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Redaktionen
1)
1.holdet i K-skak
I al ubemærkethed har 1.holdet i K-skak afsluttet deres turnering i i.division
2003. Det blev til den efterhånden ventede 2. plads med 12 pts. af 20 mulige.
Suveræne Nr. Sundby på 1.pladsen var igen urørlig med 17½ pts.! Vanløse
"klarede" 1-3 mod dem, hvilket var den mindste sejr Nr. Sundby fik mod de
deltagende hold.
Jesper Asgaard sad som sidste mand i 3-4 unødvendige måneder og ventede på,
at hans modstander skulle opgive en aldeles håbløs stilling. Godt at spillet nu
finder sted uden brug af frimærker. Det kunne blive en dyr fornøjelse med en
modstander, der ikke gider at opgive ...
Meget tyder på, at den danske holdturneringmed afslutningen af ovennævnte
turnering er et overstået kapitel. Færre og færre hold har meldt sig i de senere år,
og i stedet er man på initiativ af svenskerne gået over til en Nordisk Holdturne
ring. Klubbens 1.hold bestående af Eivind (med Steen som sekundant), Morten,
Benny og Søren (med Jesper A. som sekundant) har netop indledt denne turne
ring fra den 1. oktober.

2)
Nye skaksæt og ure
Klubben har ved indgangen til sæsonen investeret i helt nye sæt af brætter, brik
ker og ure. Skaksættene er af udsøgt klasse og urene er digitale FIDE-ure, som
har et hav af funktioner, og som bruges ved de fleste internationale turneringer.
Kom ned i klubben og nyd det nye sortiment.

3)
Vinterturnering efterår 2004
Følgende dag er planlagt
22. september
6. oktober
20. oktober
10. november
1. december



Dobbelt klubmester
uden omkampe del. 1

Jeg er blevet bedt om at skrive om klubmesterskabet 2003 / 04. Jeg vil dog helle
re begynde med at skrive noget om det foregående klubmesterskab.

Min bedste sæson står for mig stadig som sæsonen 1988/89, hvor jeg sco
rede 13/14 i en dobbeltrundeturnering med stærk modstand (Søren, Benny,
lforten, Gunnar m.fl.). i\fen sæsonen 2002/03 kommer tæt på. På tavlen ser det
endnu bedre ud, for jeg fik i sæsonen 2002/03 maksimumpoint i både efterårs
og forårsturneringen. Men desværre var modstanden ikke lige så intens denne
gang.

Et parti står dog for mig som et af mine bedste nogensinde. Mit princip
har i de sidste år været at spille lidt mere vildt og satset end tidligere. Håbet har
været at spille partier som det følgende:

Nikolaj
Eivind
Forår 2003, 2003
,[Eivind}

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 Min debut med Najdorf. Jeg
gik med planer om at prøve at spille Najdorf i k-skak, og så er det jo rart med
lidt erfaring i varianten 6.Lc4 Nikolaj er altid frisk for at spille nogle af de mest
aktive varianter. Personligt tvivler jeg lidt på, at trækket er det bedste, for sort vil
gerne spille ... 65 og kan nu gøre det med tempo. Men det er spillet af Fisher og.
mange andre koryfæer, så det fejler på ingen måde noget. Planen er at få farligt
spil på diagonalen a2-g8, herunder naturligvis kig mod f7. Derfor naturligvis 6 ...
e6 7.f3 En moderne plan. Hvid konsoliderer e4 og giver mulighed for at gen
nemføre g4 uden at bekymre sig om, hvorvidt sort kan slå den eller gøre mod
stød med ... eS. Derimod mister hvid lidt bid i planen f4-f5, der kunne gøre lø
beren mere aktiv 7 ...Le7 8.Le3 0-0 9.Dd2 b5 10.Lb3 Dc7 Fleksibelt. Dronnin
gen skal nok under alle omstændigheder til c7. Et andet logisk træk var 10.:.
Lb7, men der er måske behov for, at løberen kan dække e6 11.g4 Sc6 12.0-0-0
Se5 Muligvis er dette ikke det bedste. 12 ... SaS giver sort muligheden for at byt
te på 63 og likvidere hvids stærke løber. Jeg mente, at det blot var trækomstil
ling, da jeg havde planlagt at sætte springeren på c4 13.h4 Sc4 14.Df2!? Jeg hav
de regnet med 14. Lxc4, da Le3 normalt er et vigtigt aktiv. Men Nikolajs træk er
ganske fornuftigt, for efter 14 ... Sxe3 15. Dxe3 kan Lb3 godt gå hen og fa ube
hagelige trusler mod sorts konge. 14 ...Lb7!? Jeg bliver pludselig i tvivl om,



