.

Efter 4½ time lavede min konkurrent en fejl og fik en håbløs stilling med
springer + løber mod dronning. Hans modstander tilbød - lidt uetisk -
remis, fordi han fejlagtigt troede, at 1.pladsen derved ville blive på
Bornholm pga vores indbyrdes kamp. Det skuffede ham en del, da han
opdagede, at det ikke var tilfældet, og at han selv samtidig gik glip af
3.pladsen.

Jeg har lovet at vise et af mine partier i Fribonden....

På grund afmin velkendte - og klædelige - beskedenhed har jeg blandt
mange gevinster valgt et parti, som jeg ikke har fortjent at vinde:

Hvid: Tina Rasmussen
Sort: Ego

1. e4
2.Sf3

c5
Sc6

lø

8.Khl
9.Le3

Le7
0-0

I



3.d4 cxd4 10.Lc4? Tc8
4.Sxd4 Sf6 1 l.Lb3? Sa5
5.Sc3 d6 12.S? a6
6.Lb5? Ld7 13.La4? b5
7.0-0 e6 14.Lb3 De7

? er anbragt for at vise de mange forgæves træk med den hvide løber, og f3
kulle nok have været f4, hvis der skulle angribes.

15.Tcl Sxb3

Jeg havde planlagt at vente med dette træk, til hvid evt. havde spillet a3,
men ville nu se om hvid ville spille cxb3 for at få en åben c-linie men også
en dobbeltbonde. Det ville han ikke.

16.Sxb3 b4
l 7.Se2 d5
18.exd5 Sxd5
19 .Lf4? Sxf4
20.Sxf4 Ld6
21.Sh5

Uden egen indsats har jeg nu :faet en bekvem stilling med løberparret mod 2
dårligt placerede springere. Da stillingen er et resultat af modstanderens
fejl, har jeg desværre ingen plan. Lxh2 duer ikke pga. f4. Jeg brugte ca. 15
min, mens jeg tænkte på, at hvis. Morten eller Gunnar kom forbi ville de
hurtigt sige, at der var sikker gevinst og anvise en passende strategi. Det
lykkedes ikke for mig.

21.- Tfcl
22.c3 bxc3

Her havde Lb5 efterfulgt afLxh2 nok været godt.

23.Txc3
~4.De2

Lc6
Lxh2???

7



Jeg forventede, at hvid ville doble tårnene i c-linien og havde godt modspil
mod det. Desværre havde såvel Txc6 eller f4 resulteret i tabt spil eller højst
remis. Heldigvis - men noget uretfærdigt - fortsatte Tina:

25.Tfcl De5
26.Dxe5 Lxe5
27.Txc6 Txc6

Først nu så hun at Txc6 ville give mat på dl og udstødte et indianerhyl, som
ville have gjort Tina Turner grøn afmisundelse. Vi sad i en hal på størrelse
med Rådhuspladsen, og flere bornholmere kom løbende for at se, hvad jeg
havde gjort mod den stakkels pige. Med kvalitet og bonde for lidt valgte
hun:

28.0pg.

Knud Erik

Kajs Foto hjælper
dif! med briJiJierne

lv.KAJSf01u•
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"Det bedste stedat tilbringe onsdagaften"
Menighedshuset v/Vanløse Kirke

Ålekistevej 156
2720 Vanløse

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



Vestvold Holdturneringen 2001

Det lykkedes endelig at få afviklet den traditionelle Vestvold
Holdturnering i hurtigskak blandt klubberne ved Vestvolden.
Vanløse stod som arrangør og havde reserveret lokaler i det lokale
forsamlingshus, i fald der skulle komme mange hold. Nu viste det sig
imidlertid, at boldlandsholdet endnu en gang spillede den afgørende
kamp ...

Med 9 hold kunne vi med god vilje være i egne lokaler, og derved
blev det.

