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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 29/5-2002
klokken 20.00.

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Protokollen fra sidste generalforsamlingoplæsestil

efterretning.
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
4. Præmieoverrækkelser.
5. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til

godkendelse, ·og forelægger budgettet for det følgende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg.
8. Eventuelt.

For at indkomne forslag kan komme til behandling, skal de være
indleveret til formanden mindst 10 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

Bestyrelsen



K-skak Landsholdsklassen 1998-99
eller det individuelle k-skakDM

Mit første K-skak DM er nu overstået og selvom den endelige placering
ikke er kendt endnu, har jeg fundet det betimeligt at referere fra turne
ringen. Mit mål fra starten var blot at opnå de 4½ pts. af 10 der var kravet
for at blive i Landsholdsklassen. Jeg havde en vis portion naturlig respekt
for modstanderne - og skulle det vise sig - i nogle tilfælde overdreven
respekt. Set i bakspejlet stod det klart, at jeg kunne bide skeer med de
bedste, selvom jeg ikke på nogen måde var tæt på en topplacering.
Feltet talte 5 tidligere Danmarksmestre og udover min medoprykker fra
Eliteklassen havde jeg intet forhåndskendskab til deres spillestil. I mine
forberedelser koncentrerede jeg mig om, med åbningsvalget at nå nogle
stillingstyper, som jeg befandt mig godt ved og det lykkedes på sin vis
udmærket i alle partier.
Dette parti udviklede sig specielt ved, at vi to gange undervejs fik brug
for Turneringslederens (TL) afgørelse. Jeg har hvid mod Steen Ostersen
fra Herning:
1. d4,Sf6 2. c4,e6 3. Sf3,b6 4. a3,La6 Jeg spiller normalt a3 i Dronning
indisk - det er mest et spørgsmål om smag og min modstander ledsagede
sit træk med en bemærkning om, at han "kun for at være besværlig" valg
te La6. Det er nu ikke særligt ualmindeligt at spille det (jeg tror det var
Nimzowitsch, der indførte manøvr en) - måske var min modstanders smag
normalt at spille Lb7? Men jeg har slet ikke noget imod at stille dronnin
gen på c2. 5. Dc2,Lb7 6. Sc3,c5 7. e4,- Jeg havde her studeret åbningste
oriens mange varianter og fundet ud af, at sort fik for let spil i langt de
fleste. De normale fortsættelser er 9. -,Sc6 og nu enten Lf4 eller Sxc5
eller 9. -,Sc6 10. Lg5,h6 11. Lh4,d6. Jeg ledte efter nye veje og fandt en
teoretisk nyhed i 11.træk: 7. -,cxd4 8. Sxd4,Lc5 9. Sb3,- Andre træk
tillader Sg4! 9. -,Sc6 10. Lg5,h6 11. Sxc5!,- TN. Her er den så. Hvid
tager kampen op omkring feltet d4, og tvinger nærmest sort til at lukke
brættet. Derefter er det hvid, der sidder med mulighederne for at åbne



spillet med b2-b4 (evt. f4) og løberparret kan blive nyttigt senere fx. med
manøvren Le2-dl-a4 ... 11. -,bxc5 12. Le3,Sd4 13. Dd3,e5 14. Le2, 0-0
15. f3,d6 16. 0-0,aS 17. b3,- Hertil er det ganske logisk. Jeg ønsker at
ente med b4, indtil alle tropper er på plads. Sxb3? går ikke pgra. 18.

