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Tid at mindes ... ""

I dette nummer af Fribonden mindes vi!

Først mindes vi Børge Gyldholm, som ikke er blandt os mere.
Steen Schousboe har skrevet nogle velvagte mindeord.

Så mindes vi om stillingen i Vinterturneringen- husk at alle partier
skal være færdig spillet inden nytår!

Engang spillede I .holdet i divisionen.... Steen kalder minderne frem
men sit indlæg om en holdkamp i Søborg.

Så mindes vi om, hvordan man angriber og forsvarer sig i skak.
Det er altid rart når klubbens nye (samt andre meget snakkende men
lidt skrivende) medlemmer bidrager til klubbladet med indlæg. Denne
gang er det Anders Jønsson, der har forfattet en meget lærerig artikel.

Så mindes vi vores EMT i sensommeren, hvor Søren B.P. klarede sig
godt, og nedspillede bl. a. vor formand Morten M.H. Se partiet, og læs

Sørens beretning med instruktive analyser.

Og så vil jeg lige minde om, at klubben fejrede sit 70-års jubilæum den
7. oktober. Redaktøren af nærværende organ håber, at en frivillig vil

bidrage med lidt skriveri om arrangementets forløb.

Og kassereren beder mig minde om .

Go' læsning!



Børge Gyldholm

Gyldhohn er død efter længere tids sygdom og blev bisat den 9.
september. Hans betydning for klubben har været enorm, og kun to andre
mennesker kan siges · at have en lignende status, nemlig grundlæggeren
Chr. Faber og den højst nulevende Axel Barkhuus.

På det organisatoriske plan virkede Gyldholm i mange år i
klubbens bestyrelse. Han udgjorde sammen med Niels Rendlev, Jesper
Holm, Barkhuus og Jens Vinther Frederiksen den bestyrelse somgenrejste
klubben i skæbneåret 1976, og han fungerede i flere perioder somklubbens
ubestridt bedste kasserer. Hvor mange på den post kan brøste sig af at
have fremlagt et regnskab uden restancer? Det præsterede Gyldholm
regelmæssigt, første gang i 1981. I taknemmelighed over det kolossale
arbejde Gyldholm gennemmange år udførte for klubben blev han udnævnt
til æresmedlem, en titel som virkelig betyder noget i vores klub. Gennem
tiderne er den givet til kun en lille håndfuldmedlemmer.

Men Gyldholms betydning for klubben gik videre end til
bestyrelsesarbejdet. Han skrev klubbens historie ved jubilæumsåret 1981
(Vanløse Skakklub 1931 - 81), og han var indtil de sidste år en flittig
bidragyder til Fnbonden. Hans stil var uforlignelig. Et skarpt blik for tidens
dårskab og ahnindelig menneskelig svaghed var kombineret med en aldrig
svigtende humoristisk sans. Selv rykkerskrivelser kunne han skrive så man
læste dem med fryd, undertiden blandet med en klædelig rødmen når man
følte sig ramt. I sandhed en gylden pen, og det skete flere gange at en af
Gyldholms prægnante formuleringer fandt vej til Politikens Oh Danmark,
vistnok gennem Poul Mathiesen (pem), tidligere redaktør af Vanløse
Fo1keblad.

Gyldholm tog energisk del i klubbens liv. Ikke blot via Fnbonden
og ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, men også som fast
underholder (prædikant, fortæller og sågar sanger) ved juleafslutningerne.
Men det vigtigste var hans ugentlige tilstedeværelse i klubben. Der er
næppe andre end Barkhuus som har tilbragt så mange aftener i Vanløse
Skakklub. Her var han altid oplagt til samtale og hyggeskak, og i sin
kasserertid desudenparat med den lille sorte bog. Jeg kan næsten høre ham
endnu: "Kassen er åben, venner, og gabende tom!" "Små bidrag modtages
med taknemmelighed, store med begærlighed!".



Gyldholm fulgte med i alt hvad der foregik i klubben. Han
sørgede for at juniorerne ikke blev for støjende, at nye medlemmer ikke
kom til at sidde alene, at tonen i Fribonden ikke blev for studentikos, osv.
osv. Klubbens trivsel var simpelthen en hjertesag for ham, og de
medlemmer som kom ind i klubben for mere end 3 - 4 år siden kan ikke
tænke på Vanløse Skakklub uden også at tænke på ham

Som et af klubbens trekvartgamle medlemmer fik jeg gennem
årene et uforglemmeligt indtryk af Gyldholms personlighed. Han havde
humor, herunder en god portion selvironi, og han havde politisk, social og
moralsk indignation og pondus. En skarp hjerne, en beundringsværdig
formuleringsevne, og en udtalt ansvarsfølelse parret med personligt mod.
Jeg tror ikke man møder ret mange mennesker afGyldholms kahber i et
almindeligt liv.

