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Formandens halvårlige beretning ved
juleafslutningen 2007

Ganske kort tid efter Generalforsamlingen måtte formanden rejse udenlands i arbejdsmæssig henseende.
Opholdet på 3 måneder i Vietnam levner ikke mange chancer for at berette om -sommerens aktiviteter - hvis
da der var nogen? Via diverse mails fik jeg indtryk af, at klubben nærmest gik lidt i dvale, mens jeg var væk
og der blev således heller ikke afholdt en koordineret EMT-turnering i sensommeren.

Jeg ved dog, at nogle medlemmer har deltaget i skakturneringer henover sommeren og efteråret, men
desværre får vi ikke så mange referater heraf i Fribonden, selvom det ville glæde alle at læse om. Jeg minder
endnu engang om, at klubben har en stående regel om, at en del af indskuddet refunderes, såfremt man dels
scorer over forventet og dels bringer et referat eller blot et parti fra turneringen i fribonden. Hermed en
opfordring til alle om at huske dette.

Midt på sommeren blev der dog taget initiativ til at finde en dato til en ny venskabsmatch mod Glostrup.
Denne gang i skikkelse af Vestegnens Skakklub som siden sidste års match var opstået som en fusion
mellem Glostrup og Albertslund skakklubberne. Matchen blev med succes afholdt den 25. oktober. Der blev
stillet hold på 15 men desværre kunne 2 afvores desværre ikke deltage, så det medvirkede naturligvis til
matchnederlaget som helhed, der korrigeret for disse to brætter blev på 5½-7½. Sidste år sluttede den 6-6, så
næste år har vi altså en revanche til gode.

Nettotilgangen afmedlemmer har været O i løbet afdet sidste halve år, idet 2 er kommet til og 2 er udmeldt -
den ene (Peder Raunsø) var desværre på grund af restancer, som han ikke kunne erklære sig enig i. Han
havde været medlem i mange år, så derfor var det jo en ulykkelig udgang på et langt medlemskab. Men vi
kan glæde os over tilbagekomsten afJan Juul Nielsen og Peer Balken, som har fået lyst til skak igen efter
flere års pause.

Vinterturneringen er i gang med det vistnok laveste antal deltagere i mands minde. Der er således ikke
oprettet en decideret Mesterklasse men alene en gæppe0 hvor alle spiller modhinanden. Lad os håbe, at
forårsafdelingenigen kan tiltrække.rcange'spillere. Flere afdem der meldte afbud i år har dog tilkendegivet,
at de vil spille igen til foråret, så der er håb forude!

Så er Holdturneringen kommet i gang igen, og vi stiller som vanligt (i hvert fald for de sidste par sæsoner}
med to hold. På 2. holdet har man oplevet to uheld. Dels tabte hidkaldte reserve Jacob Gibori i første runde et
parti på reglen om, at mobiltelefoner ikke må afgive signal af nogen art og dels kom man i 3. runde til at
indplacere Finn Madsen på den gale plads, da han blev indkaldt som reserve. Også her blev partiet dømt som
tabt for Vanløse. Det kan tilføjes, at såfremt Jacob havde vundet sit fordelagtige tåmslutspil,ja så var
matchen endt 8-0 til Vanløse, så det var en form for dobbelt uheld, hvis man holder afat mindes disse
sjældne maksimum-matcher! Topscorer er Ole Lergren med 21/:z/3 men også Ni11er og Gemzøe med hver 2/3
skal fremhæves, hvilket er langt over forventet score! Holdet "overvintrer" på en 4. plads med 12 points.

I. holdet er kommet noget mere haltende fra start ikke mindst pgra. Eivinds selvvalgte forældreorlov og
Sørens påbegyndte studier om onsdagen, som har tvunget ham til et par afbud, hvilket desværre ikke er de
sidste. De beskedne 9 points for 3 runders anstrengelser rækker kun til en delt 7-8 plads, så der venter en
hård forårssæson med at blive i Mesterrækken. Et lyspunkt var comebacket til Benny, som er i Danmark i
december. Selvom han ikke havde spillet i to år under sit selvvalgte eksil i Spanien,ja så gik han ind som
reserve og spillede som vi kender ham. Sikkert og simpelt og lige mod en fortjent gevinst! Topscorere er
Morten og Gunnar hver med 2/3, hvilket svarer til forventet score. Eneste mand reelt over forventet er Peder,
som med 1/3 mod på papiret stærk modstand pt. har indtjent 17 ratingpoint. Fremhæves skal dog også
reserven Holst, som har scoret I½ af3, men som fast mand på 2. holdet desværre har sat sine på 1. holdet ·
indtjente point til der. Reglen om at en spiller maksimalt må spille 10 runder i løbet af turneringen betyder, at
vi desværre ikke længere kan benytte Holst til de sidste 4 runder, så her må vi trække på andre i fornødent
omfang.
Rigtig glædelig Jul og Godt Nytår til alle!



Mager høst på Amager
Overskriften dækker over det noget sløje slutresultat, som ikke helt matchede stillingerne undervejs. Det kan vi
selvfølgelig ikke være tilfreds med, men all right det var I. runde og formen er måske ikke på plads endnu for alle. Vi
får se, om nederlaget var en enlig svale eller om det var et forvarsel om, at vi skal kæmpe for at overleve i
Mesterrækken i denne sæson!
Med Eivind på forældreorlov, Rolf ude og Benny i Spanien, ja så er det et svækket hold vi stiller med i forhold til sidste
år. Der er comeback til Leifog debut som fast mand på holdet til Peder Herborg, der bliver spændende at følge.