Turneringen blev afviklet over to onsdage (5/9 og 12/9) med tre½
times partier hver aften. Glostrup og Vanløse stillede hver med 3
hold, Rødovre med 2 og Albertslund med 1 enkelt hold. Brøndby
kunne ikke samle mandskab i år.

De forsvarende mestre fra Glostrup var opsat på endnu en triumf, og
havde til lejligheden sammensat et yderst kompetent hold, hvilket
slutstillingen også viser:

ostrup I
2. Rødovre I
3. Vanløse I

Glostrup II
5. Vanløse II
6. Rødovre II

- 23 Vinder og Vestvoldholdmestre 2001!
- 15½
- 13
- 12
- 10
- 10

anløse III - 8½
Albertslund I - 8

9. Glostrup III - 5

q



Vinterturneringen - efterår 2001

Turneringen spilles i 3 klasser: Mesterklasse, 1.klasse og
Basisklasse.
Mesterklasse og 1.klasse spiller 7 runders alle mod alle, mens
Basisklassen spiller 7 runder efter Monradsystemet.
I Basisklassen spillers der i to præmiegrupper!

Årets grupper ser efter lodtrækning således ud:

Mesterklassen
1. Nikolaj Ohayv
2. Steen Schousboe
3. Jens Windeleff
4. Søren B. Petersen
5. Jørgen Holst
6. Morten M. Hansen
7. Eivind Einersen
8. Bjarke Stærke

1.klasse
1. Jan Ingvardsen
2. Oluf T. Engelund
3. Emil T. Engelund
4. Ole Lergren
5. Bjørn Gemzøe
6. Erik Johansen
7. Peder Raunsø
8. Knud Erik Helleshøj

Basisklassen
... (præmiergruppe A)
1. Henry Lund
2. Niels Peter Nielse
3. Erling Madsen
4. Sten Bauers
5. Anders Jønsson
6. Jacob Gibori
... (præmiergruppe B)
7. Jesper Holm
8. Lars Hartvig
9. Rasmus Schmidt
10.Lars Overmark
11.Bjørn Johansen
12.Niklas Johansen

Du kan følge den aktuelle stilling og se næste runde for BASIS
gruppen på vores hjemmeside www.motel.inweb.dk/skak

lo



PROGRAM frem til JUL

September

19/9 Simultan med klubmesteren
26/9 Vinterturnering 1.runde

Oktober

3/10 Vinterturnering 2.runde
10/10 Vinterturnering 3. runde
17/10 Hyggeskak - evt. udsatte partier
24/10 Udsatte partier
31/10 Vinterturnering 4.r.unde

November

7/11 Holdturnering 1.runde
14/11 Vanløses 2. skakquizmesterskab
21/11 Holdturnering 2.runde
28/11 Vinterturnering 5.runde

December

5/12 Vinterturnering 6.runde
12/12 Holdturnering 3.runde
19/12 Juleafslutning

I I



PROGRAM

Onsdag 3/10 kl. 19.45 Vinterturnering, 2. runde

Søndag 7/10 kl. 15.00 70 års JUBILÆUMSFEST
i Tycho Brahe Planetariet

Onsdag 10/10 kl. 19.45 Vinterturnering, 3. runde

Onsdag 17/10 kl. 19.45 Hyggeskak - evt. udsatte partier

Onsdag 24/10 kl. 19.45 Udsatte Partier

Onsdag 31/10 kl. 19.45 Vinterturnering, 4. runde

----------------
Deadline
Indlæg til næste nummer afFrobonden afleveres senest 24/10-2001
-·--------------

Fribonden udgives afVanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl.
19.30 i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse
Kirke.

Formand

Kasserer

Redaktion

Morten Møller Hansen
Lerager 22
2605 Brøndby

Ole Lergren
Giro: 6 47 84 33

Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.
2720 Vanløse
E-mail: ole@inweb.dk

43 45 45 49

38 79 07 46

38 79 11 95

Klubbens telefon (i klubtiden) 38 74 41 07