Tabl,b4 19. Sxa4!,- 17. -,Lc6 18. Tabl,Tb8 19. Ldl,Te8 20. Lc2,Te7
Heromkring var jeg meget optimistisk. Sort kan kun vente - dog kan a5-
a4 blive lidt generende - og hvid har gode udsigter på alle fløje. Her traf
jeg en meget principiel beslutning, om at fratage sort al modspil på dron
ningefløjen og i stedet overgå til angreb på kongefløjen. Det så ganske
lovende ud! 21. a4!?,Se8 22. Ld2,Teb7 23. Sb5,- Her måtte TL på ba
nen, idet min modstander havde trukket Tab8 !?, uden at jeg opdagede
det, da kortet dumpede ind! Meningen var selvfølgelig Tba8, og det hav
de jeg analyseret på i 8 dage. Nu var spørgsmålet, om det ulovlige træk
kunne laves om og om hvordan hans og mit tidsforbrug skulle justeres.
Nuvel, sagen blev klaret og vi genoptog spillet. 23. -,Ta8 24. f4!,Dd7 25.
Sxd4,cxd4 26. Dg3!,- Pointen. Der truer slag på e5, åbning af f-linien og
Lxh6. Jeg regnede ikke med at sort ville klare dette stormvejr. 26. -,De6
27. f5,Df6 28. Tf3,Kf8 29. Tbfl,Sc7 30. Del,Tba7 Sorts a-bonde er for
færdelig og inden længe er hvid over den sorte konge ih- og g-linien,
Sort kan kun håbe på et mirakel. I denne stilling måtte jeg bede om TL
assistance igen, idet jeg mente, at sort havde tabt på tid og man må jo
ikke spille videre, når noget sådant konstateres, idet begge da kan døm
mes som tabere! Hans træk var ifølge ham afsendt d. 13, men post
stemplet så ud til at vise d. 15 om end dette var lidt udvisket. Jeg modtog
det først d. 16 og postgangen var åbenbart "lidt sløv" heromkring tids
kontrollen. TL dømte poststemplet utydeligt og irettesatte sort for det
langsomme spil. Jeg var ikke interesseret i at vinde på tid og spillet blev
derfor genoptaget: 31. g4,Se8 32. h4,De7 33. g5,hxg5 34. hxg5,f6 35.
g6,- Sort er bundet på hænder og fødder. Et gennembrud kunne fx. være
Tårne til h8 og h7 fulgt afLh6. Desværre var der en lille detalje, der
havde undgået min opmærksomhed ... 35. -,Db7 Pludselig gik det op for
mig, at sort rent faktisk råder over modspil i denne stilling! Ideen er an
greb på b3 og e4, og Lc2 kan blive overbelastet med d4-d3 ! og med



dronningen på b6 bliver det nødvendigt at blokere feltet d3 med en tung
officer. Efter yderligere et par træk og ca. 22 dages analyser stod det
klart, at hvid ikke kan tillade sig at gå amok på kongefløjen, da b3 eller e4
falder med kedelige konsekvenser. Ergo: 36. De2,Ke7 37. Tbl,Db6 38.
Kg2,Sc7 39. Del,- og remis på mit forslag. Der er opstået en slags
stillingskrig, som ingen kan bryde uden selv at tabe.½-½. Ærgerligt!

Det næste parti blev spillet fra 28/9-98 til 21/4-99, og jeg har sort mod
Palle Sivertsen (2208). Partiet er seværdigt ved det noget utraditionelle
officersspil.
1. e4,e5 2. Sf3,Sc6 3. Lb5,a6 4. La4,Sf6 5. d3,d6 6. c3,Le7 7. Sbd2,b5
8. Lc2,- Valget faldt altså på en lidt usædvanlig variant i Spansk, og jeg
benytter nu hvids nølende åbningsspil til at tage teten i centrum. Det må
være langt bedre end de rutinemæssige udviklingstræk eller rokaden.
8. -, d5 9. a4,b4 10. De2,0-0 11. a5,- Et ganske nyttigt træk for at forhin
dre, at sort selv spiller det. Parterne skal nu hele tiden være opmærk
somme på, om a6 eller a5-bonden viser sig som den svageste. 11. -,Lb7
12. 0-0,Ld6 For at dække e5 efter exd5. Hvis sort slår tilbage med dron
ningen bliver denjaget vildt. 13. Tel,dxe4 14. dxe4,Lc5 15. Dc4,De7 16.
Sfl,bxc3 17. bxc3,- Der er opstået en stilling, hvor der ikke er nogen
oplagte bondetræk tilbage. Nu gælder det for officererne om på egen
hånd at vinde terræn og presse fjenden bagud. 17. -,Tab8 18. Lg5,La7
19. Tebl,Dc5 20. Se3,Dxc4 21. Sxc4,Sd7 Det kunne se ud som om hvid
har haft held med sit forehavende, men faktisk står sort en anelse bedre,
da analyserne viser, at a5-bonden står svagere end a6 i et slutspil. Det er
dog ikke nok til at vinde. 22. Tdl,Sc5! 23. Le3,f6 24. Tabl,La8 25.
Sel,- Her blev vi enige om remis. ½-½. Slutstillingen fortjener et dia
gram:

Kg 1,Tdl ,Tb 1,Le3,Lc2,Sc4,Se 1,a5,c3,e4,f2,g2,h2
Kg8,Tb8,Tf8,La8,La7 ,Sc5,Sc6,a6,c7 ,e5,f6,g7 ,h7

Min eneste gevinst i de 10 partier kom i hus på følgende måde:



Jeg har hvid mod Danmarksmesteren fra året før (1997) Bjørn Laursen.