rvorvidt min plan med ... Sxe3 er god nok. Deter en frygtelig masse tempi at bru
;e på at bytte springer mod løber. Jeg overvejede også 14... dS med samme plan
om i partiet, men jeg kunne ikke fa det til at fungere. 15.h5 d5 16.g5 Hvis hvid
iavde set sorts plan, havde han nok spillet 16. Lxc4, der forhindrer sorts ofre og

formentlig 2:iver hvid fordel. uanset hvilken brik

ske) og nu 23 aS!!. Hvid kan ikke nå at slå dronningen ogmå spille 24. KbS,
rvorefter 24 DeS vinder nemt. Under partiet havde jeg ikke besluttet mig for,
rvad jeg skulle spille på 21. Se2, og jeg havde ikke set 23 ... aS, men jeg havde god
id (32 minutter tilbage). Vi finder dog aldrig ud af, om jeg havde fundet det smuk
:e dronningoffer ved brættet, for Nikolaj spillede desværre 21.Sxe6 Lc6 22.Lc5 a5
:3.exd5 b4+ 24.Lxb4 axb4# 0-1



Ny formand og kasserer

Som de fleste VS'ere ved endte generalforsamlingen i maj med at der ikke var kandidater til
at afløse Morten M.H. som formand og Ole L. som kasserer. De måtte derfor fortsætte frem
til en ekstraordinær generalforsamling.

På denne var situationen meget dramatisk, men også meget enkel: find en ny formand
og kasserer eller luk klubben! Stillet over for dette valg varvi nogle der mente at VS er for
god en klub til at lukke, og to af os var parat til at drage konsekvensen af denne holdning, så
på den ekstraordinære generalforsamling blev jeg valgt til formand og Bjørn J. til kasserer.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, Henry L., Sten B. og Niels Peter K.N., indvilgede heldig-
vis i at fortsætte.

Min egen begrundelse for at stille op var som sagt at jeg synes at klubben er
for god til at lukke, men forud for valget gjorde jeg udtrykkelig opmærksompå at jeg kun
står til rådighed fremtil generalforsamlingen i maj 05. Arbejdsmæssige forpligtelser vil for
hindre mig i at fortsætte som formand efter denne dato. Det er altså ca. 8 måneder til at tæn
ke sig om. Jeg håber virkelig at tænkepausen kan blive brugt til at finde en ny kandidat. I
modsat fald er konsekvensen som sagt lukning af klubben.

Den nye bestyrelse harførst og fremmest til opgave at sikre klubbens sæd-
anlige aktiviteter: vinterturnering, holdturnering, sommerhed EMT, osv. Men derudover

lægger vi stor vægt på at få Fribonden på fode igen efter de senere års dvale. Somredaktør
fortsætter Anders, mens Morten har stillet sig til rådighed som indpisker, dvs stofindsamler.
Tænk på de mange holdkampreferater og partier somikke erblevet bragt i de forløbne år!
For slet ikke at tale om den sommerhede eller Gemzøes opfindelse, supereliteturneringen.