Amager 1 Vanløse I
1 Peter Wieth ½-½ Søren B. Petersen
2 John Holm Nielsen ½-½ Morten M. Hansen
3 Peter M. Lund ing ½-½ Gunnar W. Hansen
4 OlafMartin Hansen 1-0 LeifJensen
5 Daniel Kokholm 1-0 Jørgen H. G. Hansen
6 Carsten W. Henriksen 1-0 Johnny Smidt
7 Mogens B. Nielsen 1-0 Peder Herborg
8 Mark S. Hartsteen ½-½ Jørgen Holst (R)

6-2

Søren var uheldig med ikke at høste hele pointet. Under det meste afpartiet var alt under kontrol og hans fordel blev
hele tiden lidt større, men et øjebliks uopmærksomhed eller koncentrationssvigt tillod modstanderen et kontrastød, som
simpelthen udlignede totalt.
Morten forsøgte et spændende offer i en skarp midtspilsstilling. Det bragte den hvide konge ud på banen, men det var
ikke helt nemt at se, hvordan der skulle følges op eller for den sags skyld, hvordan hvid skulle forsvare sig. Begge holdt
tungen nogenlunde lige i munden og spillede chancen og til allersidst deltes pointet, da begge konger var i fare eller
udsat for evig skak. Partiet bringes uden detaljerede kommentarer.
Gunnars part i tik jeg ikke fulgt i detaljer. Åbningsspillet var ikke så ambitiøst som det plejer at være og nåede aldrig at
smage afet helt point. Tværtimod måtte han til at spille meget kreativt for overhovedet at redde det halve point - men
det lykkedes.
Leif kom en smule passivt ud afåbningen og tik ikke rigtigt skabt støttepunkter eller terræn for modangreb.
Modstanderen formåede at øge fordelen og til sidst at høste hele pointet.
Jørgen Hansen spillede en meget frisk-gang skak, hvor en 5-6 bønder blev sendt over midterlinien. Det så alt sammen
meget farligt ud og selvom brættet blev lidt låst, så ledte Jørgen hele tiden ctl-""Nafgørende gennembrud. På et
tidspunkt endte de i et springerslutspil, hvor modstanderen stort set ikke kunne flytte og Jørgen så sit snit til at ofre sig
igennem for at få en farlig fribonde. Jeg tror der må have været en gevinst et sled? Desværre var slutspillet ikke vundet
efter gennembruddet. Faktisk var del tabt vistnok med et tempo i bondeforvandlingskapløbet. Ærgerligt -ærgerligt .
Johnny kom til at stå ganske fornuftigt og var i hvert fald ikke i tabsfare de gange jeg kiggede til ham, men desværre
fik han løse håndled og tik truffet et par gale valg. Afslutningen så jeg ikke, men Johnny var ikke tilfreds med høsten!
Peder kom vist til at kede sig ihjel? Der var ikke meget spræl i stillingen. Han havde fået etableret en solid
blokadestilling mod en fribonde, men på forunderlig vis lykkedes det modstanderen at bryde blokaden. Ligesom Søren
tror jeg han blev offer for et koncentrationssvigt, som kostede hele pointet.
Jørgen Holst var hidkaldt som reserve, og det blev et udmærket parti og et udmærket resultat. Jeg husker desværre ikke
enkeltheder fra partiet, men husker at slutresultatet vist var meget retfærdigt

Summa summarum: Vi fik 2½ point mindre end forventet i forhold til hvad stillingerne lagde op til.

Og her følger Mortens spændende parti:
1.Sc3,d5 2.e4,d4 3.Sce2,c5 4.Sg3,Sc6 5.Sf3,Dc7 6.Lc4,e6 7.d3,b5 Sort råder jo over Da5+, hvis den bliver slået.
8.Lb3,La6 9.a4,Ld6 I0.axb5, Lxb5 I I.Ld2,Tb8 12.c4,dxc3 13.Lxc3,Sf6 14.Lc4,Lxc4 l5.dxc4,Lxg3 16.hxg3,Sxe4
17.Lxg7,Tg8 l 8.Lc3,Sxf2!? Der var også mulighed for at slå på g3 med to forskellige brikker, men valget faldt på dette
offer, da man ofte får lidt psykologisk bonus ud afat modstanderens konge kommer på vandretur. Jeg kunne ikke helt
gennemregne konsekvenserne, men farligt ser det jo ud. I9.Kxf2,Dxg3+ 20.Ke3,Se7 Dette træk havde taget mig noget
tid at finde og beslutte mig til, mens jeg prøvede alle (offer-)mulighederne igennem. Det er dog ikke noget særligt, hvis
hvid bevarer roen. 21.Tgl (Th5 for at slå Sf5 var en anden mulighed), Sf5+ 22.Ke2,Tg4 23.Dc2,Txc4 24.Ta4,Da4
25.Txc4,Dxc4+ 26.Kf2,Td8 Hvid er desværre ovre det værste, og det lykkedes mig ikke rigtig at finde ekstra brændstof
til bålet, så herfra gjaldt det om at redde remisen i land. 27.Td l ,Txd I 28.Dxd I ,Df4 29.De2,Sd6 30.Le5,Se4+
31.Kg 1,Dc 1 + 32.Se l ,f5 33.Db5+,Kd8 34.Db8+,Kd7 og remis. Hvid er nødt til at tage evig skak.

Morten



Flere Klø
Førsteholdet har i KSU's Holdturnering ganske længe og med stor succes forfulgt det mål at klare sig godt og alligevel
ikke rykke op. I år har piben fået en anden lyd. Efter en lussing på 2 -6 i første runde spillede vi den 21. november
hjemmekamp mod Herlev. Vores optimisme var i forvejen begrænset og det endte da også med et nyt nederlag, denne
gang dog kun 3,5 -4,5.

