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Ny redaktør
Vores alle samens klub blad har fået ny redaktør.

Men da Fribonden ikke skriver sig selv, må i som altid gerne kommemed man
ge indlæg.

Nogen af artiklerne i dette blad, er af ældre dato. Dette skyldes at det er meget
længe siden der er kommet et blad. Dette beklager jeg selvfølgelig meget. For
fremtiden vil jeg prøve at lave FRIBONDEN væsentlig hurtigere.

Hvad kan man så skrive i bladet? Alt hvad som der har med klubben at gøre el
ler noget som bare har med skak at gøre. Vil redaktøren tage i mod med glæde.

Fremtidige indlæg kan afleveres til mig i klubben, sendes som E-mail til
Aj@chania.dk eller sendes til mig med alm. Post.

Med venlig hilsen
Anders

KØB/SALG/BYTTE

Hvis der skulle være nogen som har noget som de gerne vil af med
eller havde. Så giv mig besked.

Anders Jønsson har 1 stk. Fritz 4 (Skak program) som interesseret
må få.



Verdens mesteren i
vanskeligheder

Jeg har for nyligt købt,Jens Enevold
sens skak biografi "30 år ved skak
brættet".
Jeg fandt den til meget billigt på et
bog marked, jeg var til. Siderne var
endnu ikke "sprættet" op, så jeg er
nok den første som har læst i denne
bog Egentligt sjovt at tænke på når
man ved at bogen er tryk i 1952..

I omslaget af bogen, på indersiden. Lå
et gammelt avis udklip, som omhand
ler en simultan kamp den tidligere ver
densmester Botvinnik har spillet i Sve
rige. Nedenstående parti, hvor Botvin
nik lidt heldigt redder en remis hjem,
stammer fra denne avis artikel.

Hvis der er nogen, læsere som har
mulighed for at finde ud af hvornår og
hvordan det gik Botvinnik, i denne
kamp er jeg meget interesseret i at fa
det at vide.

Botvinnik, M
Karlmark [A13]
Simultan

1.Sf3 d5 2.c4 e6 3.g3 c6 4.Dc2 Sf6 5.
Lg2 Le7 6.0-0 Sbd7 7.b3 e5 8.cxd5
cxd5 9.d4 e4 10.Se5 0-0 11.Sc3 Sb6
12.a4 a6 13.La3 Lxa3 14.Txa3 Dd6 15.
Db2 Le6 16.Tc1 Tfc8 17.e3 Db4 18.
Da1 Tc7 19.Ta2 Tac8 20.Tac2 Dxb3
21.a5 [21.Tb2 Txc3] 21 ...Sa4 22.Sxa4
Txc2 23.Sc5 Da2 24.Tb1 Txf2 25.Dxa2
Txa2 26.Txb7 Txa5 27.h3 Ta1+ 28.Kh2
a5 29.g4 h6 30.Kg3 a4 31.h4 Ta8 32.

Sxe6 fxe6 33.g5 hxg5 34.hxg5 a3 [34...
Sh7 35.g6 Sf8] 35.gxf6 gxf6 36.Sg4 a2
37.Sxf6+ Kf8 38.Td7 Tg1 39.Sh7+

4-%
Slut stillingen !!



K-skak hængepartier

Hvad er nu det for noget? - vil den årvåg
ne læser sikkert spørge. Man har da ikke
hængepartier i K-skak! Måske kan man
mene, at K-skak er et langt hængeparti,
men overskriften dækker nu over, at jeg
har lovet Fribondens læsere et referat fra
min 2. optræden i Landsholdsklassen
(dvs. det individuelle DM). Efter en hæ
derlig debut i form af en 7.plads ud af 11
deltagere i 98-udgaven havde jeg tilmeldt
mig igen for at se, om jeg ikke kunne for
bedre resultatet. Turneringen startede den
1. oktober 1999 og forløb for mit ved
kommende frem til februar 2001, men de
sidste partier blev vistnok først færdige
sidst i 2001.

Første afsluttede parti var mod
"Iynmesteren" Klaus Hoeck Johnsen fra
Veflinge, Fyn. Ham havde jeg også mødt
året før (se tidligere artikel), og begge gan
ge spillede han ufattelig hurtigt, og da jeg
efter 23 træk i en Aljechin tilbød remis,
havde jeg brugt 41 dage, mens han havde
brugt 7 (syv!). Remis d. 27/1-2000 efter
3% måneds spil.

Andet parti med sort mod tidligere Dan
marksmester Finn Kristensen, der er bo
siddende på Grønland, sluttede remis i 20
træk d. 26/2-2000. En afslået dronninge
gambit resulterede i masseafbytninger og
holdbart slutspil for sort Det var opmun
trende, at jeg var i stand til at neutralisere
hvids åbningsfordel relativt hurtigt, men
han afslog dog mit remistilbud i træk 15,
da jeg stadig skulle spille præcist. Det
gjorde jeg så... Hvid 18 dage, sort 34 da
ge