Forløbet forud for den ordinære generalforsamling.og tiden derefter viser
hvor meget vi savner Fribonden. Nogle medlemmer har slet ikke opdaget at VS var i alvorlig
krise og tilmeldingerne til årets vinterturnering og holdturnering er de laveste i mange år.
Det er endnu ikke sådan at alle medlemmer har e-mail, så det er svært at se et ægte alternativ
til Fribonden somklubbens suverænt vigtigste kommunikationskanal. Uden den gårdetik
ke!

Steen S.

,



Vinterturnering

Jeg gætter på at årsagen er den meget ringe kommunikation mellem bestyrelsen og klubbens
menige medlemmer, men i hvert fald var der færre tilmeldte til årets vinterturnering end der ple
jer at være. Det skal nu ikke forhindre os i at spille en god turnering! Bestyrelsen har besluttet at
gennemføre turneringen i to alle-mod-alle grupper. I Mesterklassen er der 9 deltagere, i Almen
klassen 8. De faste runder frem til jul er som følger:

1. runde: September 22
2. runde: Oktober 6
3. runde: Oktober 20
4. runde: November 10
5. runde: December 1
Læg mærke til reglerne for afbud, som kan læses på opslagstavlen, hvor man også kan se delta
gernes navne og telefonnumre. På grund af den mangelfulde kommunikation har bestyrelsen
besluttet at se lempeligt på afbudsreglerne for første rundes vedkommende, men KUN for den
ne!

Holdturneringen

Også til denne turnering var der i år færre tilmeldinger end der plejer at være og som følge heraf
har bestyrelsen besluttet kun at anmelde to hold. Disse ser ud som følger:

Førsteholdet
Eivind Einersen
Gunnar W. Hansen.
Søren B. Petersen
Morten M.Hansen
LeifJensen.
Benny Petersen (holdleder)
Steen Schousboe
Rolf Hjortkjær.

Andetholdet:
Niels Rendlev
Peder Herborg
Peder Raunsø
OlufT. Engelund
Niels Peter K Nielsen (holdleder)
Hans T. Hansen
Sten Bauers
Ole Lergren

Jeg vil opfordre hold.lederne til at sørge for at der kommer referater af kampene i Fri.bonden.
Og det er en god ide at udpege referenten inden rundens st.art. Jeg er sikker på at holdkampene
er med til at stimulere interessen og klubfølelsen hos alle VS'ere, men det gælder jo kun hvis der
faktisk bliver berettet om kampene!

Steen S.



Odysseus efterårs-EMT 2004

Jeg deltog denne gang sammen med Rolf i Odysseus' traditionelle efterårsturnering. Et op
slag i mine notater viser, at det er hele 10 år siden, at jeg sidst deltog. Så udover at konstate
re, at turneringen er blevet et fast indslag i det storkøbenhavnske turneringsliv, så kan jeg
kun undres over, at jeg ikke har fundet tid til at klemme et besøg ind noget tidligere. Spille
forholdene er udmærket, urene er de nye digitale FIDE-ure, men brikkerne er vist de samme
som for 10 år siden... Et kedeligt problem er nok betænkningstiden med 2 timer til hele par
tiet (uden tidskontrol), som jo f'ar afgørende betydning for mange ellers spændende slutspil.
Det er min evige anke mod de nye tider, da slutspillet jo som det vil være mage bekendt er
en fase af partiet, som jeg sætter stor pris på at studere.

I 1. runde kiksede jeg med sort en gevinst mod gruppens senere vinder Nicholas Nielsen,
Helsingør (2175):