Ved gravøllet talte Barkhuus til familien om hvad Gyldholm
havde betydet for os i klubben. Hans organisatoriske indsats var
uvurderlig, men hans menneskelige egenskaber var de vigtigste. Æret være
Børge Gyldholms minde.

Steen S.

Køjs Foto hjælper
dif! med briJzJzerne

"Det bedste sted aJ tilbringe onsdagaften"
Menighedshuset v/Vanløse Kirke

Ålekistevej 156
2720 Vanløse

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

Der er nu afviklet 3 runder i klubturneringen.

Mesterklassen
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8

1. Nikolaj Ohayv IXXXI 0 I 1 I I I I I u
2. Steen Schousboe I 1 IXXXI I I I I½ I 1
3. Jens Windeleff I 0 I IXXXI I I 0 I 0
4. Søren B. Petersen I I I !XXXI 1 I ½ I 1
5. Jørgen Holst I I I I 0 !XXXI 0 I I 1
6. Morten M. Hansen I I I 1 I ½ I 1 !XXXI I
7. Eivind Einersen I I ½ I 1 I 0 I I IXXXI I
8. Bjørn Gemzøe I u I 0 I I I 0 I I IXXXI

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

1. Jan Ingvardsen IXXXI 3 I u I I I I I 1
2. Oluf T. Engelund I 0 !XXXI I I I I 3 I 3
3. Ole Lergren I u I !XXXI I I 3 I 1
4. Niels Peter Nielsen I I I IXXXI 3 I 1 I 3
5. Bjarke Stærke I I I I 0 !XXXI 0 I I 0
6. Erik Johansen I I I 0 I 1 I 3 IXXXI I
7. Peder Raunsø I I 0 I 1 I 0 I I IXXXI I
8. Knud Erik Helleshøj I 1 I 0 I I I 3 I I !XXXI

Basisklassen
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8

1. Lars Hartvig 0 0 I u I
2. Niklas Johansen 1 0 I 0 I
3. Jacob Gibori 1 1 I 1 I
4. Jesper Holm 0 1 I 1 I
5. Anders Jønsson ½ ½I 0 I
6. Henry Lund ½ 1 I 1 I
7. Rasmus Schmidt 0 1 I 0 I
8 .Lars Overmark 1 1 I 0 I
9. Sten Bauers 1 ½I 1 I
10.Bjørn Johansen 0 0 I u I
11.Erling Madsen 1 0 I 1 I
12.Stig Solhof - - I - I

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

I anden runde af holdturneringen skulle VS I spille ude mod
Odysseus, og efter første rundes kæmpesejr på 7-1 var der grund til
optimisme. Men det kan være svært at finde Søborg, og Søren, Eivind og
Lars mødte op med et kvarters forsinkelse. Dermed var vi for første gang i
flere år (?!) i vores normalopstilling, men det var et betinget gode.
Resultatet var i hvert fald ikke efter vore forventninger. Som Polyfemos
måtte vi sande at Odysseus ikke for ingenting bærer tilnavnet den snilde.
Vi tabte 4,5 - 3,5, og det gik således til:

Søren fik til sin egen overraskelse ikke mere end remis ud af
åbningen l.e4,c5 2.c3. Tyndt, var Sørens kommentar, men det var vist
temmelig lige hele vejen. Søren afslog remis ved træk 17, men tilbød selv
ved træk 25.

Åbningen l.d4,d5 2.Sfl og 3.Lf4 blev spillet i tre partier. Eivind
havde sort, og heldigvis var hans modstander også kommet for sent, så
Eivind førte faktisk fra start med ti minutter på uret! Hvid fik godt spil og
stod en overgang til gevinst, men Eivind fandt til sidst en smart afvikling
som gav remis. Niels havde ligeledes sort, menjeg så ikke så meget afhans
parti, og har ikke partilisten. I hvert fald tabte han. Leifhavde hvid, og fik
naturligvis en behagelig stilling. Begge parter rokerede langt, men sort fik
chancer da hvid på udfaldet Da5 uforsigtigt forsvarede sin kongestilling
med a3 i stedet for Kbl. Jo, man ofrer bare på a3, og så står den hvide
konge aldeles nøgen. Leifmåtte ned. Surt, for med Kb1 havde hvid efter
min meninghaft gevinststilling.

Morten fik en tilsyneladende meget flot opstilling med hvid i
skotsk, men enten overvurderede han sine chancer eller også kunne han
ikke finde en plan. Sort fik med tåhnodighed og præcision sin passive
stilling forvandlet til en aktiv ditto, og da hvid på en skak fra b6 spillede
Kfl i stedet for Khl fandt sort en lille sød kombi som kostede den hvide
dame livet. Morten slæbte partiet videre til tidskontrollen, men tabt var og
blev det.