Først færdig var Holst, som vandt inden der var gået to timer. Jeg ved desværre ikke noget om hvordan
det gik til, men måske kan Doktoren lokkes til at stille partilisten til rådighed? Selv var jeg nemlig på hårdt arbejde i alle
fire timer og det er ikke heldigt for en referent. Jeg kom i store vanskeligheder og kunne blive tvunget til at ofre en
officer for nogle bønder og uklare angrebschancer. Min modstander turde ikke tage officeren, men fik alligevel stor
fordel. I fortsættelsen havde jeg ikke tid eller måske bare evner til at se den redning som faktisk var der, men tabte til
sidst på en tidnødbommert. Jeg vågnede om natten og tænkte Kg7! ! vinderjo! Surt!

Morten vandt til sidst, trods tidnød. Han havde kun 4 minutter mod modstanderens 6, men fordelen var
ikke svær at udnytte. Gunnar spillede et fint parti, se nedenfor. Rendlev spillede remis, og Peter, Jørgen, Johnny og altså
jeg selv tabte. Ifølge min hjemmelsmand kunne Peter have fremtvunget remis ved evig skak, men det så han desværre
ikke. Som helhed var det ikke nogen køn præstation, men nogle gange møder man jo folk der spiller bedre end en selv. I
år kan det skam gå hen og blive en vane.

Noget andet som absolut ikke må blive en vane: Som så ofte før var der ikke-spillende klubmedlemmer
i det lille lokale og de var rigtig støjende. Faktisk troede jeg at det var et mindre hold æsler som var ved at blive gelejdet
ind i kirken med henblik på den kommende juleaktivitet, krybbespil og den slags, men jeg forstår nu at det jeg troede
var æslernes skryden i virkeligheden bare var en kær klubkammerats højstemte latter. Nogle bliver meget generet af
latter og råb under partiet og Johnny var flere gange inde og tysse på de oprømte spillere. Forgæves, desværre. Støjen
fortsatte. Det er simpelt hen for ringe at man på den måde generer spillende klubkammerater. Vi har da for Søren flere
lokaler i kælderetagen 1

Hvid: Gunnar "Karpov" Hansen, Vanløse
Sort: Lars C. Andersen, Herlev
l.g3 dS 2.Lg2 cS 3.c4 c6 4.cxdS exdS 5.d4 Sf6 7.0-0 Le7 8.Sc3 0-0 9.dxcS LxcS 10.LgS
En kendt stilling fra Tarrasch-forsvaret i Dronninggambit. Jeg er ikke ekspert i denne åbning, men Sorts næste træk er
nok tvivlsomt. Et udmærket alternativ var I 0... Le6.

10... d4!? I l.Lxf6 Dxf6 12.Se4 De7 13.SxcS DxcS 14.Tcl Db615.b3 Lg4 16.Ddl(!)

En god ide; som man vil lå at se har den hvide dronning en del at lave på de sorte felter. Hvid har et lille
udviklingsforspring ogden sundeste bondestilling. Uden dronninger bliver det lettere for Hvid at angribe den sorte
isolani på d4.

16... Tfe8 17.h3 LfS 18.DgS Le4 19.DcS Tad8 Det er svært at kritisere et udviklingstræk, men her må der være et
bedre træk! Nu får Hvid dronningafbytning samtidig med at den sorte d-fløj svækkes, altså to svagheder at spille mod i
stedet for en. ·

20.Dxb6 axb6 21.Tfdl TdS 22.Tdl Ted8 23.Sel Lxg2 24.Kxgl gS!? Skal modvirke et hvidt h4 og/eller Sf4, men
skaber huller som Hvid senere får stor glæde af. 25.Sd3 TaS 26.a4 Te8 27.Tc4 bS 28.TcS bxa4 29.TxaS SxaS 30.bxa4

Hvid har den bedste bondestilling og de mest aktive officerer. Sort har svagheder på b7 og d4. Nyd nu Gunnars fine
filigranarbejde, hvor han får det maksimale ud af sine officerers større bevægelighed:

30... Sc4 31.Tcl Tc8 32.Tcl Hvid vil gerne have sit tårn i b-linjen og desuden truede Sort Se3+ med kvalitetsgevinst.
32...Kg7 33.Tbl Ta8 33 ... Tc7 er ikke bedre. Hvid spiller 34.Tb5 fulgt af35.Td5 34.Tb4 SaS 35.Txd4 En bonde til
Hvid og det er faktisk nok!

35... Sc6 36.Tc4 h6 37.h4 f6 38.hxgS hxgS 39.ScS Ta7 40.f4 gxf4 41.gxf4 Hvid agter at etablere en fribonde og det·
kan Sort faktisk ikke gøre noget ved fordi hans officerer er bundet til forsvaret afdronningfløjen. 41... Kf7 42.Kf3 SaS
43.Tb4 fS 44.Td4 Ta8 Næsten komisk. Med meget få brikker tilbage er Sort ved at blive pakket helt sammen.

45.Td7+ Kf6 46.Td6+ Ke7 47.Tb6Ta7 Et tragisk træk, men Hvid havde stillet sig op til at vinde bonden på b7 med
skak. 48.e4 fxe4+ 49.Kxe4 Kf7 50.KfS Ke7 51.Kg6 Ta8 52.Te6+ Holder det sorte tårn væk fra k-fløjen. 52...Kf8
53.Sd7+ Kg8 54.fS

Jaja ja, nu kommerjeg! 54... Td8 55.f6 og Sort gav op, da matten ikke kan forhindres. Meget fint spillet afGunnar.
Fra vildmand til en vellykket mellemting mellem Karpov og Kramnik?!

Steen S.