Med hele 10 partier på en gang er det for
ståeligt nok befriende, når man "hur-tigt"

kan afslutte to partier på denne måde. Det
kan vise sig at være klogt, at man koncen
trerer sig fuldt og helt på de fordelagtige
stillinger, mens man stiler mod fredsslut
ninger i afbalancerede stillinger, da man
ellers kan få svært ved at analysere partier
ne tilstrækkeligt dybt i den fritid man har
til rådighed. Men sådan bliver man jo ikke
Danmarksmester - der skal gevinster til,
og en sådan kom i hus et par dage senere
d. 1/3. Jeg havde hvid mod Hans-Henrik
Madsen, Ringsted:
l.d4,g6 2.e4,d6 3.Sc3,Lg7 4.f4,c6 5.S63,
Lg4 6.Le3,Db6 7.Dd2,Lxf3 8.gxf3, Sd7
9.0-0-0,Da5 10.Kb1,- Hertil var det teori,
men nu fortsatte mine opslagsværker kun
med 10.-,b5. Træk som dS og 0-0-0 kom
også i betragtning, men det valgte træk er
helt forkert. 10.-,Sgf6? 11.Tg1!,Sh5? Her
kommer den kun i vanskeligheder, men
sort har på dette tidspunkt ikke set skrif
ten på væggen. 12.~5,15 13.Lh6,b4 14.
Se2,Sdf6 15.Lxg7,Sxg7 16.Dh6,- Uha
uha. Nu bliver det tydeligt, at hvid truer
med at slå sig igennem på go. Tg8 17.
Tg5,Dd8 18.Lh3,- Sort står aldeles ræd
selsfuldt. 18.-,Dc7 19.Sf4,e5 20.fxg6!,
hxg6 Eller exf4 21.gxh7,Sh7 22. Dxh7,
Kf8 23.Tdg1 +/-. 21.Sxg6!, opgivet 1-0.
Der kunne følge 21.-fxg6 22.Txg6,Sfh5
23.dxe5, og sort bliver sprættet op.. .

Jeg behøvede kun at vente to dage til, før
næste resultat tikkede ind. Remis mod den
senere Danmarksmester Eskild Jørgensen,
Ringsted, der sluttede med den flotte sco
re 8/10. Med sort forsvarede jeg migmed
Spansk, og da han tilbød remis efter 23
træk var stillingen så besynderlig, at det
var vanskeligt at finde en plan for begge·
parter. Hvid 12 dage, sort 61 dage. Jeg
havde nu 24/4 og en del lovende stillin
ger tilbage.



Så springer vi frem til 25/4-2000, hvor en
lidt tvivlsom Dronninginder med sort gav
remis mod en af forhåndsfavoritterne
Tonny Christiansen, Vejle (2302). Jeg
fandt frem til en snedig dronningemanøv
re, som udløste et forundret spørgsmål fra
min modstander om, hvad den dog skulle
der! Det blev tydeligt 8 træk senere, hvor
jeg drev ham tilbage med halen mellem
benene. Jegmodtog snart derefter hans
remistilbud, selvom jeg stod lidt bedre.

Tre dage efter sluttede dette vanvittige
parti. Jeg har hvid mod Øjvind Hansen,
Sønderborg:
1.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.
Sc3,a6 6.Lg5,e6 7 .f4,Db6 8.Sb3,- Teori
ens lange hovedvariant fortsætter med
Dd2,Dxb2, men jeg foretrak Karpovs an
befaling, hvor man simpelthen beholder
materiel balance 8.-,Sbd7 9.D63,Le7
10.0-0-0,Dc7 ll.g4,h6 12.Lh4,b5 En an
den mulighed var g5 (fxg5,Se5), men jeg
havde tillid til stillingen efter g5,Lg3 13.
Ld3,Lb7 14. ThfI,- Ser måske lidt under
ligt ud, men hvid forbereder en omgrup
pering, hvor Bf4 helst skal være dækket i
visse varianter. 14.-,Tc8 15.De2,b4 16.
Sbl, a5 17.Sd4,0-0 18.g5,Se8Her gik det
op for mig, at natuclige træk fører til fint
spil for sort: 19.Sd2,hxg5 20.Lxg5,Lxg5
21.fxg5,Dc5 22.S263,Se5 23.Kb1, Sxf3 24.
Ssf3,a4 eller 19.Sf3,hxg5 20.Lxg5,Lxg5
21.SxgS,ScS 22.e5,g6 og det forfærdelige
er - udover truslen b3 axb3?,Sxb3 mat! -
at sort truer Sxd3 fulgt afLa6 eller slag på
eS. Endelig fører 19.Tg1,hxg5 20.Sb5,
Db6 21.LxgS,LxgS 22.Txg5,Sc5 23.Sd4,a4
også til udmærkede muligheder for sort
Derfor traf jeg en modig beslutning, som
jeg havde al mulig grund til at tro ville fø
re til afgørende kongeangreb. Bortset fra
det følgende træk er det svært at uddele
kommentatortegn til resten af trækkene!