Benny havde sort i afbytningsvarianten i fransk, og måske er
denne variants kedsommelige ry ufortjent. I hvert fald blev det et om
skifteligt parti, hvor hvid minsandten fik gevinststilling: Springer og 4
bønder mod tårn og en bonde. I begyndende tidnød satte hvid



springeren i slag, men overraskende nok lykkedes det ham alligevel at
holde remis. På stedet kunne ingen af uglerne påvise sort gevinst, og
spændende var det til det sidste. Som Morten sagde: Underholdnings
værdien var i top.

Selv spillede jeg for første gang i ca. 35 år l.f4, men fik intet ud
af åbningen. Faktisk stod sort lidt bedre da han i træk 15 spillede et dubiøst
midlertidigt bondeoffer. Da han fik bonden tilbage stod hvid klart bedst, og
det var let at afslå remistilbuddet ved træk 22. På trods af at min
modstander kom ikke mindre end 45 minutter for sent stod vi lige på uret
ved træk 32, og havde begge mindre end et minut. Jeg kunne have sat ham
mat i træk 32, men det gjorde ikke så meget, for mit 33. træk fik ham til at
give op.

Aftenens helt var Lars, der som den eneste VS'er vandt uden at
give chancer undervejs. Og det på kun to timer! Han spillede en Caro som
jeg selv har stor sympati for, fik en positionelt overlegen stilling, og vandt
ubesværet i 29 træk. Så let kan det være, men af årsager jeg ikke forstod
ytrede Lars en vis utilfredshed med sin egen præstation. Det kan da ikke
være sorts fejl at hvid tilsyneladende ikke forstod stillingen.

Efter slaget talte vi om at held og uheld i længden opvejer
hinanden; lykken er som bekendt lunefuld, og i første runde fik vi måske to
points for meget. Men faktisk var resultatet her i anden runde ikke uheldigt
for os. Leif tabte ganske vist en god stilling på et enkelt uforsigtigt træk,
men både Benny og Eivind kunne have tabt. At de begge fik remis skyldtes
deres kampvilje og energi, men måske havde de vundet hvis vi havde været
lige så heldige som i første runde? Alt i alt må man nok sige at resultatet
denne aften var dikteret af spil snarere end uheld, men det betyder
ingenlunde at vi ikke kan gøre det bedre en anden gang. Og efter sigende
har vi stadig førstepladsen i rækken. ..

Steens.

BEMÆRK
Det traditionelle Vanløse-Mesterskab i Skak-Quiz afholdes for 2.gang den
14.november!
Alle deltagere skal medbringe et godt skakspørgsmål - hvis de altså kan....

Husk det nu!
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A~GREB OG FORSVAR
I SICA.K.

Af: Anders Jønsson

"Angreb og forsvar i skak", er lavet i samarbejde med et medlem fra
Ølstykke skak klub. Og har også været brugt i Ølstykkes klub blad
"Feltherren".

Den store mester Wilhelm Steinitz har engang sagt at "hvis du har for
del SKAL du uden tøven angribe". Det han her mener er at, det er vig
tigt at slå til når main har chancen. Venter man for længe har modstan
deren måske fået ændret balancen i partiet. Og fordelen er væk. Selv
følgelig gælder dette ikke altid, men Steinitz har fat i den rigtige ende.

Der findes mange forskellige måder at angribe på, men her vil jeg kon
centrer mig om det direkte konge angreb. Man kan skelne mellem føl
gende typer konge angreb:

1.
2.
3.

Spillerne har rokeret til forskellige sider
Spillerne har rokeret til samme side
Angreb mod en konge som ikke har rokeret

Man benytter forskellige angrebsmetoder til hver af de tre.

Angreb ved forskellige rokader

Da kongerne står i hvert sit hjørne af brættet, er bønderne meget vigtige
i angrebet. For det første er bønderne "billige" i drift og for det andet så
ødelægger man ikke sin egne kongestilling. Officererne kommer i an
den angrebs bølge, efter at bønderne har åbnet modstanderens konge
stilling. Man skal regne med at det tager 5-7 træk at bringe bønderne
op til kongestillingen. Din modstander også vil angribe din kongestil
ling med sine bønder. Og nu begynder kampløbet om at komme først,
så modstanderen bliver nød til at stoppe sit angreb. Man skal altså be
regne sin bondeoffensiv meget nøje. Følgende skal tages i betragtning
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inden bondeoffensiven kan sættes i gang.

A. Bondestormen føre til succes for den som først kan tage initiati
vet. Det vil sige tvinge modstanderen i defensiven.

B. Ved planlægningen af bondestormen må man nøje overveje om
ikke modstanderen kan komme først og tvinge en til at langvarigt
forsvarsspil.