1. Sf3,Sf6 2. g3,b6 3. Lg2,Lb7 4. d3,e6 5. e4,Le7? En skidt beslutning,
der hurtigt bringer sort i vanskeligheder 6. e5,Sd5 7. 0-0,0-0 8. c4,Sb4
9. a3,S4c6 10. d4,d6 Formentlig havde sort regnet med at løse eventuelle
anskeligheder med dette træk, men må have overset hvids 11 'te træk. 11.

d5!,Sa5 Eneste træk, da 11. -,Sxe5 12. Sxe5,dxe5 13. d6! taber en
officer. Med sit næste træk truer hvid springerfangst med b2-b4. 12.
Sfd2!,b5 En trist nødvendighed. Nu vinder hvid enten en bonde eller op
når den klart bedste officersstilling. 13. dxe6,Lxg2 14. exfi+,Txfi 15.
Kxg2,dxe5 16. cxb5,Dd5+ 17. f3,Dxb5 18. b4,Sc4 19. Se4!,a5?! Den
hvide springer på e4 dominerer centrum, men sorts sidste træk gør blot b
bonden endnu bedre (Sb8 får sværere ved at komme ud og c7 blev svag
ere). Måske var 19.-,Sc6 en bedre chance fx. 20. Sbc3,Db7 21. Db3 med
ideen De6 (så Sc6 ikke kan flytte) eller Lg5,Lxg5? Sxg5. 20. Sbc3,Dd7
21. b5,Dxdl 22. Txdl,Sb6 23. Ta2!,- Sb6 var nødvendigt for at fa de
sidste brikker ud, og ideen med Ta2 er at angribe c7 eller d7 uden at Le7
vågner op. Det sidste ville ske på de naturlige træk Le3?,Sc4 eller a4?,
Lb4. 23. -,c6 24. Tc2,Tf8 efter 24. -,cxb5 25. Sxb5,S8d7 26. Sbd6,Lxd6
27. Sxd6,Tf8 28. Lg5 og Le7 trænger hvid ind overalt med klar fordel.
25. Kf2,Tc8 26. Le3!,Sc4 27. b6,Sxe3 28. Kxe3,Ta6 Slutspillet efter fx.
28. -,Tf8 29. Sbl,Ta6 30. Tb2,Td8 31. Txd8+,Lxd8 32. b7,Tb6 33.
Txb6, Lxb6+ 34. Kd3,Kf7 35. Sbc3,Ke7 36. Sa4,La7 37. Sec5 er klart
bedst for hvid. 29. Sd5!,- Pointen med hvids 26'de træk. Nu taber både
29. -,Lf8 30. b7,Td8 31. Sdf6+ og 29. -,Lf8 30. b7,Te8 31. Sc7 blankt,
men også Kf7 er dårligt: 30. Sxe7,Kxe7 31. Sd6,Tf8 32. b7, Ke6 33. Sc8!
og sort kan slet ikke røre sig. Der følger Tc5,Ke4 og Td6+. 29. -,Lxa3
30. Td3, Lb4 31. Tc4,- Hvid vinder bonden tilbage med renter og
fastholder sort i en skruestik. På 31. -,Sd7 havde jeg forberedt følgende
seværdige variant: 32. b7,Tb8 33. Sxb4,Sb6 34. Sf6+!,Kf7 (gxf6?,Tg4+)
35. Td7+!, Sxd7 36. Sxd7,Txb7 37. Sxe5+,Ke6 38. Sxa6,Kxe5 39.
Tc5+,Kd6 40. Txa5 og hvid vinder uden problemer. Den slags varianter
kan man i ro og mag sidde og finde frem til i K-skak. Herligt! 31. -,Tf8



32. Sxb4,axb4 33. Txb4,Kf7 34. Sc5,Tal 35. Ta4!,Txa4 36. Sxa4,Ke7
37. Sc5,Te8 38. Ke4,Kf6 39. b7,Ke7 Træktvang og kollaps. 40.
Kxe5,Tf8 41. f4,Te8 42. Td6,Kf7+ En sidste hævnskak, men efter 43.
Kd4,- opgav sort.

Slutresultatet for turneringen som helhed blev 1 gevinst, 1 nederlag og 8
remiser, og de 5 pts. rækker formentlig til en sjetteplads ud af 11 deltag
ere, hvilket jeg betragter som en udmærket debut i Landsholdsklassen.
Jeg har længe været i gang med LH 99, hvor resultatet ser ud til at blive
endnu bedre. Det vender jeg tilbage til en anden gang.