19.S65,Dd8 20.gxh6!,Lxh4 21.hxg7,
Sxg7 22.Sxd6,- Efter 22.Tg1,b3 23.axb3,
ScS 24.S1c3,d5 25.Txg7+,Kxg7 26.Dg4+,
Kh6 27.Le2,Lf2 har hvid ikke bedre end
evig skak. 22.-,Tc7 23. Tg1,Sc5 Sort ka
ster sig ud i en redningsaktion, der kræver
præcist spil. Både 23.-,De7? 24.Txg7+I,
K:xg7 25.Dg4+,Kh6 26.Le2,Se5 27.DhS+,
Kg7 28.DxeS+ og 23.-,Df6? 24.Tg4,Dh6
25.Tdg1,Lf6 26.S2,Ld4 27.T1g3,Sc5 28.
SbS! samt 23.-,Lc6? 24.Txg7+I,Kxg7 25.
Dg4+,Lg5 26.Tg1,- fører til klar hvid for
del. 24.e5,f5 Hvid truede Sxb7 fulgt af
Lh7+ med dronningegevinst. Hvis 24.-,
Dxe7 så 25.Tsg7+,Kxg7 26.Tg1+,Kh6
27.Lf5! (forhindrer Sxd3) med ideen Dg4-
g7. 25.Sxf5,Sxd3+ (exf5? Lc4+ ogTxd8).
På 25.-,Txf5 havde jeg "forbe-redt" føl
gende groteske variant. Jeg skal spare jer
for detaljerne: 26.Lxf5,Df8 27.Lh3,b3 28.
Se3,Dxf4+ 29.Kb1,bxc2+ 30.Dxc2,Dxe5
31.Dg6,Lc6 32.Tg4, Df6 33.Dh5,Lf2 34.
Tg6,Dh4 35.De5,Te7 36.Td8+,Kh7 37.
Txg7+,Txg7 38. Lf5,exf5 39.Dxf5+ med
evig skak! 26.Txd3,T3f5 26.-,Ld5 27.
Sxg7,Txg7 28.Txg7+,Kxg7 29.Dg4+,Kf7
30.Sd2,Th8 31.~5 fører til en masse skak
ker og remis, så vidt jeg kunne se. 27.
Txd8,Lxd8 28.Tg4,Ld5 Faktisk ser 28.-,
Tcf7 29.Dc4,Ld5 30.Dc8,Tf8 31.c4,bxc3
32.Sxc3,Lg51 en anelse tvivlsomt ud for
hvid, men den skæve fordeling afmateria
let gør det svært at vurdere stillingen. 29.
Dd3,Txf4 30.Txf4,Lg5 31.Dg3,Lxf4+
32.D5f4,Tf7 33.Dg5,Tf1+ 34. Kd.2,Txbl
35.Dd8+,Kh7Hvid kunne nu have for
søgt 36.b3,Th1 37.Dxa5, Txh2+ 38.Kc1,
Th4 39.Kb2 (39.64,bxe3 40.Dx3,Sf5 kan
ikke vinde. En anden mulighed var39.a3,bxa3
40.Dxa3,TM2 41.Da4,Sf5 42.Df4,Tg2 43.64,
Læ6 44.b4,La4 45.De4,Te2+ 46.Kb1,Td2
47.Db7+,Kg6 48.Da8,Lb3, men efter49.
De8+,Kg5 50.Dxe6,Se3 er det vanskeligt at se
andet end en afslutning med evig skakfor enten



hvidellersort!?) -,S5 40.a3,bxa3+ 41.Kxa3,
Sd4 42.c4, Lc6 43.Dd8,Tg4 44.b4,Tg3+
45.Kb2,Th3+ 46.Ka2,Td3 47.Dh4+,Kg6
48.b5 osv. men når jeg sad og nørklede
med dette slutspil, kunne jeg ikke finde
nogen vej igennem til bondeforvandling -
dertil har sorts officerer for godt fat. Val
get faldt derfor på 36.Dh4+,- og remis på
mit forslag. Der er evig skak. Ærgerligt,
men 3½ af 6 var ikke værst. Jeg skulle kun
have 1½ pts. i de sidste 4 partier for at
matche min score fra året før.

Desværre bød den næste afgørelse ikke på
nogen glæde, idet jeg den 22/6-2000 op
gav mit parti med sort mod IM Svend
Kramer, der havde faet krammet(!) på mig
efter 31 træk. Jeg vil skåne jeg for parti
forløbet. . .

Samme daghavde jeg afsendt det sidste
dræbende trækmod John-Iver Eriksen fra
Aalbæk, men pgra. min barselsorlov og
begges ferie nåede vi helt frem til 7/8, før
han tog sig sammen til at opgive. Det fo
regik på denne måde:
1.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.d4,exd4 4.Sxd4,Lc5
Skotsk. Jeg valgte her en variant med
hvid, som giver en varig lille fordel. 5.
Sb3,Lb4+ 6.c3,Le7 7.c4,Sf6 8.Ld3,Se5
9.0-0,Sxd3 10.Dxd3,d6 Sort fik ganske
gratis løberparret foræret, men jeg vurde
rede, at den hvide løber ellers ville kunne
blive arbejdsløs bag egne bønder. En an
den god gangvil jeg nok vente med en
sådan afbytning, da det viser sig svært at
rive sort op, og så ville en løber kunne
give lidt ekstra power nede bagfra. 11.
Sc3,0-0 12.f4,Te8 13.Le3,c6 14.Tadl,a6
15.h3,b6 Hvilken frækhed! Sort kan tilla
de sig at hoppe på stedet, da hvid savner
midlerne til et fornuftigt gennembrnd. Jeg
venter og ser, om ikke man kan fremlokke
en svækkelse eller to 16.Sd4,Dc7 17.a3,