C. Før rokaden bør man forberede bondestormen med nogle bonde
træk, uden dog at afsløre sine planer for modstanderen.

D. Under fremrykningen på den ene fløj må man holde øje med mu
lighederne for at skabe vanskeligheder for modstanderen, under
hans fremmarch, på den anden fløj. Man kan måske med fordel
gøre 1-2 forsvars træk.

Men hvilke faktorer er vigtige for at kunne komme først med angrebet.

1. Vores egne angrebsbønders stilling.

Hvor langt fremme er de før offensiven begynder, er det dobbeltbønder
eller isolerede bønder. Svækker deres fremrykning dine egne officers
stilling. Man skal vurdere stillingen fordomsfri, da isolerede eller dob
beltbønder nogen gange kan løse deres opgave bedre end såkaldte
"sunde" bønder.

Her er et eksempel.

Diagram stillingen er taget fra et parti mel
lem Konstantinopolskij og Frank spillet i
Leningrad i 1935. Ved første øjekast ser
det ud til at sort vil komme først i hans an
greb, på grund af de fremskudte hvide bøn
der på c4 og b3. Og fordi at han har
"sunde" bønder. Men i virkeligheden er de
isolerede og splittede hvide bønder veleg
nede til at ødelægge sorts stilling.

I



Konstantinopolskij - Frank
Leningrad, 1935
[Alexander Kotov og Bent Larsen har lavet analysen]

1 ...a4 2.f4 axb3 3.axb3 b5 4.cxb5 ie6 5.h5 Det er af stor betydning for det
hvid angreb at den sorte g-bonde er rykket frem 5...ixb3 6,gdg1 ga7 7.f5!
Sort har ikke opnået noget konkret. Mens hvid er begyndt at ligge pres på
den sorte konge stilling. Som snart bryder sammen. 7...\Wa8 8.id3 c5 Hvid
står her klart bedst 9.b61 l3b7 1 0Æ\e4! ltlxe4 11.ixe4 \Wa4 12..ixb7 Hvid har
allerede vundet et tårn og sort er ikke kommet i gang med sit angreb endnu.
Interessant er det at hvid endnu ikke har slået på g6, men at truslen om af
bytning tvang sort til tabet. Truslen er stærkere end udførelsen. 12...\Wc4+
13.@b1 gba 14.hxgG hxg6 15..ixg7 Og hvid vandt let herfra

Det følgende eksempel er hentet fra det 17.
Match parti mellem Aljechin og Bogoljubow i
1929. Aljechin springer frem med randbonden
på dronningefløjen. Fremrykningen har til hen
sigt at presse modstanderen brikker sammen,
men der ligger også dybere tanker bag. Aljechin
har indset, takke være sin store forståelse af
spillet, at sort bliver nøde til at rokere langt. Og
bondefremstødet er en forberedelse af det
kommende angreb.

Aljechin - Bogoljubow
17. match parti , 1929
(Alexander Kotov og Bent Larsen har lavet analysen]

1.a4 e5 2.dxe6 ixe6 3.a5 ltld7 4.a6 b6 Hvis sort slå a6, får hvid en afgøren
de tårnlinie. 5.ibS \We7 6.ltlge2 c5 7.if2 0-0-0 Sort kan ikke rokere kort.
(7... 0-0 8.ltld5 ixd5 (8 ... \Wd6 9.Ci'Jec3) 9.\Wxd5 gfd8 10.0-0-0 tof8 11.\Wb7 Al
jechin indleder nu det afgørende angreb, på den sorte konge stilling.] 8.~a4
f5 9.e5 gS 10.ic4! Der truer Dc6+, men sort vil ikke opgive uden kamp og
finder et skarpt officersoffer. 1 O... ltldxe5 11.ixeG+ \Wxe6 12.fxe5 toxe5 13.0-
0 Wc4 Sort håber på en droninge afbytning og på at vinde en bonde til får sin
officer. Men hvid har andre planer.14.b41 \Wxb4 [14... cxb415.tob5\Wxe216.
!Ue1 ~d2 17.toxa?+ 'it>b8 18.toc6++-] 15.Wc2! Hvid har fået åbnet b linien.
Og der truer Ta4 eller DxfS+. Disse trusler kan sort kun parere på en måde.
15... lQd3 16.l1Ub1\Wc417J!a4 We6 [17 Wi'f7 18.2.d4! cxd4 19.tod5+ toc5 20.
xb6+ axb6 21.a?+-] 18.lQbS @b8 [18 lQxf2 19.mxf2 'it>b8 20.tog3 ghf8 21.

l:fa3+-] 19.lQed4 \We4 20.lQc3 \We8 21.Wxd3 cxd4 22..ixd4 We6 23.Wf3 Wif7
24.~b6 Og sort opgav, men forsættelsen kunne have været. 24... axb6 25.
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~xb6+ ©c8 26.\Wc6+ \Wc7 27.l::1:b8+ ~xb8 28.a7+ ©c8 29.a8\W# 1-0

Det sidste eksempel er taget fra Rjumin - Euwe
i Leningrad turneringen i 1934

De hvide officerer er fortræffeligt udviklede.
Mens sorts brikker på dronningefløjen er låst
fast. Dette giver hvid en afgørende fordel.