Nyvulgært og Friværdifiduser
Ligesom et andet gammelt VS-medlem, Finn G. Madsen, har indført en betegnelse for en bestemt
spillestil i skak: byzantinsk, som betegner næsten urimeligt solidt, henholdende, lidet aggressivt,
men alligevel drillende spil, har også jeg en gang lanceret en ny glose. Den dækker over en
ubehagelig, ufin, småtskåren, grisk, visionsfattig indstilling til spillet: nyvulgær hedder glosen.
Betoningen af at det er en ny form for grovhed sigtede til mere eller mindre accepterede tendenser i
tiden.

Ordet randt mig i hu ved en holdkamp for nylig (VS I - Herlev I november 2007),
hvor jeg fik lejlighed til at være ubehagelig over for en lovende ung spiller; meget ung, meget
kampberedt, ikke beredt på at hilse pænt inden kampen (og bagefter sige pænt tak for partiet). Det
er en krigertype der tit har hylet mig ud af den, men som kan have godt af at møde nyvulgariteten.
Det skal tilføjes at han lidt senere kom sig og var med til lynskak i det larmende tilstødende lokale.
Der skete:

Hvid: Jørgen Holst, VS I (R)
Sort: Leonard de Freitas Nielsen, Herlev I

1.d4 Sf6 2.e3 cS 3.Sf3 e6 4.Le2 Sc6 5.0-0 dS 6.b3 Ld6 7.Lb2 Dc7
Hvids første syv træk har vist sig brugbare mod en heftig computer jeg har stående i

kælderen. Det ligner noget senilt gammelmandsskak uden tænder eller gebis og tilsyneladende uden
megen fantasi og vilje til angrebsspil. Hvad skal Sort egentlig finde på? 8.dxcS Aldrig undlade at
rykke folk. 8 ...LxcS 9.Sd2 Sg4

En fremmed banker på. En køber? Man skulle måske bare have ladet ham stå der på
g4 og føle sig lidt fejlanbragt, men der kom altså: 10.h3 SeS I l.Tcl Tårnet vil jeg gerne senere
have som en firehjulstrækker i dette tilsyneladende fredelige villakvarter. 11 0-0 Han flytter ind i
noget skodbyggeri. 12.c4 b6?? 13.cxdS! Sxf3+ (Doktorens sekretær: På 13 exd5 vinder Hvid en
officer med l 4.Sxe5 Sxe5 I 5~b4) 14.Lxf3

Når der skal investeres siger en god rådgiver i dag: mod og skarphed. Løberen skal ind
og skære i diagonalen, som jeg nu lidt ufortjent har fået et godt pant i. Springeren skal vi nok senere
finde arbejde til. 14 ... exdS 15.LxdS Lb7 16.Dg4

Utroligt som medgang gives den som egentlig ikke har gjort så meget selv. Det er
næsten som Jeppe på Bjergets optræden hos baronen. Nu kan man godt som småmillionær tillade
sig at fremkomme med grove krav og trusler. Og dette her kommer til at koste! 16 ... g6

Debitoren må blotte sig, ydmyge sig. Der var ikke andet end g6. 17.DgS Man skal
ikke være for taktfuld med hensyn til at forfølge sine krav. Hvad er bedre end foden under eget bord
- og under de andres! Her kunne festen slutte, i hvert fald for den fattige! 17 ...Sd4 18.Lxd4
(Sekretæren: Af æstetiske årsager - løberdiagonalen - undlader Doktoren her det virkelig griske
l 8.exd4, som vinder endnu en officer, da Lc5 ikke kan redde sig ud af bindingen.
Firehjulstrækkeren på cl viser sin råstyrke!) 18 ...LxdS 19.DxdS Tad8 20.Dc4 De7 21.Sf3 Ld6-
hvorpå den unge mand brat styrtede ud af spillelokalet.

Jørgen Holst, dr.

Sekretærens efterskrift: Nyvulgariteten blev mere synlig ved at fil navn. Som det så tit sker ser man fænomenet overalt
når man først er blevet gjort opmærksom på det. Som meget gammel ogmeget forhenværende redaktør må det være
mig tilladt at sige at nyvulgariteten først for alvor slog igennem efter at Fribonden havde lagt spalter til lanceringen.
Selv føler jeg stor glæde ved at spille nyvulgært når lejlighed byder sig (således også i k-skak, som trofaste lærere vil
erindre), men også uden for skakspillets oase kan denne trend i tiden ses tydeligt: I hvert eneste villakvarter ses de af
Doktoren omtalte firehjulstrækkere (undertiden benævnt Vedbæk-traktorer) og ligeledes de mange nye tage afglaserede
sorte tagsten, som reflekterer sollyset ogderved fremstår som prangende og anmassende indslag i ellers harmoniske
bybilleder. Og i bilernes verden' Se bare de nye modeller med kromlister og enorme kølergitre som hos Peugeot og
Audi;jo, den gode doktor tog virkelig pulsen på tidsånden da han første gang beskæftigede sig med fænomenet.

Steen S.



Atter et beskedent nederlag
Vi burde måske nok have haft en beskeden sejr i denne runde, men i stedet blev det atter til et beskedent nederlag.

Vanløse I BMS2
I Morten M. Hansen ½-½ Dara Akdag
2 Gunnar W. Hansen ½-½ Carsten Hejberg
3 Steen Schousboe ½-½ Michael Tandrup
4 Benny R. Petersen 1-0 Tom KrogNielsen
5 LeifJensen 0-1 Tom N. Skovgaard
6 Johnny Smidt 0-1 Poul Nørgård Munk
7 Peder Herborg 1-0 Jacob A. Brorsen
8 Jørgen Holst 0-1 Siv Haubro