På Dd8 har hvid Se5. 21.Lc4, Lc8 22.e5,Dc6?! Sort
har fordel efter den halsbrækkende manøvre 22.-,Dd8 23.Sf6+,Ke7 24.Sd7!,De8! 25.Sxg5,
Lxd7 26.Dxf4,hxg5 27.Dxg5+,Kf8 28.Txf7+,Dxf7 29.Lxf7,K.xf7 men hvem pokker kan se
det under partiet, og hvem tør indlade sig på dette? 23.e6?,- Både Sd4, Sf6 og Se7!? var go
de alternativer. Af disse må Sd4 klart anbefales. 23.-,Lxe6 Hvid er færdig. Efter et tårn i e
linien skal sort blot finde ud af, hvor han vil krybe i skjul med kongen. 24.Tael,0-0?? Åh
nej! Min oprindelige ide omkring træk 20 var Kf8, men i et anfald af sindsyge, valgte jeg
pludselig den "sikre rokade", selvom jeg godt kunne se fortsættelsen. Jeg blev i tvivl om
hvorvidt 24.-,Kf8 gav noget (det gør det ikke) fx. 25.Se5,Lxf5 26.Sxc6,Le6 27.Sxb6 med
"noget rod" - og Kd8 havde jeg svært ved at koncentrere mig om at analysere, selvom det
blankt vinder en officer. .. 24.-, Kd8! 25.Se5,Db7 eller 25.Sb4, Dxf3! Nu tipper fordelen og
partiet over til hvid 25.Se7+,Kh8 26.Lxe6!,fxe6 27.Dxf8+,Txf8 28.Sxc6,Lxb2 og hvid
vandt.



Følgende indtraf i 4.runde. Jeg har sort mod Jan Brønnum, Odysseus (2202):
1.d4,d5 2.Sf3,c6 3.Lf4,Sf6 4.e3,Lg4 5.c4,Db6 6.Db3,Dxb3 7.axb3,Sbd7 8.c5,Lxf3 9.gxf3,
ShS 10.Lc7,e5 Endeligikke 10.-, Tc8? ll.Txa7! 11.b4,exd4 12.exd4,Tc8 Efter minmening
har hvid mishandlet åbningen, men efter partiet gav han udtryk for, at han havde været no
genlunde tilfreds gennem det meste af partiet!? 13.Lg3,a6 14.Ta3?!,Sxg3?! To fejl lige i
træk. Hvid burde have spillet 14.Lh3 og sort burde have besvaret Ta3 med f5! med klar for
del. Løberparret er intet værd og hvids bondestilling giver et sørgeligt indtryk. 15.hxg3,Le7
16.Te3,Kd8 17.Kd2,Lf6 18.Kd3, Kc7 19.Lh3,Tb8! 20.Sd2,h5 21.f4,g6 22.Sf3,b6 23.
Lxd7? Spillet efter mere end en½ times overvejelser. Bedre var 23.Tal,bxc5 24.bxc5,Txb2
25.Txa6,Thb8 26.Ta7+,T8b7 27.Txb7+,Txb7 28. Se5,Sxe5+ 29.fxg5,Lg5 30.Tf3,Tb3+ 31.
Ke2,Txf3 32.Kxf3,Kd8 med remis. 23.-,Kxd7 24.Kc3,bxc5 25.bxcS,TbS 26.Kc2,- Der true
de Txc5+ med bondegevinst.

35.Ka3,Tf8 36.Ka4,g5 37.Ka5,Txf6 38.Te3+, Kd7
Den "rigtige" fortsættelse var: 38.-,Kf5 39.Tf3+,Kg6 40.Txf6+,Kxf6 -H.Kb6,h➔ -l2.gxh➔
gxh4 43.Kxc6,h3 44.Kb7,h2 45.c6,hlD 46.c7,Dh7 47.Kb8,Dc2 48.c8D,Dxb3+ ➔9.Ka7,a:
med remis. 39.f3?,- Det var ikke for sent at spille 39.Te5,Txf2 40. Txg5,Td2 41.Tg7+,Ke6
42.Kxb6,Txd4 43.Kxc6,Tb4 44.Th7,d4 45.Th6+,Ke7 46.Txh5,Txb3 som ser ud til at slutte
remis: 47.Kd5,Txg3 48.Th7+,Kd8 49.Kxd4,a5=. Efter f3? Er stillingen meget kritisk for
hvid, og med få minutter igen gik det stærkt ned ad bakke: 39.-,M 40.f4?,gxf4 41.gxf4,T:d4
42.Td3,Tg4 43.b4, Kc7 en lille finesse 44.Kxa6??,Tg3 og hvid opgav. Der er jo mat med
Ta3!