Rjumin - Euwe
Leningrad, 1934
[Alexander Kotov og Bent Larsen har lavet
analysen]

1.h4 'IM!h6 2.g4! Læg mæker til hvordan hvid,
med disse bonde træk, forbereder sit kommende angreb på den sorte konge
stilling. 2 ... lt:lcS 3.\Wd2 b6 Sort ved endnu ikke hvor han skal sætte sit angreb
ind henne. 4.0-0-0 i.b7 5.g5 We6 Sorts dårligt placeret droning hjælper hvid
med at vinde nogle vigtige tempi. 6.'!Wd4 'fif7 7.h5 lt:le6 8.'ffd3 lt:lc5 9.'ffd2 f3
Et sidste forsøg på at komme ind i kampen. 10.96! (10.i.xf3 if4 11.e3 ixe3]
10 ... 1M/f4 11.lt:\xf4 .ixf4 12.e3 fxg2 13.gh4 igS 14.gxh7+ @xh7 15.'ffc2+@
g8 16.gg4 lt:\e6 17.f4 i.f3 18J!xg2 1-0

Fælles for de eksempler der er vist her, er at hvid vandt alle på grunde af
bedre angrebs forberedelse, eller bedre bondestilling.

2. Modstanderens bondestilling.

Dette problem er ikke så omfattende som det forgående.

Hvis vi, som hvid, vil angribe på dronningefløjen, er det bedre os at sorts a
bonde står på 6. række i stedet for den 7 række, da den så bliver nemmere at
angribe med vores b-bonde.

3. Modstanderens officerer i vejen for bondeangrebet.

Hvis vi kan angribe nogen af medstanderens officerer med vores angrebs
bønder, skal vi gøre det. Da vi derved vinder vigtige tempi og samtidig tvinger
officererne tilbage.

\o



Der vil her komme to eksempler. Det første er
fra Aljechin - Marshall spillet i Baden-Baden
1925. Hvid har planlagt at rokere langt. Aljechin
har set at de sorte officerer står i vejen for det
hvide kongeangreb.

Aljechin - Marshall
Baden-Baden, 1925
[Alexander Kotov og Bent Larsen har lavet ana-
lysen] •-· •Ni

1.§'d2 ~d7 2.§'e3! Der er flere ideer med dette træk. For det første forhindre
det sort i at rokere langt. For det andet er e3 det rigtige sted for dronningen,
når bondeangrebet kommer. 2 ... i.c6 Her skulle sort have spillet Das for at
komme til at rokere langt. Nu skal han rokere kort. Lige ind i løvens hule. 3.0-
0-0 0-0 4.f4 Hvids første tempo gevinst. Angrebet ruller. 4... '§e6 5.e5 l;fe8 6.
E!he1 l3ad8 7.f5 endnu en tempo gevinst. Hvid har beregnet sit angreb meget
præcist. 7 ...§'e7 8.§'g5 lt:ld5 9.f6 §'f8 10.i.c4! De hvide bønder er ved deres
mål. Og de sorte er endnu ikke kommet fra start. Nu skal de hvide officerer til
at fuldfører, hvad bønderne begyndte. 10 ... lt:lxc3 11.l3xd8 :gxd8 12.fxg7!
lt:lxa2+ (12... 1&e8 13 ..ixf7+ Wxf7 14J:!:f1+ We6 15J:!:f6+ Wd5 16.l::!:fS Med let
gevinst.] 13.Wb1! Endelig ikke. (13.~xa2 På grund af. 13... i&cS+] 13 ...~eB
14.e6! ~e4+ 15.@a1 f5 [15.. .fxe6 16.~xe6+ 1&xe6 17.1&xd8+ @xg7 18.1&d4+]
16.e7+ l:!d5 17.§'f6 V9f7 18.e8V9+ Med mat i 2. 1-0

æste eksempel er fra Sovjetmesterskabet i 1931 og kampen står i mellem
Kan - Stepanov.

Hvid ser ud til at have en mere aktiv stilling,
men der er rokeret til hver sin side, og hvem
kommer først med angrebet. Svaret er at det er
kun sort som kan gribe initiativet, da han har
mulighed for at angribe de sorte officerer med
sine bønder.