Lf8 18.Tfel,bS 19. cxbS, axb5 20.Dc2,
Db7 Der truede ScxbS 21.Lf2,Ld7 22.
S63,- Efter nogle tålmodige manøvrer er
hvid blevet klar til at forsøge fremstødet
e5, men sort er blevet træt afventetiden
og kaster sig ud i komplikationer: 22.-,b4
23.axb4, ShS 24.eS,dS Dxb4 taber til
Td4 fulgt afg4, og 24.-,Sxf4 25.exd6,
Txel+ 26.Sxe1, Sd5 27.Sxd5,cxd5 28.
Dc7,Dc6 29.Lc5 giver hvid fordel. 25.
Le3,Dxb4 26. Td4,Db7 27.g4,Lc5 28.
gxh5,Lxd4 29.Lxd4, Dc8 30.Sg5,Lf5 31.
Dg2,- så langt var det nemt nok at forud
se begivenhederne, men som så ofte før
gælder det om at se et træk længere end
modstanderen. Relativt bedst var 31.-,g6
men hvid far klar fordel efter 32.hxg6,
hxg6 33.b4,f6 34.Sf3,- I stedet kom der et
træk, som sort havde sat sin lid til, men
som hvid blot ventede på: 31.-,f6 32.
exf6!!,opgivet 1-0. Hvid ofrer et helt
tårn, men sort er i store vanskeligheder:
32.,-Txe1+ 33.Kf2,- (Efter 33.Kh2,gxf6
34.S63+,Kf7 35.Sxe1,De6 36.S~3,Tg8 37.
Df1,Tb8 38.Df2,Tg8 39.Sh4,Dd7 er stil
lingen uklar). Nu på 33.Kf2,- har sort 4
muligheder:
33. =,Tc1 34.~7+,Kh8 (Kf8 Lc5 mai) 35.
h6,Df8 36.hxg7+,Dxg7 37.Se6 +/-
33. -Dc7 34.67+,Kh8 35.Lxg7+,Kxg7 36.
Se6+,Kxf7 37.Sxc7,Taa1 38.Dg5 +/-
33. -"Db7 34.Kxe1,Tf8 35.Kf1,Da6+ 36.
Kf2,Dd3 37.Se2 +/- og naturligvis
33. -gxf6 34.Sge4+,Lg4 (Kf7 Sd6+) 35.
Sf6+,K~7 36.Sxg4,Taa1 37.Se5,Txe5 38.
Lxe5,Dg8 39.Dg4,Dxg4 40.hxg4,Ke6 41.
Se2,Ta8 42.Sd4+,Kd7 43.Sb3 der ligesom
de øvrige varianter giver hvid klar/
vindende fordel. Med 4% af 8 var kravet
til forbliven i Landsholdsklassen klaret,
men hvorfor stoppe der?
Næstsidste parti var med sort mod Jes
Simrnelsgaard, Brovst. De første træk i en
Sicilianer var utraditionelle: 1.e4,c5 2.Lc4,



e6 3.De2,Sc6 4.S63,Le7 5.0-0, a6 6.d3,
b5 7.Lb3,Sa5 8.e5,Sxb3 9.axb3,Lb7 10.
Sc3,d6 11.exd6,Dxd6 12. Se4,Dd8 Jeg
fik ganske vist løberparret foræret, men
var ikke helt ubekymret over den mang
lende udvikling. Derfor brugte jeg 1 uge
på at bearbejde stillingen efter Sxb3, in
den jeg gik ind i varianten. 13.Lg5,Tc8
14.Tfd1,- Heromkring skal vi nok finde
årsagen til hvids senere vanskeligheder.
14.-Sf6 15. Se5,0-0 16.D63,Sd5 17.Dg3,
Lxg5 18.Sxg5,Dd6 19.Se4,-med remis
tilbud, der imidlertid blev afslået. Det er
ganske instruktivt at se nu, hvordan hvid
langsomt men sikkert bliver skubbet ud af
brættet! 19.-, De7 20.Te1,f6 21.S63,e5 22.
Sc3,Sb4 23.Te2,Df7! 24.Se4,Tf8 25.
Se1,Sd5 26.Sd2,Sf4 27.Te3,Se6 28.Dg4,
~5 29.Dd1,Df6 30.Dc1,Sf4 31.Sf1,Td7
32.Sg3,Tcd8 Alt er nu klar til det store
gennembrud. Hvid er hjælpeløs. 33.Sfl,h5
34.6,g5 Ydmygende... 35.13,Tg7 36.
Dd2,g4 Hvid havde faet nok og opgav
den 3/1-2001. 0-1.
Med 5!% af 9 så situationen meget lys ud,
da en sejr ville indbringe enten en delt 2.
eller 3. plads.

Jeg havde hvid mod tidligere Danmarks
mester Bjørn Laursen: 1.e4,e5 2.St3, Sf6
3.Sxe5,d6 4.Sf3,Sxe4 5.d4,d5 6.Ld3,Le7
7.0-0,Sc6 8.Te1,Lg4 9.c3,5 10.D13,0-0
Det har været kendt siden 1895, at 11.
Dxb7 er tvivlsomt efter 11.-,Tf6 12.Db3,
Tb8 13.Dc2,Tg6 med stærkt angreb. 11.
Sbd2,Kh8 12.h3,Lh5? Tabstrækket! Stak
kels Kortschnoi spillede det samme mod
Karpov i 6. VM-parti 1974. Det vidste
jeg, men øjensynligt havde min modstan
der ikke fundet partiet frem, da vi nåede
hertil (hvid 7 dage, sort 20 dage). Man
skal altid være varsom med blindt at følge
kommentarer fra en eller anden bog, så de
følgende uger efterprøvede jeg varianter-