Situationen før sidste runde var, at jeg lå på en udelt 2.plads. Nr. 1 var reelt
udenfor rækkevidde (det ville kræve, at han tabte til gruppens lavest-ratede,
som ikke havde scoret ret mange points). Jeg havde½ pts. ned til nr. 3, som
skulle møde en klubkammerat, der havde en positiv score mod ham. Jeg
skulle altså blot have remis for at få del i 2. pladsen.

Som deres parti udviklede sig var der ingen fare. Min værste konkurrent stod
til tab, mens min stilling gennem hele partiet var nogenlunde lige eller lidt
bedre for min modstander. Han afslog mit remistilbud omkring træk 20 og



derefter gik det over stok og sten. Partiet strakte sig over 91 træk, og det si
ger sig selv, at der måtte trækkes å tempo ved flere lejligheder, når man kun
havde 2 timer til hele partiet. Jeg overså derfor en håndfuld gode chancer for
at udligne totalt eller endog bondegevinster ved to tilfælde!

Vi kommer ind i stillingen ved træk 77, hvor jeg har ca. 30 sek. tilbage og
sort (Mikkel Hjortshøj, Odysseus, rating 1998) har ca. 2 min. og 30 sek. til-
bage:

"":! 78.Tfl,f6 79.Kd3,K.xd5 80.K.xc3,Tc4+ Han tøvede
... ,,,,: lidt og var millimeter fra at sætte tårnet på d4, hvilket
::;'::-:?taber straks til Tf5+ 81.Kb3,Th4 82.Tf5+,Ke6 83.111 Ld3,- o? til min rædsel_ opdagede jeg, at hans _næste
tmM træk "vinder" - troede Jeg. Med kun 20 sek. tilbage
:{fa:{ missede jeg desværre den afgørende mulighed 83.-,,p Th3 84.Kcl,Txdl 85.TxgS??,- det eneste som jeg

-~~-~~~~~~:~~:~~~=:
kevidde, da min konkurrent jo stod til tab, og vi ville

så blot dele præmien, hvis han fik bjerget en remis. Men mirakuløst fik han vendt partiet og
kom oven i købet tilbage og vandt. Dermed overhalede han mig på selve målstregen, hvor
ved jeg gled ned på en 3.plads og udenfor præmierækken. Øv-bøv-bussemandl - men jeg
vandt da 5 ratingpoints og et dusin ELO-points ...

MortenM

I

·.·\i::;:1;~~:;:::2'91111(''::;;:;f.':.•,_;.
".Dd b~en,:d Idulbr;ngi! o'"~ qft-"
Menighedshuset v/Vanløse Kirke

Ålekistcvej 156
2720 Vanløse

Telefon i klubtiden: 38 74 41 07
w·w,v.motel.inn·eb.dk/skak



Dobbelt klubmester
uden omkampe del. 2

Eivind -Morten, efterår 2003 parti 4

~j

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. Sf3 o-o 6. Dc2 c6 7. e3 Sbd7 8. Ld3 dxc4 9.
Lxc4 Sd5 10. Lxe7 Dxe7 11. o-o Te8 12. Tfdl h6 13. a3 S5b6? For passivt. Sort bruger tid
på at jage løberen til et bedre felt. Samtidig er Sb6, Ta8 og Lc8 reelt ude afkampen. 14. La2
c5 15. Sb5. Fristende, selv om springeren kan blive jagtet herfra. Da sort ikke kan flytte Sd7
på grund af slag på c5, er han nødt til at deplacere et tårn. 15...Tf8 16. Tacl cxd4 17. Txd4!
Det sikre ville være at slå med Sb5, der ikke gør noget på b5, men jeg vil hellere gøre mit
tårn aktivt samtidig med, at jeg afventer muligheder med Sb5. 17...Sf6 18. Se5 SfdS(?)
Tempotab, men sort kan ikke spille nogen fornuftige træk. Han må blot vente på hvid. 19.
Lbl Sf6 20. Sg4 g6.(Diagram)