Kan - Stepanov
Sovjetmesterskab, 1931
Alexander Kotov og Bent Larsen har lavet
analysen]

1 ...~e6 2.b3 a3 havde været bedre. 2... c5 Tempo gevinst. 3J~d6 a5 4Jl:d1 a4
5.Wb2 b5 De sorte bønder er ved at nå deres mål, og de deltagere alle i an-
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grebet. 6.'?Ne3 b4 7.c2:le5 bxc3+ 8.iixc3 axb3 9.axb3 c4! Sort gennemføre
angrebet meget energisk. Han fjerner simpelthen alle fjendens forsvares
brikker. De sorte officerer får meget let spil. 1 0.'?Nd4 cxb3 11.c2:lc6 '?Ng5 12.g3
1:'!fc8 13.f4 '?Na5+ 14. iid3 gxc6 Den hurtigste vej til sejr. rs.sxes '?Nb5+ 16.
1:'!c4-ixc4+ 17.'?Nxc4gds+ 18.@e3 ~e8+0Opg.ivet. 0-1

4. Egne officerer i vejen for de fremrykkende bønder.

Det er klart at vores egne brikker ikke må stå i vejen for vores eget angreb.
Inden angrebet starter, ja selv inden man beslutter til hvilken side man skal
rokere, skal egne officerer være klar til at komme væk i en fart. Dette bør alle
kunne forstår, og vi går videre med næste punkt.

5. Egne officerers evne til at sætte kronen på værket.

I eksemplet Konstantinopolskij - Frank var det egentlig sort som først gen
nemførte sit bondeangreb, Men hans officerer stod for dårligt, til at kunne føl
ge op på angrebet. Med det resultat at hvid til sidst vandt. Man skal derfor
også havde stor opmærksomhed på sin officerer stilling inden at bondean
grebet startes.

Det næste eksempel er hentet fra Kotov - Pol
jak i matchen Moskva - Ukraine i 1937. Begge
parter tænker på at starte et kongeangreb. Ved
første øjekast, taler alt for at det sorte angreb vil
lykkes. Sort har mulighed for hurtigt at hage sig
fast på bonden a3 og derved åbne b-linien til
hans egne officerer. Dette er også hvad som
der sker i partiet. Men hvid har set længere end
sort. Hvid har set at det sorte officerer ikke kan
følge bondestormen op på en tilfredsstillende
måde. De hvid officerer står derimod korrekt.

Kotov - Poljak
Moskva - Ukraine, 1937
[Alexander Kotov har lavet analysen]

1.g4 '?Nb7 2.h4 b5 3.'?Nd3 Det første træk i en nøje beregnet træk serie. Hvid
sigter på en hurtig march med h-bonden. 3... c2:le8 Ikke det bedste forsvar
Ld6, for at tvinge springeren væk fra f4. Havde været bedre. 4.h5 gf6 5.g5
Eld6 6.'?Nf5 b4 7.axb4 a-5 Sort er tæt på sit mål, linie åbningen. Men de hvide



officerer udøver et afgørende tryk. 8.96 ltlf6 9.h6! hxg6 1 0.'\'¾xg6 ~f8 [10 ...
ee8 11.h7+ c;t>h8 12.\Wxd6] 11.h7+ ltlxh7 [11...c;t>h8 12.'@ff7 cuxh7 13J1xh7+
~xh7 14.i:~h1+ ~h6 15.~xh6+ c;t>xh6 16.'@fg6#] 12.Wxh7+ @f7 13.~fS+ c;tig8
14.ltlg6 gfs is.sns- c;tif7 16.ltleS+ @es 17.Wxd7# 1-0

Vi har undersøgt forskellige eksempler på bondestorm, ved rokade til forskel
lig side. I alle eksempler gennemførte begge parter bondeangrebet på mod
satte side af deres konge. Bønderne kunne rykke frem uden at deres egen
konge kom i fare. Men ingen regel uden undtagelse, i en del partier begynder
spillerne at rykke frem med bønderne på samme fløj som kongen. En sådan
strategi, kan blive nødvendig i nogle tilfælde. Navnlig hvis centrum er lukket.

Diagrammet opstod i et parti mellem Kotov -
Szabo, kandidatturneringen i 1953. Spillerne
har rokeret til hver sin side. Og planen syntes
klar. Hvid skal angribe på kongefløjen og sort
på dronningefløjen. Men begge spillere, vil kun
ne forsvare sig på disse fløje.