3½-4½

Mortens modstander ankom med ca. 55 minutters forsinkelse. Holdlederen havde advaret om, at ventedes at blive ca.
45 minutter forsinket, så der var en vis spænding omkring hvorvidt han ville nå det eller om de skulle indsætte en
reserve. Nuvel i en Karlsbad struktur (d4/e3 mod d5/c6) blev der spillet g4, og Morten valgte at gå målrettet efter 1-2
bondegnaskerier for at se, om hvid kunne finde kompens nok med sin begrænsede tid. Det kunne han desværre og
resultatet blev at sort kom under meget kraftigt pres. De få minutter hvid havde tilbage resulterede dog i et par
unøjagtigheder, som gjorde at partiet kunne reddes ud i et lige slutspil. Her afslog Morten først et remistilbud, men med
3-4 minutter tilbage mod 40 sek. tilbød Morten så. Det ville være for ufint at spille på tiden i en død remisstilling.
Gunnar spillede usædvanligt roligt med hvid og fik ikke rigtig noget ud afåbningen eller for den sags skyld af
midtspillet. De velkendte "Gunnar-slangehug'' med uventede træk gav et vist modspil, men til aller sidst skulle vi vist
være mest tilfredse med resultatet. Også her var modstanderen i svær tidnød, men Gunnar undlod at spille alene på det.
Steens parti fortnede sig meget stilrent og roligt. Så vidt jeg kunne se korn parterne ikke for alvor ud over remisgrænsen
på trods af langvarige tålmodige manøvrer fra begge. Remis var et fornuftigt resultat, selvom også Steen kunne have
prøvet "tidnød-våbenet" afpå sin modstander. Forinden var han rundt for at vurdere de øvrige stillinger, og da
indtrykket var fornuftigt, valgte han at tage imod remistilbuddet.
Benny var et meget positivt indslag i aftenens løb. Han var i Danmark i december og havde gjort opmærksom på
muligheden for at han kunne deltage som reserve, hvis der var brug for det - og det var der! Det var ikke til at se det,
hvis man ikke lige vidste det, men det var faktisk 2 år siden, at han sidst havde spillet. Historien bliver ikke dårligere af,
at han efter at have sat sig foran sin modstander udbrød: "Det var da også digjeg spillede modsidst!" dermed mente
han jo ikke alene sidst vi mødte BMS, men også sidst han rørte en skakbrik! Nuvel, det så ud som om grundformen var i
orden og han fik det til at se forholdsvis let ud. En lille åbnings fordel blev tålmodigt udbygget og i det sene midtspil og
overgang til slutspil var denne forvandlet til en merbonde. Tårn/springer mod tårn/springer gik stille og roligt mod en
sikker gevinst. En fornøjelse at se, at hans spillestyrke tilsyneladende er intakt!
Leif virkede lidt ærgerlig over, at han igen skulle have sort. Det bestemmes jo afbåde afbud, holdopstilling og
hjemmebane eller ej, men hvis man ikke er i superform er det jo heller ikke så rart at blive sat under pres fra træk I. Jeg
så til min rædsel, at modstanderen fik ofret sig igennem på h7 og selvom Leif"smart" valgte at undlade at tage imod, ja
så var skaden sket. Med en kongestilling i ruin og uden reelt modspil var det desværre kun et spørgsmål om tid før
videre modstand måtte opgives.
Johnny spillede koncentreret og havde gang i en fornuftig omgang skak. Det så meget lovende ud, og fordelen blev
efterhånden ganske stor. På et tidspunkt da de sidste afgørende stød skulle sættes ind kom han imidlertid ud for en
temmelig kedelig fingerfejl. Der blev byttet om på to træk og i stedet for meget naturligt at flytte sin løber, ja så blev
den efterladt i slag. Det kostede pludselig og ganske ufortjent hele pointet.
Peder spillede et meget underholdende parti, som vi helt sikkert får at se i Fribonden (ik?), så videre kommentarer
burde være overflødige, men I får dog lige et par hints i form af, at han med sort fik stablet et angreb på benene i b
linien. For mig så det ud som ikke en dans på roser men en dans på kanten afafgrunden, så ofre, kombinationer og de
endelige stød var forhåbentlig grundigt gennemregnet. Flot så det ud til allersidst!
Jørgen blev benyttet som reserve for sidste gang. Det er ud fra reglen om, at man maximalt må spille IO partier på en
sæson, og da han er fast mand på 2. holdet vil de 7 runder der og reservetjansen i de første 3. runder for I. holdet
resultere i at han når spærregrænsen. Jeg hørte lidt forskellige udlægninger afpartiforløbet, men de gange jeg så til det,
virkede det som om hans kvindelige modstander langsomt formåede at udbygge et vist initiativ. Nu var det jo ikke
sådan at det var spil mod et mål - der var mange muligheder til begge parter, men hvordan afslutningen blev varjeg
ikke vidne ti I. Kun kanjeg konstatere, at doktoren desværre tabte...

Med ovenstående resultat på 3½-4½ må vi konstatere, at vi må overvintre på en delt 7-8. plads, og den må vi blot
forsøge at kæmpe os væk fra i forårets fire sidste kampe!

Morten



Løsning på Nytårskonkurrencen
For efterhånden meget lang tid siden præsenterede jeg et part i i Fribonden. Det var ment som

en Nytårskonkurrence, men ud over en forsigtig forespørgsel fra Dr Holst var der ingen som følte trang til at
gætte på hvornår omtrent part iet var spillet. Jeg giver derfor løsningen her og gentager samtidig det
glimrende part i. Den præmie som jeg udlovede til den læser som kom nærmest er hermed inddraget!

Hvid er den engelske mester Bum og sort den berømt/berygtede huggeblok Schlechter. Begge
var stormestre og part iet blev spillet ved den såkaldte Kejserturnering i Wien i 1898. Bent Larsen sagde i sin
gennemgang at "det overraskende er, så nutidigt det virker." Det har han ret i. Nyd part iet endnu en gang og
tænk over at sådan kunne de gode mestre spille for mere end hundrede år siden. Går verden overhovedet
fremad?