Eivind - Ole, forår 2003 parti 6

1. e4 d5 2. exd5 Sf6 3. d4 Sxd5 4. c4 Sf6?! Det nor-
male er 4 ... Sb6. 5. Sf3 b6 6. Ld3 Lb7 7. o-o e6 8. tiftHrtl@tm::=tiJWJ.

n1eget mere indædt for sejren. Jeg endte dog med at '/h"'""'»:•c•:•:•:·:·oc·:•:==·O<':•'>:•:❖ :•»·->,->e-,S.-c-c-c-c-c•:-c-c•C'""='"'···················

score 6½/8 både i efterårs- og forårssæsonen. Det var nok til både at vinde efterårssæsonen
og forårssæsonen. Jeg blev dermed endnu en gang klubmester uden omkampe. Det var des
værre uden de memorable partier, så jeg nøjes med et enkelt:



Morten - Eivind, forår 2004 parti 4

1. Sf3 Sf6 2. g3 b6. Morten og jeg spiller efterhånden forskellige åbninger hver gang. Jeg
tror, at hans første træk bragte os ud af den indbyrdes teori. Med mit andet træk fik jeg en
stilling, jeg aldrig tidligere harhaft, selvom den selvfølgelig er spillet tusinder af gange. 3.
Lg2 Lb7 4. d4 e6 5. o-o Le7 6. c4. Morten har snedigtventet med dette træk og har derved
undgået Nimzo-indiske stillinger. I stedet vælgerjeg noget dronninggambit-lignende. 6 ...dS
7. cxdS exd5 8. SeS o-o 9. Sd2 Sbd7 10. Sdc4!? c6 11. Se3 Sxe5 12. dxe5 Sd7 13. f4 Lc5

Txf8+! Txf8 28. Dxc4, selvom sort stadig må vinde. I
stedet giver Morten op med 25. Dxc4 Lxe4+26. Kgl cxd4 27. Lxd4 Dxb4 28. Dxb4 Lxb4
29. Tdl Txd4 30. opgivet.

,;\~_-- ..

i ..,c- --:-:x~- . - ..
)<,, ·"'-)<:" \ ::: '

Endelig. Nu går det hjemad!
Hjem til Vanløse Skakklub!



Holdkamp_e for Vanløse : PROGRAl\/1 FOR RESTEN
AF 2004

1.holdet i Mesterrækken:
2/11 ude mod Frederiksberg
17/11 hjemme mod Glostrup
9/12 ude mod Valby
19/1 hjemme mod K41
9/2 hjemme mod Herlev
10/3 ude mod Odysseus
19/3 hjemme mod Rødovre
(fællesafslutning)

2.holdet i 2.rk., grp. 2:
3/11 hjemme mod Tåstrup
15/11 ude mod Herlev
8/12 hjemme mod Ishøj
18/1 ude mod Jernbanen

. 8/2 ude modAmager
9/3 hjemme mod KS
19/3 ude mod Rødovre
(fællesafslutning

Husk at komme ned for at
støtte holdene.

Superelite
ONS 1/12

mod Ishøj
ONS 15/12
ONS 22/12

Vinterturnering,

Juleafslutning
Udsatte partier,

5. runde
ONS 8/12 Andetholdet
hjemme mod Ishøj
TOR 9/12 Førsteholdet ude

ONS 13/10 Udsatte partier,
Superelite
ONS 20/10 Vinterturnermg,
3. runde
ONS 27/10 Klubmesteren,
Eivind Einersen, underholder
TI 2/11 Førsteholdet ude mod
Frederiksberg
ONS 3/11 Andetholdet
hjemme mod Tåstrup
ONS 10/11 Vinterturnering,
4. runde
MAN 15/11 Andetholdet ude
mod Herlev
ONS 17/11 Førsteholdet
hjemme mod Glostrup
ONS 24/11 Udsatte partier,

Superelite
ONS 29/12 Lynturnering