Kotov - Szabo
Kandidatturneringen , 1953
[Kotov]

1 ... gS! Da centrum er fuldstændig lukket, er en sådan bonde offensiv mulig.
2.h3 ltlf6 3.ltlbS h5 4_gh1 ! Man kan ikke angribe på den ene fløj uden samti
dig at holde øje med forsvaret på den anden fløj. På h1 løser tårnet en vigtig
forsvars opgave. 4... gh7 5.:Sc3 g4 6.hxg4 hxg4 7J;a3 ~g3 s.gxh7 ~xh7 9.
ltJc1! Hvid kan ikke slå på a5. [9.:axa5 :axa5 10.WxaS Wh1+] 9 ...~h1! 10.
ltJxc7 gxf3 11.gxf3 :Sa7 12.lt::le6 .ie1 13.~d 1 :Sh7 14.gd3 E!:h2 15.a3 t2:Jd7
16.~a4 ~g2 17.:Sb3 ~c3! Smart set. 18.ltle2! [18.~xd7 Wxb2+ 19.:axb2
sxb2+ 20.~a1 :ab?++] Sort opgav 1-0

Vi har nu undersøgt bondestormen som hoved angreb i stillinger med for
skellig rokader. Men det sker tit at angrebet ikke gennemføres af bønderne
men med officererne. I så fald forløber som ved rokade til samme side, mere
om det senere.

Slut på del 1.



Vanløse Sommer 2001

Det er efterhånden blevet en fast tradition, at Vanløse Skakklub hver
sommer arrangerer en koordineret turnering - og heldigvis for det.
Turneringen er nemlig altid professionelt og godt arrangeret, og
vores lokaler danner en fin ramme. Turneringen har derudover
medlemmernes interesse, idet en del VS'ere altid deltager. Dertil
kommer, at et større antal hjælper til i kulissen. Alt sammen meget
motiverende for os deltagere!
Selv deltog jeg i den øverste gruppe, hvor jeg var seedet som
nummer 4. Det lagde jeg dog ikke meget vægt på undervejs -
formålet for mig var at få spillet noget skak, og så måtte det gå, som
det ville. Turneringen var nemlig min første i fem (5!) år, og jeg ville
derfor ikke være alt for ambitiøs før start.
Som turneringen skred frem skulle det vise sig, at mit spil i perioder
fungerede udmærket. Ganske vist så jeg generelt intet - absolut intet
- i partierne, men jeg kom langt ved at bruge 'fornemmeren'.
Motivationen for at udføre et bestemt træk var typisk 'det ser da
meget godt ud', og det var slet ikke så dårligt. Jeg sluttede nemlig på
5 points, hvilket var nok til en 3. plads samt (vistnok) en mindre
ratingfremgang.
Spillet var særdeles kompromisløst - fem gevinster og to nederlag
taler sittydelige sprog. Jeg mindes ikke, at jeg nogensinde tidligere
skulle have gennemført en turnering uden remispartier. There's a
first time for everything.
Jeg har fundet to partier frem, der begge demonstrerer den
kompromisløse stil. Jeg vil gerne beklage over for formanden, at han
er hovedperson i det første parti, for han spiller under vanlig
standard. Sort spiller dog fint.. ..

Morten Møller Hansen (1959) - SBP

1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5



Dette træk kan jeg reflektere længe over ..... Trækket er for mig (især
med resultatet i baghovedet) et meget tydeligt eksempel på Mortens
to største svagheder - dels har han for meget respekt for folk med
højere rating end ham selv, dels bliver han af og til for ukritisk.
Hvad i alverden er meningen med at spille afbytningsvarianten i
Fransk? Morten kender slet ikke stillingstyperne, og åbningen stiller
ikke sort overfor problemer. Morten burde i stedet have spillet en
åbning han kender og have forsøgt at få mig på dybt vand. Morten er
stærk nok til at vinde over mig (det er desværre ikke så svært), men
det gør man ikke ved at spille en åbning, der straks efterlader en på
udebane.

3... exd5 4. Ld3 c5!? 5. c3 Sc6 6. Oe2?!

Morten begår den samme fejl som hvid i partiet Tatari-Korchnoi; han
tror, at der ikke er fare på færde, hvilket er forståeligt. Stillingen ser
tilforladelig ud, men det viser sig snart at være et uhyggeligt
synsbedrag. 6. Se2 var rigtigt. I det følgende fortsætter hvid med at
lave småfejl, hvorefter alle sorts officerer kommer til at stå optimalt.

6... Le7 7. dxe5?! Sf6 8. Sf3 o-o 9. h3 Lxc5 10. o-o Te8 11. Oc2 Od6!

Nærmest med gevinststilling. Hvids problem er, at sort truer
12 ... Dg3! og 13 ... Lxh3. Det var vel nærmest umuligt for hvid at
forudse tidligere, men hvis Morten havde kendt åbningen, havde han
utvivlsomt vidst det. Så meget desto mere grund til, at han skulle
have valgt en anden åbning.