Afslået Dronningegambit

1.d4 dS 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.LgS Sbd7 S.Sf3 Le7 6.e3 0-0 7.Ld3

Almindeligvis spilles her 7.Tcl, men selveste Botvinnik mente livet igennem at Ld3 er bedre. Hans
begrundelse var at med Ld3 forbeholdt hvid sig muligheden c4-c5 fulgt af b4 og a4 etc. og så stod tårnet
meget bedre på a I end på cl. Nu far sort en stilling som i modtaget dronninggambit, men med et mertempo,
fordi den hvide løber har brugt to træk på at komme til c4. Til gengæld kan sort ikke spille sin hest til c6,
som han ellers plejer når hvid har spillet a4 og dermed svækket feltet b4.

7,-,dxc4 8.Lxc4 a6 9.a4 cS 10.0-0 Sb611.La2 cxd4 12.exd4 SbdS

Hvid har fået en isolani, men kan som så ofte glæde sig over det friere officersspil.

13.De2 Te8 14.Tfdl Ld7 IS.Ses Tc8

Sort .spiller ikke _15,-,Sxc3 I 6.bxc3 Lxa4 på grund afsvaret 17.Lxe6

16.Tacl Sxc317.Txc3 Txc3 18.bxc3 SdS 19.LxdS exdS 20.Df3 Le6 21:Lxe7 Dxe7 22.Tbl?

Dette er for ambitiøst. Det solide og meget lidt ambitiøse Ta I var bedre. Hvid har vel en god springer mod
en ret bovlam løber? Nu bliver den sorte dame nærgående. Man taler ofte om uligefarvede løbere, men prøv
at sammenligne de to damers aktivitetsniveau i fortsættelsen. Her er virkelig tale om ulige dronninger!

22,-,Da3! 23.h3 Te7 24.Dg3 Dxa4 2S.Sd3 h6 26.ScS Dc2 27.Tb6?

Her var det nok en bedre chance at spille 27.Db8+ Kh7 28.Txb7, fx 28.,-, Txb7 29.Dxb7 Dxc3 30.Dxa6
Dxd4 3 l .Sxe6, hvor sort dog har gode gevinstchancer. En fribonde er et endnu stærkere aktiv i
dronningeslutspil end i tårnslutspil, fordi den ikke kan blokeres afden forsvarende dame.

27.,-,LIS! 28.Sxb7 Tel+ 29.Kh2 Del 30.Db8+ Kh7 31.ScS

Dækker feltet e4. Sort truede med 31.,-,Th I+ 32.Kg3 Dg5+ 33.Kf3 Le4+ 34.Ke2 De I med udækkelig mat.

31.,-,Thl+32.Kg3 Dxc3+ 33.f3 Dxd4 34.Df4

u kan sort bytte dronninger, men hvid har ganske godt modspil mod de svage sorte bønder, så helt enkel er
gevinsten ikke. Men sort kan også spille:

34.,-,Txh3+! 3S.gxh3 Dgl+ 36.Kh4 gS+ og hvid gav op. En simpel lille kombi som krone på det lækre
positionsspi I.

Steen S.



Venskabsmatch mod Vestegnen
Sidste år afholdt Glostrup og Vanløse en hyggelig venskabsmatch, og da sommeren gik på hæld foreslogGlostrup, at vi
skulle gentage succesen. Ganske vist havde de siden sidst ændret navn til Vestegnens Skakklub efter fusion med
Albertslund, men mange ansigter ville jo være gengangere.
Det lykkedes at få stillet med to 15-mands hold - sådan da; for lo afvores spillere mødte ikke op. Niels Peter havde
meldt sig til og fra og halvt til igen på grund afmeget lidt søvn, men jeg fik da alligevel lov til at ringe til ham, hvis vi
nu stod og manglede en mand. Han ville i så fald dukke op. God holdånd; der var bare lige det ved det, at han sov fra
alle tre numre, som jeg prøvede at træffe ham på©. Jan Juul havde desværre svedt ud, at han for lang tid siden havde
sendt en mail med en tilmelding. Sådan kan det gå ...

Vanløse vestegnen
I Søren B. Petersen 2231 1-0 Mohammad Ali 2263
2 Morten M. Hansen 2094 1-0 Carsten Nielsen 2118
3 Steen Schousboe 1972 0-1 Svend Kjems Hove 2007
4 Johnny Smidt 1697 ½-½ Jesper Pedersen 1983
5 Niels M. Rendlev 1605 0-1 Kim Røper Jensen /972
6 Jørgen Holst 1698 1/,-½ Jesper Asgaard /899
7 Eigil Asanta - ½-½ Jesper B. Christensen 1788
8 Jan Juul Nielsen - (0-1) Birger Madsen 1670
9 Niels Peter Nielsen /58/ (0-1) Jesper Dinesen 1627
10 Ole Lergren /5/0 0-1 Tina Vehl /533
Il Sten Bauers 1489 ½-½ Flemming Grønager 1505
12 Jacob Gibori 158/ 1-0 Mogens R. Poulsen /4/4
13 Johnny Andersen 1512 0-1 Steen Hansen /34/
14 Bjørn Gernzøe 1524 ½-½ Werner Jensen 1269
15 Hans Thustrup /443 0-1 Kai Mortensen 1059

5½-9½

Sidste år endte matchen uafgjort 6-6, så resultatet 5½-7½ (korrigeret for bræt 8-9) vidner om et tæt opgør igen. Jeg er
ikke helt sikker på, hvor vi måske burde have scoret et par halve eller hele point mere, men både Ole og Hans stod
fornuftigt i de første par timer. Betænkningstiden blev i øvrigiaftalt at være I½ time til begge spillere til hele partiet.

En re-match planlægges til næste år og her må det så være Vanløses tur til at vinde.