Morten

Status pr. 31/3 - 2002

AKTIVER

Den Danske Bank, 3131033729
Den Danske Bank, 3131853696
Girobank, 6478433
Kassebeholdning
Inventar
Restancer, kontingent

Ialt

PASSIVER

Kontingent, forudbetalt
Skyldige præmier
Skyldig K-skak porto
Dispositionsfond
Forsikringsfond
Formue pr. 1/4-2001 (bogført)
Driftsoverskud
Opregulering

Ialt

VanJøse Skakklub

2305,71
72951,87
16307,68
8797,81

10,00
1260_.00

101631.,07

2910,00
· 2515,00
1600,00

47393,89
6500,00

35797,53
3656,65
1260_.00

10163_3_.07 ..
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Budget 2002 - 2003

INDTÆGTER

Kontingent 29000
Tilskud 2000
ØJ/vand, kaffe mv. 8000
Sponsor 1500
Renter 2000

Ialt 42500

UDGIFTER

K.S.U.-kontingent 18000
Lokaleleje 11000
Indskud m.m. 600
Præmier 2500
Porto 400
Porto, fribonden 600
Tilskud 1600
Arrangementer 4000
Gebyrer 600
Nyindkøb 1000
Diverse 500
Driftsoverskud 1700

Ialt 42500

Egenkapital pr. 31/3 - 2002

Dispositionsfond 47393,89
Forsikringsfond 6500,00
Formue 39454,18

Ialt 93348,07



Noter til regnskabet:

a) Inventar er bogført til en værdi på kr. 10,00. Den reelle værdi
skønnes at udgøre kr. 15000,00.

b) Der er overført kr. 17215,00 fra dispositionsfonden svarende til
den samlede udgift ved vores 70-års jubilæum

Vanløse d. 25/5 - 2002

Søren J. Sørensen
Revisor

Grove løjer

Ole Lergren
Kasserer

Det er grove insinuationer man kan læse fra Mortens hånd i Fribonden
nr. 2 (April 02). I holdkampreferaterne hedder det på side 4 om mig at
"åbningen åbenbart var spillet for passivt" og på side 6 hører man om
mit "åbningssystem der ellers har produceret for få points i denne
sæson". Hvad skal man sige om en formand der i den grad mobber et
menigt medlem?
Ja, det er ikke let at give passende gensvar, især fordi karakteristikken i
det væsentlige er sand. For passivt spil og for få points. I stedet for at
komme med undskyldninger vil jeg vise hvordan mine forkrampede
tanker om åbningsspillet har formet sig i denne sæson. Som eksempel
tager jeg partiet fra sidste runde.

Hvid: Deres ærbødige og ekstremt passive referent
Sort: Peter Lunding, Amager

1.Sf3 dS 2.c4 c6 3.b3 Sf6 4.Lb2

Her plejer jeg at spille 4.g3, men i min gamle teoribog har jeg engang
skrevet en bemærkning om at hvid ved lejlighed burde prøve en
opstilling med Lb2, Le2, ses og f4 for om muligt at få spil i den lange
diagonal og chancer for et kongeangreb hvis sort rokerer kort. Jeg
mente nu at holdturneringens sidste runde passende kunne være denne
lejlighed.



4.,-,Lg4 5.e3 e6 6.Le2 Sbd7 7.d3

Jeg kan ikke forklare hvorfor jeg ikke spillede 7.0-0. Skal hvid virkelig
være bange for 7.,-,Lxf3 fulgt af 8.,-,eS? Måske drømte jeg om en
stilling med løberpar og tilbageholdte centrumsbønder eller måske var
det den af Morten beskrevne trang til passivitet som gjorde udslaget. I
hvert fald fandt jeg ud af at det planmæssige 7.SeS Lxe2 8.Dxe2 SxeS
9.LxeS trods alt var for usselt efter 9.,-,Ld6. Hvid har jo intet!

7.,-,Ld6 8.Sbd2 Dc7 9.h3 Lxf3 10.Sxf3 Ses

Jeg kan huske at jeg her overvejede 11.SxeS fulgt af d4 med en slags
tempogevinst, men heldigvis drømmer sort (også?) om en masse
hurtige afbytninger og remis. Ved at lade ham slå på f3 i stedet for selv
at slå på es får jeg tid til rokade.