ne minutiøst. 13.Dxb7!,Tf6 14.Db3,Tg6
15.Le2!,Ld6 Herefter skulle jeg til at
"tænke selv". Kortschnoi forsøgte den
gang Lh4 16.Tf1!,Lxf3 17.Sxf3,Lxf2+?!,
men mod Karpovs præcise spil var han
chanceløs. 16.Dd1!,- Endelig ikke 16.
Se5?,Sxe5 17.Lxh5,Txg2+! 18. Kxg2,Dg5
19.Kf1,Dh4 20.Txe4,Dxh3+ 21.Kg1,Sg4!
og hvid er færdig. 16.-,LxB 17.Sxt3,Tb8
18.Ld3,Df6 19.Dc2,Tb6 20.Le3,Tb7
Aha - sort har ingen plan. 21.Te2,Sd8 22.
Tae1,c6 23.c4,h6 eller 23.-,Lb4 24.Se5,
Lxe1 25.Txe1 ± 24.a3,Lc7 25.b4,Sf7 26.
Dci,-Det kostede en del hovedbrud at
hitte ud af, om stillingen skulle åbnes med
b5 eller holdes lukket indtil videre. Kon
klusionen var lukket! 26.-,Dd6 eller 26.-,
Sfg5 27.Lxg5 (meget bedre end Sxg5,hxg5
28.63,Dd6!) hxg5 28.b5,g4 29.hxg4,fxg4
30.Se5,Lxe5 31.dxe5,Dh4 32.cxd5, Th6
33.Dxh6,gxh6 34.bxc6 og hvid vinder. 27.
c5,Df6 28.La6,Tb8 29.Lf4, Dd8 30.Ld3,
Tf6 31.Lc2,-Det vil føre for vidt at gå
ind i alle komplicerede varianter herom
kring, da der er mange gode kandidattræk
for begge parter. Jeg mente dog at have
styr på dem alle. 31.-,a5 32.bxa5,Ta8 33.
Lxc7,Dxc7 34.Sh2!,Sfg5 35.63,Dg3Her
fra kunne jeg analysere mig frem til parti
afslutningen: 36.fxe4,Sxb3+ 37.Kh1,
SE2+ 38.Txf2,Dxf2 39.exd5,Dxd4 39.-,
cxdS besvares naturligt med Sf3, mens
39.-,Tg6 løber ind i 40.g4!,- 40.d6, Dxc5
41.d7,Td8 42.Dd2,Dxa3 43.Sf3,Tff8 44.
Te6,- og sort strakte endelig våben den
11/2-2001 efter 1½ års kamp. På 44.-,
Kg8 følger 45.Se5,Da2 46.Te7 og Sc6. På
44.-,Da2(b2) simpelthen 45.Txc6, men
afslutningen kunne være blevet: 44.-,Tf6
45.De1l,Txe6 46.Dxe6,Dc1+ 47.Se1,Dg5
48.De8+,Kh7 49.Sf3, Dc1+ 50.Kh2,Txe8
51.Lxf5+,g6 52.Lxg6+,Kxg6 53.dxe8D+
og hvid vinder nemt.
Engang i slutningen af2001 forelå det



samlede resultat så for hele klassen. Slut-
scoren på 6% af 10 rakte til en udelt 3. Besøg os på nettet
plads. Nr. 2 fik 7 og nr. 1 8 pts. Et ganske
tilfredssrillende resultatl WWW.MOTEL.INWEB.DK/SKAK

Morten

Nr. Nr. Navn 20/6- Rating +/- År2002
1 2 Eivind Einersen 2119 9 2002
2 l Søren Boeck Petersen 2089 -33 2002
3 3 MortenMøller Hansen 2075 5 2002
4 4 Leif Jensen 2027
5 5 Benny Petersen 2017
6 6 Steen Schousboe 2005 6 2002
7 7 Erik von Essen 1943
8 8 Ole Delfter 1941
9 9 Jesper Asgaard 1917
10 10 Stefan Aalekjær Hansen 1891
11 11 Lars Martin Pedersen 1840
12 12 Jørgen H. G. Hansen 1838
13 13 Niels Møller Rendlev 1793
14 14 Johnny Schmidt 1721
15 15 Jan Juul Nielsen 1709
16 16 Eigil Asanta 1700
17 17 Nikolaj O'hayv 1697 3 2002
18 18 Jacob Gibori 1684
19 19 Jørgen Holst 1670 9 2002
20 20 Jørgen Nielsen 1662
21 21 Finn G. Madsen 1650
22 22 Jens Windeleff 1635 18 2002
23 23 Asbjørn Sæthre 1605
24 24 Søren Juul Sørensen 1594



25 25 Johnny Andersen 1581
26 26 Ole Lergren 1550 -27 2002
27 28 Peder Raunsø Jensen 1544
28 29 Niels Peter Nielsen 1522 -9 2002
29 30 John Thomassen 1519
30 32 Erling Madsen 1516
31 31 Knud-Erik Helleshøj 1514 -4 2002
32 34 OlufTang Engelund 1507 20 2002
33 33 Erik Johansen 1497 5 2002
34 35 Bjørn Gemzøe 1494 7 2002
35 36 Emil Tang Engelund 1473
36 27 Bjarke Stærke 1467 -103 2002
37 38 Jan Ingvardsen 1461 63 2002
38 37 Sten Bauers 1440 18 2002
39 Søren Tulstrup 1410 110 2002
40 3.9 Hans Henrik Nissen 1370
41 41 Lars Overmark 1359 38 2002
42 42 Anders Jonsson 1325 23 2002
43 43 Niklas Johansen 1273 41 2002
44 40 Henry Lund 1251 -74 2002
45 45 Matti Nellemann 1225
46 46 Axel Barkhuus 1211
47 44 Jesper K. Holm 1200 -27 2002
48 47 Lars Hartvig 1165 -4 2002
49 48 Bjørn Johansen 1052 0 2002
50 49 Rasmus Schmidt 1000 0 2002



Vinterturneringen 2001/2002

Årets Vinterturneringen er slut og det
er tid til at gøre status. Heldigvis, fri
stes jeg til at sige - for det er en gan
ske udmærket status, jeg her har lejlig
hed til at gøre. Undertegnede har
nemlig fornøjelsen af at kalde sig klub
mester, og det er jo ikke det værste!
Denne kendsgerning til trods er der
desværre grund til en vis skuffelse og
eftertænksomhed. Vanløse Skak.klub
har gennem de seneste år haft vanske
ligt ved at tiltrække nye stærke spillere,
og det bar dette års mesterklassen
klart præg af. Kigger man på årets felt
var der således på forhånd 4 klare kan
didater til de 4 første pladser - og så
dan gik det også. De resterende spille
re måtte finde sig i en del øretæver,
selvom der var overraskelser under
vejs.
Det er bekymrende. Ikke fordi det ge
nerer mig at møde folk, hvor jeg på
forhånd er favorit - hvis det bare var
det, skulle det nok gå alt sammen! Nej,
sagen er at Vanløse Skakklub som så
dan har et problem, hvis vi ikke har en
jævn tilgang afgode spillere - og det
har vi ganske enkelt ikke. Dertil kom
mer at flere af klubbens stærkeste spil
lere stort set ikke spiller, og det gør
naturligvis ikke sagen bedre. Trist.
Problemet findes ikke kun i Vanløse
Skakklub. DSU har problemet tæt in
de på livet - dalende aktivitet og med
Jemstilbagegang har været kendt i ad
skillige år. Der er brug for en mirakel
kur - og jeg har den ikke ...