12. Lf5

Det er svært at foreslå noget bedre, men efter teksttrækket
færdiggør sort blot sin udvikling.



12... Se4 13. Lxc8 TaxcB 14. Sg5!?

Desperation, men 14. Sbd2 Sxf2! 15. Txf2 Te2 var uudholdeligt.

abc de f g h

14... Sxf2!

Den eneste gang i partiet, hvor jeg tænkte længe. Sort står så godt,
at hvids angreb kun bliver til et par hævnskakker.

15. Oxh7+ Kf8 16. Sf3

Sort truede 16 ... Sg4+ og 17... Dh2++

16... Se4+ 17. Sd4 Sxd4 18. Oh8+ Ke7 19. Dh4+ f6 20. Le3 Se2+
21. opgivet!

Uha!



Mit bedste parti spillede jeg i 7. runde, men jeg har desværre smidt
partilisten væk. Jeg har derfor valgt at vise et andet parti, der var
spændende, men formentlig ikke specielt velspillet:

SBP - Klaus E. Poulsen (2036)

1. d4 Sf6 2. c4 e5?!

Der røg mine åbningsforberedelser. Tidligere i turneringen havde
sort spillet Volga-gambit.

3. dxe5 Se4!?

Og her ophører mit teorikendskab. Jeg har en del gange spillet mod
3... Sg4, der giver hvid en lille fordel. Nu skal der desværre tænkes.

4. Sf3 Sc6 5. Sbd2!?

Teorien anbefaler 5. a3, men jeg ville hellere udvikle mig.

5... Sc5 6. g3 d6!

Ganske naturligt. Sort ofrer en bonde, men får til gengæld masser af
plads samt en fin officersstilling.

7. exd6 Lxd6 8. Lg2 De7 9. o-o Lg4 10. a3 0-0-0 11. b4 Se4 12. Ob3
Sxd2 13. Lxd2

Her var jeg fint tilfreds. Hvid har vundet en bonde, idet sort
naturligvis ikke kan slå på e2.

13... Dxe2!

17



Yrk! De første 30 sekunder efter at sort havde udført teksttrækket
måbede jeg ..... og så forstod jeg, at sort havde set længere end jeg.
14. Tae1 besvares nemlig smart med 14...Sd4, og sort klarer sig fint.
Efter at chokket havde lagt sig blev jeg dog rolig igen. Efter at have
regnet lidt på stillingen så jeg, at hvid nu kunne vinde en kvalitet.

14. Lg5!

Stillingens mest aktive og gevinstsøgende træk, men det vinder
desværre ingen kvalitet.....

14... Lel!

Det burde jeg naturligvis have set, men som tidligere nævnt var
variantberegningen lidt rusten. Det planlagte 15. Tae1 besvares
enkelt med 15 ... Dd3 16. Dxd3 Txd3 17. Lxe7 Lxf3.
Det er med andre ord igen tid til at sunde sig og omstille sig til, at
udfaldet fortsat er helt åbent.

15. Lxe7 Dxe7 16. b5 Sd4 17. Sxd4 Txd4 18. c5

..... 'og noget vil vise sig', tænkte jeg. Sort står formentlig
tilfredsstillinde, men jeg håbede at få gang i noget på
dronningefløjen.

18... Dxc5 19. Tac1 Od6

19".De?? taber efter 20. b6!

20. Dxf7 Dd7 21. Db3 Tf8???

En kæmpefejl. Efter det korrekte 21 ... Kb8 kan hvid forsøge at få
gang i noget med a4-a5, men det er næppe farligt for sort, hvis han
spiller aktivt. Nu, derimod, er det hele slut.



abc de f g h

22. b6!

Av! Nu vågner den hvide løber, og hvids tunge officerer peger ned
mod den ubeskyttede sorte konge. Sort brugte nu det meste af sin
resterende tid, men der er for sent.

22... axb6 23. Dxb6 Lf3 24. DalKdB 25. Lxf3 Txf3 26. Tfe1 Tdd3 27.
ObB+ OcB 28. TeB+ opgivet!

Ikke noget specielt korrekt parti, men resultatet blev som håbet!

Søren B.P.

Hold dig orienteret på klubbens hjemmeside
www.motel.inweb.dk/skak



PROGRAM

Onsdag 7/11 kl. 19.30 Holdturnering, 1. runde

Onsdag 14/11 kl. 20.00 Vanløses 2. skakquizmesterskab

Onsdag 21/11 kl. 19 .3 0 Holdturnering, 2. runde

Onsdag 28/11 kl. 19.45 Vinterturnering, 5. runde

Onsdag 5/12 kl. 19.45 Vinterturnering, 6. runde

----------------
Deadline
Indlæg til næste nummer afFrobonden afleveres senest 21/11-2001

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

I