11.0-0 Sxf3+ 12.Lxf3 LeS 13.LxeS DxeS 14.d4 Dc7 15.Tc1 0-0

Hvis man skal være meget venlig kan man sige at hvid nu har to små
fordele, eller måske snarere ansatser til fordel. Han er kommet først på
c-linjen og løberen kan måske engang ad åre vise sig en anelse
stærkere end springeren. Indtil videre bider den dog på granit, og det er
nok rigtigere - og lidt mindre venligt - at sige at hvid ikke har stillet sort
over for nogen som helst problemer i åbningen. Tro det eller ej: hvid
havde brugt 31 minutter på disse 15 træk!
Jeg var godt klar over at jeg havde spillet for passivt, men jeg var
indstillet på at spille videre i lang tid, og planen er jo klar nok. Det er
indtil videre på dronningefløjen det foregår, og der må åbnes linjer og
vindes terræn. Hvad ellers?

16.b4 De7 17.Db3 b6??

Jeg var nær faldet ned af stolen! De to hvide ressourcer, c-linjen og den
lange hvide diagonal, skærer hinanden i feltet c6, og netop dette felt
svækker sort helt frivilligt. Nu har hvid da noget at spille på.

18.bS Tac8?

Efter en laang pause, men selvfølgelig en fejl. Sort får absolut ingen
kompens for bonden. 18.,-,bxcS 19.cxdS er bedre, men hvid har klar
fordel. Jeg skulle vist have stillet ham over for problemer noget
tidligere!

lo



19.bxc6 Tfd8 20.cxdS exdS 21.Tc2 Tc7 22.a4 De6 23.Tfcl Td6 24.DbS

Nu truer hvid med a4-a5 og gevinst af endnu en bonde, og det er der
ingen parade imod. Da stillingen på dronningefløjen er helt tabt prøver
sort meget fornuftigt et desperadoangreb på den modsatte fløj.

24.,-,gS 25.aS g4 26.hxg4 Sxg4 27.axb6 axb6 28.Dxb6 Tc8 29.Db7 fS

Det nærliggende 29.,-,Sxe3 giver remis efter 30.fxe3?? Dxe3+, men
hvid svarer roligt 30.Te2, og sort taber yderligere materiale.

30.c7 Dd7 31.Tc6

Jeg havde 10 minutter, sort kun 2. På den baggrund synes jeg det er
godt set af sort at hvis han ikke havde spillet 29.,-,fS havde hvid her
haft standardkombi'en 31.Dxc8 Dxc8 32.Lxg4 Dxg4 33.cS(D).

31.,-,Txc6 32.Txc6 Kg7 33.TcS

Her er 33.Td6 naturligvis også glimrende, men jeg nød stillingen.

33.,-,Sf6 34.LxdS

Endelig åbnes diagonalen! Nu er 34.,-,SxdS 35.TxdS Dxc7 36.Td7+ en
herlig vits.

34.,-,f4 35.exf4 h6 36.Lf3 Se8

36.,-,Dxd4 duer heller ikke. Hvid vinder let med 37.Dxc8 DxcS 38.Db7
Del+ 39.Kh2 Dxf4+ 40.g3 eller 38.TeS og samme vending som i partiet.

37.TdS De6 38.TeS Dd7 39.Lc6 Dxc7 40.Te7+, opgivet.

Med hvid kan man tillade sig en del, men det rokker ikke ved den
kendsgerning at mit åbningsvalg i denne sæson vitterlig var for passivt!

Steen S.
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PROGRAM

Onsdag 15/5 kl. 19.45 Vinterturnering - Udsatte

Onsdag 22/5 kl. 19.45 Vinterturnering - Udsatte

Onsdag 29/5 kl. 20.00 GENERALFORSAMLING

Onsdag 5/6 kl. 19.45 Evt. omkamp om klubmesterskabet

Onsdag 12/6 kl. 19.45 Evt. omkamp om klubmesterskabet

Onsdag 19/6 kl. 19.45 SOMMERSKAK

Ugen 29/7 - 4/8 Vanløse Skakklubs EMT
----------------
Deadline
Indlæg til næste nummer afProbonden afleveres senest 19/6-2002
----------------

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

Formand Morten Møller Hansen 43 45 45 49
Lerager 22
2605 Brøndby

Kasserer Ole Lergren
.,:,,~~--

38 79 07 46
Giro: 6 47 84 33

Redaktion Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76A, 3.
2720 Vanløse
E-mail: ol~nweb.dk

Klubbens telefon (i klubtiden) 38 74 41 07