Nå, men disse problemer har som
nævnt ikke ødelagt min glæde ved at
vinde Vinterturneringen. Jeg havde
fornøjelsen af at vinde turneringens
første afdeling, mens Eivind vandt
den anden. Morten og Steen var dog
begge med i opløbet, og med lidt held
kunne de være kommet til tops. Ver
den er ikke nødvendigvis retfærdig.

Jeg har valgt at vise et parti fra turne
ringens første afdeling.

SBP - Eivind Einersen

1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Lg5

For at komme hurtigt ud af teorien.
Jeg har gennem tidens løb spillet man
ge partier mod Eivind, så han kender
mit åbningsrepertoire udmærket.

3...h6 4. Lxf6 Dxf6 5. e4 b6 6. Ld3
Lb7 7. Sbd2

I min teoribog står kun 7. c3 omtalt,
men det er ikke oplagt, hvorfor hvid
skulle spille det allerede nu.

7...c5 8. o-0 cxd4 9. e5 Dd8

Ikke 9 ...Df4?! 10 h3! (truer 11. g3) h5
11. g3 Dh6 12. Sxd4, og sort har et
alvorligt udviklingsproblem.

10. Sxd4 Sc6 11. Sxc6 Lxc6 12. Tel

Hvid er kommet bedst fra åbningen.
Alle de hvide officerer står fint, og
sort har vanskeligt ved at finde et for-



nuftigt sted til kongen. Jeg var derfor
fint tilfreds heromkring.

12...Dc7 13. a4!?

Dette lille træk var naturligvis ikke
nødvendigt, men jeg ønskede ikke at
buldre frem på kongefløjen, hvis Ei
vind skulle finde på at rokere langt.

13...d6 14. Sc4! d5 15. Sd2!

De sidste to hvide træk kan måske se
lidt kunstige ud, men meningen er god
nok. Der skal en springer til d4, og
sorts løbere har kun ringe bevægelses
frihed.

15...g6 16. c3 Lg7 17. Sf3 o-0 18. h4!

Nu går hvid i gang, og sort får for al
vor problemer. Sorts kongefløj er
svag, og det er vanskeligt at finde
modspil.

18...Tfb8 19. h5 Le8?!

Herefter bliver e6 afgørende svar.
Bedre var enten 19 . .gxh5 eller 19...
gS, selvom hvid har klart de bedste
chancer.

20. hxg6 fxg6 21. Sd4 Lxe5 22. Sxd6

En anden spændende mulighed var
22. Dg4. Hvid har en fabelagtig stil
ling.

22.. .Dd6 23. Dg4 Kh7

Eiler 23 .. .LE7 24. Lxg6! Lxe6 25.
LE5+ Ke7 26. Lxe6+ Dxe6 27. DhS+
Dg6 28. Dxe5 og sort kan opgive.

24. f4 Lf6 25. Te3! Lf7 26. Th3!

Med den lumske bagtanke 26.. .Dxe6
27. Lxg6+

26...Lg7

32""

(Stilling efter 27. Lxg6)

Hvids stilling er nu helt overvældende,
og det er ikke overraskende, at der er
et kølleslag:

27. Lxg6+ Lxg6 28. f5 De7 29.
Dxg6+ Kh8 30. Sxg7 Dxg7 31.
Txh6+ Kg8 32. De6+ opgivet

Et fint lille parti, der som sagt var af
gørende for, at jeg vandt turneringens
første afdeling.

Ved omkampen om mesterskabet sad



jeg igen foran Eivind. Men det er en
helt anden historie, som jeg vil berette
om i klubben, når der en onsdag er
programsat 'foredrag og simultan ved
klubmesteren'.

Søren B.P.

Med en lille fordel?

Her følger et parti fra årets vintertur
nering. Ikke brillant, ikke en gang flot,
men hårdt arbejde.

Hvid: Steen Schousboe
Sort: Jens Windeleff

1.d4 Sf6 2.c4 eS!?
Budapestergambit, som er et sjæl

dent syn nu om dage. Hvis hvid tror
den er rigtig dårlig far sort tit gode
chancer, men efter min mening mister
gambitten sin charme hvis hvid i ste
det går efter en lille, men sikker positi
onsfordel.
3.dxe5 Sg4 4.Sf3 Sc6 5.e3 Sgxe5

Her kan også spilles 5.,-,Lb4+ 6.
Ld2 Lxd2+ 7.Dxd2 Sgxe5 8.Sxe5 Sxe5
9.Sc3 d6 10.Le2 0-0 11.0-0 Le6 12.63
med - efter sigende - den ovennævnte
lille, men klare fordel (Furman -
Shasjin, Moskva 1970).
6.Le2 Le7 7.0-0 0-0 8.Sc3

Måske lidt bedre først 8.Sxe5
Sxe5 og nu 9.Sc3.
8.,-,d6 9.Sd5 Lf5 10.Sd4

Giver ikke noget særligt. Ganske
vist vinder hvid et tempo, men bonde
stillingen bliver symmetrisk. Alternati
vet 10.b3 fulgt afLb2 var nok at fore-

VANLØSE'SKAKKLUB
*Detbetenedat tilbringeonsdagaften"
Menighedshusetv/VarlaseKirke

Alekistevej 156
2720Vanløse

Telefoni klubtiden; 38 7441 07
ywy1 morel.imwcb.dk/skak

trække.
10.,-,Sxd4 11.exd4 Sg6 12.Tfe1 c6 13.
Sxe7+ Sxe7 14.Lg5 Tfe8

Sort lader sig desværre ikke lok
ke til h6 eller endnu værre f6, hvilket
ellers var meningen.
15.Db3 Dd7 16.Dg3()

Hvid er ved at miste orienterin
gen. Bedre Dc3 fulgt af b4.
16.,-Le6 17.b4 d5 18.c5 b5 19.cxb6 e.
p. axb6 20.a4(?)