Morten

KAJS FOTOALTID
SKARP!!! 38143405
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Helt til grin
Efter de første to partier i k-skak landskampen (hvid i Nimzoindisk og sort i Laskers variant i Ortodoks
Dronningegambit, begge vist i Fribonden) er turen nu kommet til et parti som jeg selv har svært ved at tage alvorligt,
skøntjeg dog som sparringspartner for Eivind kunne følge begivenhederne fra ringside.

Hvid: Bo Jåderholm, Finland
Sort: Eivind E., Danmark

l.e4 eS 2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4. Sxd4 Sf6 5.Se3 a6
Altså Najdorfvarianten i Siciliansk, et mareridt afåbningsteori efter min mening, men Eivind vigerjo ikke tilbage for at
spille det. Sidst havde han stor succes med 6.Le3 e5, hvor det endte med at Sort fik et uimodståeligt kongeangreb.
Trofaste læsere af FB (og sådanne findes!) vil kunne huske partiet. Denne gang vil Hvid det anderledes:
6.LgS e6 7.f4 De7 8.Lxf6 gxf6 9.Dd2 Se6 10.0-0-0 Ld7
Jeg kender intet til varianten, men Eivind forsikrede mig om at dette var gængs teori. Jeg er ikke klar over hvor vi
spiller galt eller bare originalt, men noget går i hvert fald skævt i det følgende.
11.Kbl 0-0-0 12.Sxe6. Eivind: I Timman-Kasparov, Niksic 1983, fulgte i stedet 12. Le2 h5 13. LIJ Sxd4 14. Dxd4 Le7
15. f5 Kb8 16. Dd2 h4 17. Se2 Lc8 18. fxe6 fxe6 19. Sf4. Sort kom fint ud afåbningen og vandt naturligvis. Hvids 12.
Sxc6 er lidt bedre end Timmans træk. 12... Dxe6 13.Le2 DeS
Som partiet udvikler sig skulle den sorte h-bonde nok til h5. Den ville antagelig gå tabt, men i mellemtiden kunne der
blive modchancer i centrum eller på d-fløjen. Nu driver Sort ind i en helt passiv stilling. Eivind: Steen glemmer, at
vores plan helt klart var at spille 13... h5, men at jeg opdagede kamikaze-varianten 14. Dd4 Le7 15. b4!? Kb8 16. b5
axb5 17. Lxb5. Hvid river sorts kongestilling op, og det er tvivlsomt, om sort overlever. Derfor følte vi os nødsagede til
13... Dc5, selvom vi meget hellere ville spille ... h5. Men sort bør nok spille ... h5 et afde følgende træk.
14.Lf3 Kb8 IS.Thel Le7 16.fS Tes 17.LhS
Se forrige note! Hvids atbytning afde to sorte springere så ikke særlig ambitiøs ud, synes jeg, men nu er han ved at
etablere et stærkt tryk mod den sorte stilling, som er helt uden modspil.
17... LeS 18.g3 DeS 19.Se2 Tg8 20.Sf4 TgS 21.e3 Ka8!?
Erhelt besynderligt træk.rnen vi kunne ikke finde nogen måde at forstærke den sorte stilling på og må derfor så at sige
hoppe på stedet. Trækket er vel det eneste-som-ikke-direkte gør Sorts stilling ringere. Nu er det op til Hvid at vise
hvordan man omsætter stillingsfordelen til gevinst. Sorts drøm var et slutspil med løberpar og bondeovervægt i
centrum, men han har mere end nok at gøre med at parere Hvids direkte trusler.
22.De3 Kb8 23.Df3 Tg8 24.Td4 TgS 2S.Ddl Lf8 26.Tb4
Hvid har omhyggeligt driblet sine officerer til bedre felter. Nu kan sort ikke længere holde stillingen lukket.
26... exfS 27.Sd3 Das 28.exfS Ld7 29.Lxf7 TxfS 30.Le6 Lxe6
Så afgik det sorte løberpar ved døden. Hvor dårligt kan man stå i et k-skak parti uden at give op? Sort har tre svage
bønder, Hvid ingen.
31.Txe6 DdS 32.Tet De6 33.Th4 h6 34.The4 Dd7 3S.Dg4 hS
Som sagt, det burde vi muligvis have spillet for ca. 20 træk siden.
36.Dg6 DbS 37.Sf4 Ka7 Tjah... At Sort er til grin var vi ikke i tvivl om! Jeg følte det som om vi slet ikke havde været
inde i partiet. Ingen strategiske planer og ingen taktiske trusler.
38.a4 DaS 39.Td4 TeS 40.Tedl Db6 41.SdS Db3 42.De2 Dxe2+ 43.Kxe2 Lh6
Dette træk tog lang tid at beslutte sig til. Sort drømmer om omsider at kunne vise en anelse aggressivitet.
44.Kb3 Te2 4S.Th4 TeS 46.Th3 TeeS 47.Sb4 Te6 48.TdS fS!
Koster en bonde, men eliminerer muligheden afto forbundne hvide fribønder. I virkeligheden vel den eneste logiske
fortsættelse efter 43 ... Lh6. De næste 5 træk havde Eivind set og her blev vi igen en smule optimistiske. Efter min
opfattelse er Sort gået fra en garanteret tabt stilling til en muligvis holdbar stilling. Det er skam et stort fremskridt! Tør
man tro at den følgende fikse afvikling (som også var vores hovedvariant) ikke er det bedste for Hvid? Han trak her il
tempo, men faldt i tanker efter vores 55. træk. Jeg mindes et interview med Bent Larsen fra hans storhedstid hvori han
sagde at en afhans fejl var at forenkle komplicerede, men gunstige, stillinger for tidligt. Hvis det er en fejl, så er det en
udbredt en!
49.TxhS f4 S0.gxf4 Lxf4 Sl.Th7 aS S2.Sd3 TxdS S3.Sxf4 TdeS
Som man vil se om et øjeblik er det vigtigt at Sort ender med et tårn på e6 i stedet for d5. Jeg troede det var ligegyldigt,
men heldigvis sagde Eivinds intuition at e6 var den rette plads.
S4.Sxe6 Txe6 SS.h4
Så langt så godt. Junior og Rybka er ikke i tvivl: Hvid har vindende fordel. Men hvordan vinder man sådan helt
konkret? Vi kunne ikke se det og umiddelbart kunne programmerne heller ikke vinde over Eivind. Kan h-bonden føres
til forvandling? Vel ikke hvis det sorte tårn kommer i nakken på den. At få den hvide konge over til understøttelse
bliver ikke let. Alternativt kan Hvid vinde den sorte d-bonde mod at aflevere h-bonden, men så bliver fronten så kort at



de fleste varianter ender med remis. Hvid kan selvfølgelig også drømme om at vinde en ekstra bonde eller ligefrem
sætte Sort mat med en hvid bonde eller den hvide konge på b6, men hvordan gør man det?

Vi havde oprindelig forestillet os at 55... Te2 her var den logiske fortsættelse. Tårnet på anden revle og
klar til Th2. Imidlertid er 55... Te2 56.Th5! Kb6 57.Tb5+ Kc6 58.Txa5 dS 6.Ta8 elendigt. Sort har tabt endnu en bonde.
Og 56... Th2 57.Txa5+ Kb6 58.Tb5+ Kc6 59.h5 d5 60.Ka2 Txh5 61.c4! er ikke bedre. Sort må altså i denne variant
besvare 56.ThS med 56... b6, men det virker som en yderligere svækkelse afden sorte stilling. Hvid kan spille 57.TgS
og fortsætte med h4-h5, Tb5 og til k-fløjen med kongen. Det vinder! Efter lang betænkning besluttede vi os for det træk
som angriber to hvide bønder og samtidig holder den hvide konge tilbage:
ss ...Te4
Måske det eneste gode træk i stillingen og her ser man hvorfor vi ikke skulle ende med vores tårn på dS efter svikmølle
afbytningen. Td4 havde ikke været muligt. Hvad nu? Hvid har ingen fornuftige kongetræk og hans tårn står godt på h7.
Altså måske h5, som nok besvares med Th4. At den sorte stilling er tabt virker ikke usandsynligt. Hvid har en fribonde i
overvægt og Sort har svage bønder på d6 og a5. Dertil kommer at kongestillingen ikke er for køn.
56.hS Naturligvis. Fribonden skal frem, en god regel i slutspil. Sort vil gerne have sin svage d-bonde afbyttet mod den
hvide h- eller c-bonde, så vi overvejede her 56... dS, men 57.Td7 Te5 58.h6 Th5 59.h7 er bare tabt. Altså går vi straks i
nakken på fribonden, en anden god regel i tårnslutspil.
56... Th4 57.h6 dS(!)
Det hvide tårn er momentant en anelse passivt og denne omstændighed udnytter Sort til at få den ønskede afbytning.
Generelt er det godt for den part som tilstræber remis at bytte bønder (endnu en god, praktisk regel!) og her er det særlig
gavnligt for Sort, fordi hans d-bonde er svagelig og kan byttes mod en kernesund hvid bonde.
58.Th8 d4 59.cxd4 og Hvid tilbød remis! Efter 59... Txd4 er der to muligheder: I) 60.h7 Th4 og Hvid kommer ikke
videre. Hvis hans konge går over for at understøtte h-bonden får han en uendelig række skakker i nakken. Hans tårn kan
ikke trække uden at h-bonden går tabt og bondetræk kan kun Son få glæde af. (Eivind: Det er morsomt nok, at både
Junior og Rybka mener, at hvid efter 60. h7 fulgt afkongevandring til g-linjen står hele 2,8 bønder bedre, selvom
stillingen er klart remis. Det viser bare, hvor lidt forstand computerne har på slutspil - den eneste disciplin, hvor vi
mennesker stadig er langt bedre end computeren). (Steen: Kan det ligefrem tænkes at Hvid er blevet forført afsin
computer? I så fald er Sort ikke den eneste som var til grin i dette parti.)
Derfor måske bedre: 2) 60.Tg8 (f1!, e8... ) Th4 6 I.Tg6 (f6, e6... ) Tb4+ 62.KaJ Th4. I denne variant kan den hvide
konge komme h-bonden til undsætning, men det koster en bonde på den anden fløj og den resulterende merbonde for
sort redder remis'en. Konge og.bonde holder let remis mo"ci det hvide tårn når den hvide konge er så langt væk og den
sorte fribonde så""langt fremme.

Fra 43 ... Lh6 trorjeg Sort har spillet det bedste hver gang, men har Hvid også det? Stillingen så da ud
til at være vundet og for Son var hele partiet en vandring langs afgrundens rand. Vi slap altså for at blive endeligt til
grin, selvom der var ydmygende øjeblikke undervejs.

Steen S.
Vanløse Skakklub
Ålekistevej 156
2720 Vanløse
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2/1 Nytårs-hygge

9/1 Udsatte partier

16/1 2 . ho ldet hjemme mod K41
17 /1 1. ho ldet ude mod Odysseus

23/1 Vinterturnering 5. runde

30/1 Vinterturnering 6 . runde

5/2 2 . holdet ude mod Gladsaxe
6/2 1. holdet hjemme mod Gladsaxe

13/2 Udsatte partier og Lynmesterskab

20/2 Vinterturnering 7 . runde

27/2 Vinterturnering 8. runde

Vi ses i klubben !

8x8 hilsener
Morten M. Hansen
formand Vanløse Skakklub