Lidt senere fortrød jeg at jeg ik
ke her havde byttet på e7 først, med
den berømte lille fordel: Hvids hvid
feltede løber er stærkere end sorts dit
to og der er muligheder på cl-fløjen,
fordi bondestillingen igen er blevet
asymmetrisk. Den sorte springer bli
ver nu alt for god.
20.,-,Sf5! 21.Dc3 Sd6 22.Ld3 Sc4 23.
Dc2 g6 24.Lf6(?)

Igen et slapt træk, og nu er der
snart ikke nogen fordel tilbage.Jeg
forstår ikke at jeg ikke spillede 24.h4,
somJens angav straks efter partiet.
24.,-,Dd6! 25.Lxc4 LfS 26.Txe8+

For i det mindste at fjerne det
sorte tårn fra a-linjen. Den efterstræb
te positionsfordel har fortonet sig i det
fjerne og hvids eneste resterende mu
lighed for initiativ er en fribonde i a
linjen.



26.,-,Txe8 27.Ld3 Lxd3 28.Dxd3 Dxfo
29.aS

Hermed afslog jeg et af flere re
mistilbud. Jeg syntes simpelthen ikke
at jeg havde ydet en rimelig indsats.
29.,-,bxa5 30.bxa5 Ta8 31.Dc3 Dd6
32.g3 Dc7

Jeg havde små fem minutter til
bage inden tidskontrollen, Jens tyve.
Denne forskel holdt sig næsten til slut
ningen. Tidnød og træthed spiller ind,
og så altså energi! Hvid har initiativet,
mere terræn og derfor lidt større be
vægelighed, men er det nok? Bevæge
ligheden viser sig i at det hvide tårn
efter behag kan veksle mellem a- og e
linjen, mens det sorte tårn er bundet
til a-linjen.
33. Dc5 Ta6 34.Te1 Dd8 35.Kg2 Kg7
36.Ta1

Indtil videre er det i hvert fald
ikke nok! Hvordan i hede hulen kom
mer man videre? Nogetmed anden
revle, måske? Som man vil se er også
den hvide dame en anelse mere bevæ
gelig end sin sorte kollega.
36.,-,Dc7 37.Db4 Kg8 38.Tel Dd8 39.
Db7 Txa5 40.Dxc6

Hvid har ofret sin fjerne fribon
de, som alligevel ikke kunne komme
frem. Til gengæld kan han nu kombi
nere visse trusler mod den sorte konge
med angreb på den sorte d-bonde. Be
vægeligheden viser sin værdi.
40.,-,Kg7??

Nu bliver det for alvor farligt.
Sort måtte beskytte sin baglinje med
40.,-,Ta8, også selv om det koster d
bonden efter 41.Te5. Den stilling er
skam langt fra nem at vinde trods

merbonden! Tør man citere det gamle
ord om hellere en lille indrømmelse i
tide end en stor når det er for sent?
41.Te8!

Herligt, også med kun 6 minut
ter tilbage. Efter sit svartræk havde
Jens 25. 1 øvrigt havde jeg ventet 41.,-,
Df6, men somJens gjorde opmærk
som på efter partiet taber det dronnin
gen efter 42.Tg8+. Det havde jeg IK
KE set i mine forudberegninger. Hav
de jeg fået øje på det hvis han havde
spillet 41.,-,Df6?
41,-,Dg5 42.Dd6

Med små trin kommer
vi ind på livet af hans sorte majestæt.
Der er ikke noget godt forsvar, så
hvorfor ikke prøve et modangreb?
42.,-,Dd2 43.Df8+ Kf6 44.Te7

Halvandet minut igen!
44.,-,Ta2 45.Dxf7+ Kg5 46.h4+ Kg4
47.Df3+ +.

På dette tidspunkt stod
vi lige i tid, men hvis partiet havde væ
ret ti træk længere er det ikke godt at
vide hvem der havde vundet. Hårdt
var det i hvert fald at spille fulde fire
timer efter lang tids turneringspause!

Steen S.



Vi ses

Efter at have været væk fra nærskak
og vores smukke klub i 1½ år, har min
job- og familiesituation nu gjort det
muligt at genoptage, den for vores
hjerner så overvældende sport, skak.
At indfinde sig i klubben gav et beha
geligt deja vu. Stort set intet har ænd
ret sig. Det er stadigvæk de få, der
trækker læsset, mens de mange brok
ker sig og kommenterer med højthæ
vede øjenbryn, mens de samtidigt har
så svært ved at engagerer sig ... men
nu skal denne artikel ikke handle om
det evindelige ... En klar positiv ting,
er de mange nye ansigter, der har givet
klubben en tiltrængt saltvandsind
sprøjtning - herligt.

Alle vi brikskubbere har vel i større
eller mindre grad den følelse, atman
burde eller ligefrem kunne beherske
spillet bedre end ens sørgelige ratingtal
angiver. Det er vel i bund og grund
denne utopiske drøm, der onsdag efter
onsdag gør, at vi endnu en gang hengi
ver OS til at maltraktere spillet.
Og vi forsøger da. Vi læser åbnings-,
midtspils og slutspilsbøger. Vi skim
mer interesseret ekspertanalyser igen
nem af partier, der er spillet af folk,
der selv som nybegyndere var 400-500
ratingpoint bedre end vi selv er eller
bliver! Vi ryster på hovedet af super
stormestre, der taber til computerpro
grammer, selvom vi ikke selv ville hol
de 20 træk uden at være mindst en of
ficer bagud. Vi nikker anerkendende
til udsagn om at 8.. .Lf5 er en positio-

nel svækkelse, selvom vores positio
nelle forståelse er ikke-eksisterende
allerede efter 1.e4. Vi er de ulideligt
bagkloge og de overprætentiøse. De
fleste af os er bare meget gode til at
skjule det bag ved en facade af tilsyne
ladende menneskelighed.

Vi befinder os i 3. klasse (også skakligt
set!), den berømte massegrav, sumpen
man ikke kan hive benene ud afuden
et stabilt ratingtal på +1900. Basisklas
se ?? ... der er vist ikke meget basis at
hente her. Selvom vi spjætter og skri
ger kan vi kun synke en anelse dybere
i vores forståelsesmæssige morads.
Det bliver bare ikke bedre.

Ganske fa ser lyset og anlægger en so
cial vinkel til hele miseren (nej det er
ikke en kat). Disse få individer frem
står med en særligt lysende aura og en
misundelsesværdig personlighed, som
vi andre karakteriserer, for bedre at få
tingene til at passe i vores uigennem
sigtige perspektiv, som sære.

Selvom vi glimtvis selv ser en klar sol
stråle på vores egen utilstrækkelighed,
måske endda så længe at vi ligefrem
når at trække på smilebåndet, vil sky
erne hurtigt trække sig sammen og vi
falder tilbage til vores huler bag vores
nyferniserede facader og jager vores
situations armod væk med den endnu
ikke videnskabeligt kortlagte universel
le livsenergi : optimismen. Vi ses næ
ste onsdag !

Hans Nissen



Vanløse Skakklub
Driftsregnskab 1/4-2002 -
31/03-2003

Indtægter

Ordinært Kontingent
Kontingent vedr. tidligere år
Renter
Sponser (Kajs Foto)
Tilskud (F.O.S.)
Skak artikel
Øl/Vand + Kaffe
Driftsunderskud

I alt

Udgifter

EMT02
EMT 01
Lokale leje
K.S.U
Gebyr
Porto, kuverter
Porto, fribonden
Indskud turneringer
(K-skak hold Kr. 200,00)
(K.S.U Kr. 300)

Tilskud K-skak
Vanløse Open
Skakartikel
VT-Premier
Vanløse basen
Jule afslutning
Gaver
GM Carsten Høj

I alt

kr 27.805,00
kr 1.050,00
kr 1.254,67
kr 1.500,00
kr 2.399,73

kr 25,00
kr 4.690,00
kr 5.478,00

kr 44.202,40

kr 2.160,00
kr 1.220,00

kr 11.100,00
kr 17.920,00

kr 528,00
kr 181,50
kr 104,90
kr 500,00

kr 825,00
kr 330,00

kr 3.283,50
kr 2.400,00
kr 100,00
kr 841,60
kr 207,90

kr 2.500,00

kr 44.202,40



Aktiver

Indeståender

Danske Bank 3131033729
Danske Bank 3131853696
BG Bank 6478433
Kasse
Inventar
Driftsunderskud
Restancer, kontingent

I alt

Passiver

Forudbetalt kontingent
Skyldig Præmier
Skyldig K-skak porto
Dispositions fond
Forskirings fond
Formue pr. 01/04-02 bog
ført
Opregulering

I alt

kr 745,71
kr 74.206,54
kr 14.142,91
kr 5.789,91

kr 10,00
kr 5.478,00
kr 720,00

kr 101.093,07

kr 2.190,00
kr 2.435,00
kr 2.400,00

kr 47.393,89
kr 6.500,00

kr 39.454,18

kr 720,00

kr 101.093,07



Budget 2002-2003

Indtægter

Kontingent
Tilskud
Øl/Vand/kaffe
Sponsor
Renter
Driftsinderskud

I alt

Udgifter

K.S.U. kontingent
Lokaleleje
Indskud mm.
Præmier
Porto
Porto fribonden
Tilskud
Arrangementer
Gebyr
Ny indkøb
Diverse

I alt

Egnekapital pr. 31/03-03

Dispositions fond
Forsikrings fond
Formue

I alt

Noter til regnskabet
Inventar er bogført til en værdi på Kr.
10,00
Den reele værdi skønnes at udgøre
Kr. 15000,00

kr 29.000,00
kr 2.000,00
kr 5.000,00
kr 1.500,00
kr 1.500,00
kr 2.800,00

kr 41.800,00

kr 47.393,89
kr 6.500,00

kr 33.976,18

kr 87.870,07

kr 18.000,00
kr 12.000,00

kr 500,00
kr 2.400,00
kr 200,00
kr 200,00

kr 2.400,00
kr 4.000,00
kr 600,00

kr 1.000,00
kr 500,00

kr 41.800,00



Udvalgte tal fra statistikken



INDKALDELSE

TIL

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d.
28/05-03 klokken 20.00

Dagsorden:
1. Protokollen for sidste generalforsamling oplæses til ef-

terretning
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Præmieoverrækkelser
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til god-

kendelse og forlægger budgettet for det følgende år
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt


