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Møde med pressen.

I lang tid gik jeg og ærgrede mig over den
nedladende måde lokalpressen behandler vores
kære klub på, men så fandt jeg en dag ud af, at
der er et sted, hvor man kan henvende sig med
den slags sager, og jeg tog mod til mig og gik
derop. - En yngre dame modtog mig med Ja? og et
charmerende smil a la Pia Kjærsgård, der uvilkår
ligt fik mig til at tænke på dovregubbens datter.
Den kolde sved rislede mig ned ad ryggen: sådan
må fandens oldemor have set ud i konfirmations
alderen. - Ligbleg fik jeg fremstammet mit ærin
de, hvorpå damen med endnu et smil, der kunne
have fået en fandens mælkebøtte til at visne,
hvæsede Øjeblik! og svævede ind i et tilstødende
kontor. Jeg samlede alt mit mod og blev stående,
rystende som et espeløv. - Der lød et skarpt
vov-vov og en vred snerren derinde fra. Så kun
ne jeg altså ikke tage mere; jeg stak af som om
fanden var i hælene på mig. Det var han måske
osse, men jeg var hurtigst.

Og det var så mit møde med pressen, - jeg gør
det aldrig mere!

~
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VS-Open spilles den 5. og 12. september, og både vinter
og holdskakturneringen står for døren. Se indbydelser i

augustnummeret og i dette nummer. ~

Superman.



Sommertanker.

Sommeren er over os, og den tid nærmer sig, da
vi skal i gang igen for alvor, men hvad er der
blevet af den traditionelle sommersløvhed?
I skrivende stund farer vore medlemnier omkring
som fluer i en ølflaske: Søren kæmper i ineerna
tionale turneringer i flere lande, som fordum
vikingerne, adskillige andre af gutterne slås
rasende i Copenhagen Open, og der er i det hele
taget rigtig rav i det røde hav. Inden vi helt
taber pusten, lad os så kaste et blik tilbage
og skaffe os et overblik over begivenhederne,
såvel de klubmæssige som andre af afgørende inter
esse.

Vi begynder med onsdag den 2J.maj, hvor den van
vittige bestyrelse havde planlagt natskak med
håndmadder og diverse tamtam. Som følge af svig
tende tilmelding var der ikke noget smørrebrød,
og det var i grunden et styrtende held, for der
var heller ikke noget øl, hvad der også manglede
til generalforsamlingen. Forholdet var det, at
ølmand Niller på grund af den eksplosive politi
ske udvikling i Østeuropa havde lukket for øllet,
ligesom Gorbi lukkede for olien. Det er senere
gået i orden - med øllet altså.

Generalforsamlingen går jeg let hen over, den
skriver redaktionen sikkert om, men det fortje
ner at nævnes, at en guttermand skænkede klub
kassen 675 kroner, hele hans udbytte af årets
sure slid; en anden guttermand, som desværre nu
har forladt os, skænkede kaffekassen 120 kroner,
hans præmie i vinterturneringen; det kan man vel
kalde en afsked med man,r! - To gutter havde ik
ke tid til klubben i sommer og fandt det urime
ligt, at de alligevel skulle betale kontingent,
men de havde ikke noget imod at spille gratis i
vinterturneringen. - Klubånd giver sig udslag
på forskellig måde.

I begyndelsen af juni, få dage før fandens og
prins Henriks fødselsdag, afgik Hans Lavhed,
kgl.hofhund Balthasar, efter et dådrigt liv ved
døden, mæt af dage og leverpostej. Som mangeårig
adjudant hos prinsen deltog Balthasar ved modta-



gelsen af fremmede statsoverhoveder ok har i
løbet af sin karriere lettet ben på mangen pro
minent laksko. Hans Lavhed er bisat blandt tobe
nede næsten-kolleger i Daskilde Hornkirke.

Tiden går, og før vi får set os om er vi nået
"'frem til Skakkens Dag, lørdag den 25.august, hvor

vi som sædvanlig regner med o~fentligt simultan
spil foran Hyltebjerg kirke. Det skal vi have
tilladelse til, og vi har allerede søgt både hist
og her. Kirken har givet sin velsignelse, og vi
plejer at få tilladelse fra den lokale politista
tion, men i år skriver de herfra, at de med deres
anbefaling har forelagt en højere instans ansøg
ningen. - Det er nok de omtalte politiske forhold
der gør sig gældende, og da skakspil er en al
vorlig sag, er vi forberedt på en dag at få med
delelse fra rigspolitichefen, at ansøgningen er
forelagt EF-parlamentet, hvis afgørelse vi så
må afvente. Vi håber på endeligt svar inden jul,
men noter alligevel for en sikkerheds skyld da
toen den 25.august.

Når den dato så forhåbentlig er vel overstået,
følger Vanløse Open, og så går det ellers slag
i slag, foreløbig indtil jul. - Bestyrelsen har
nok at rive i, også om sommeren.

Holdturnertngen

Skak er ikke noget holdspil, siger mange, og noget er
der jo om det. Men alligevel er der mange som mener at
holdturneringen er den morsomste og mest spændende form for
skak overhovedet, og det er i hvert fald den som mest su
verænt fremmer klubånden. At tabe og vinde for, med,og i
VS er en nydelse udover de sædvanlige. Prøv selv!

Meld dig til på opslagstavlen eller ved personlig hen
vemdelse til et bestyrelsesmedlem. Og her vil vi især frem
hæve Benny, formand og topscorer på vort førstehold.

Red.
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Kassereren.



The Passed Pawn Proudly Presents:

Fra min første sæson i VS ...

Ved DM i Odense 1988 spillede jeg mod en vis
hr. Niels Rendlev. Jeg vandt partiet, og siden da
har det været en kattelegat gennembanke denne
ellers meget fornøjelige herre. På hjemrejsen
smadrede jeg hans bil, og sådan startede vores
venskab. Intet var mere naturligt for mig end at
melde mig ind i VS, og jeg tænkte det blev skægt
hvis alle var li'som Neller. Da jeg kom ned i
klubben den første gang, kunne jeg ved selvsyn
konstatere Neller's udsagn om at "hele bundtet
var en flok vanvittige originaler". Jeg følte mig
straks hjemme!

Sæson'en gik godt. I VT-turneringens 14
runder fik jeg samlet 12 point sammen uden
nederlag. I holdturneringen blev det til 5½/7, og
i september måned fik jeg den fornøjelse at vinde
et underholdende parti mod IM Lars Bo Hansen. Og
endelig kulminerede sæson'en med, at jeg på
generalforsamlingen blev udnævnt som ÅRETS
SPILLER 1990! En bedre klubstart kan man
simpelthen ikke få ...

Nok snak! Fat bræt og brikker! Først mordet
på en IM'er:

Hvid: Dirnon Pedersen Sort: IM Lars Bo Hansen

l.e4,d6 2.d4,Sf6 3.Sc3,c6 4.f4,Da5
Jeg kender overhovedet ikke dette træk, så

jeg troede, jeg var gået i en eller anden fælde.
5.Ld2,Db6 6.Sf3,Lg4 7.Sa4,Dc7 8.Ld3,e5 9.d:eS,
d:eS 10.f:e5,Sfd7 11.0-0,bS?

Det må være en fejl! Slag på e5 var
nødvendigt, skønt efter 11.,-,S:eS 12.Le2 står
hvid behageligt.



12.e6!
Hvis løberen slår, vinder hvid et vigtigt

tempo, da sorts løber på g4 står, hvor den skal.
Slag med f-bonden vil svække sorts kongefløj
alvorligt.
12.,-,b:Sa4

Sort tager min springer på spanden! Hans
dronningebønder er opløste. Jeg leder febrilsk
efter mesterens hensigter og finder efterhånden
ud af at hvid har fordel, stor fordel.
13.d:Sd7,S:d7 14.Lc3,Lc5+ 15.Khl,0-0

Jeg har den største indflydelse i centrum.
Mine officerer halser efter den sorte majestix.
16.Del,L:Sf3 17.T:Lf3,Se5 18.Th3,Tad8

Er der virkelig tid til det?
19.Dh4,h6 20.Dg3!

Ups! Springeren er bundet på eS, idet både
dronningen hænger på c7 og matten lurer på g7.
20.,-,Ld6 21.T:h6,Sg6 22.T:Sg6 (Diagram 1)
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Hvis sort modtager dronningeofferet, kan

hvid få følgende interessante stilling:22.,
,L:Dg3 23.T:g7+,Kh8 24.h:Lg3, og vi er nået til
diagram 2. I denne stilling truer hvid med at
vinde dronningen tilbage med 25.T:f7+. Hvis sort
flytter dronningen, f.eks.24.,-,DbS,følger

s



25.T:f7+,Kg8 26.Tg7+,Kh8 27.Tb7+,med dronninge
gevinst.Dette fænomen kaldes undertiden for
"svikmølle".

Imidlertid har sort 24.,-,Td7, hvorpå hvid
vinder med 25.Tfl (med truslen 26.Tf4 og
27.Th4++) 25.,-,TgS 26.Tg:f7+,Tg7 27.L:Tg7+,Kg8
28.Le5,D:Le5 29.T:Td7, - med afgørende angreb for
hvid. Men tilbage til partiet:
22,.-,f:Tg6 23.Lc4+,Tf7

På 23.,-,Kh7 har hvid 24.Dh4++.
24.D:g6,Lf8 25.Tfl,TdS 26.T:Tf7, opgivet.

Mine modstandere i holdkampene har ikke
været særlig stærke. Det gav mig lejlighed til at
spille temrneligt aggressivt ind imellem. Det er
det følgende parti et sjovt eksempel på.

Holdkamp, 2.runde
Hvid:D.P.,VS II Sort: Birger Hagstrøm,Allerød II

l.e4,d5 2.e:d5,D:d5 3.Sc3,Da5 4.Sf3,Sf6 5.Le2,
Lf5 6.0-0,e6 7.d4,c6

I skandinavisk åbning drejer kampen sig ofte
om feltet d5. Min modstander er så optaget af
dette felt, at han i de følgende træk glemmer alt
andet.
8.h3,Sbd7 9.Lf4,Sb6(?) 10.Le5,Le7 ll.a3

Truer 12.b4 med dronningegevinst. Trækket
forbereder desuden en bondestorm på dronningeflø
jen, da sort presses til at give mig lejlighed
til at bytte min lidt "blokkerende" springer af.
11.,-,SbdS 12.S:Sd5,e:d5 13.c4,Sd7

Sort stiller en fælde op med 14.L:g7,Tg8
15.Le5,L:h3.
14.b4,Dd8 15.c:d!

P.g.a. sorts passive åbningsspil har hvid nu
fået en fordelagtig stilling. Hvis sort åbner c
linjen falder den i hvids hænder.
15.,-,S:LeS 16.S:Se5,f6

G



Hvis sort spiller 16.,-,c:d følger 17.LbS+,
Kf8 med klar hvid fordel.
17.Sc4,D:d5?

På det noget bedre 17.,-,c:d spiller hvid
18.Se3 og 19.Lf3, hvorefter sort får svært ved
at udnytte løberparret. Truslen på dS samt c
linjen giver hvid en nem stilling. Teksttrækket
er nok den afgørende fejl.
18.Se3,Dd7 19.S:LfS,D:SfS 20.Lg4,Dd5 21.Tel,Td8
22.De2,Dd6 23.Tadl,g6

Se diagram 3. De uligefarvede løbere
bestemmer hvids angrebsplan. Indbrudsfeltet er
d7, og derfor må hvid åbne d-linjen samt
eventuelt afbytte tårnet på d8. Læg mærke til det
døde tårn på h8.
24.dS! ,Dc7

Hvis 24.,-,c:dS kommer 25.T:dS - og sort er
"beyond salvation".
25.d:c6,b:c6 26.De6

Et nødvendigt forberedelsestræk. Hvis hvid
spiller 26.T:Td8,D:Td8 27.Tdl,Dc7 28.Td7 -
forsvarer sort sig med 28.,-,DeS(!). Med
teksttrækket er alle sorts forsvar utilstrækkeli
ge.
26.,-,Kf8

Hvis 26.,-,fS har hvid 27.T:Td8,D:Td8
28.Tdl,Dc7 29.Lf3 og sort er væk.
27.T:Td8+,L:Td8 28.Tdl

Truer 29.Td7 og 3o.Df7++.
28.,-,De7 29.Dc8,Ke8 30.Td7

Endelig!
30.,-,Del+ 31.Kh2,De5+ 32.g3,Kf8 33.T:Ld8+,Kg7
34.T:Th8, opgivet.

Fra VT-turneringen vil jeg vise et parti mod
Bo Blangstrup, 3.holdets kanonspiller. I det
første møde med Bo spillede han et sikkert parti,
der endte remis. Men i det andet parti gjorde Bo
alle Nimzowitshianske dogmer til skamme. (For den
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uindviede har Aron Nimzowitsch skrevet bogen "Mit
System", hvori han advokerer for en række
"skaklove", der bl.a. særligt fremhæver
betydningen af centrum og hurtig udvikling.)
Partiet blev en miniature i en af mine yndlings
åbninger.

Hvid: D.P. Sort: Bo Blangstrup

l.e4,c5 2.c3,d5 3.e:d5,D:d5 4.d4,Sc6 5.Sf3,Lg4
6.Le2,o-o-o

Måske spilleligt, men noget dristigt.
7.0-0,c:d4 8.c:d4,S:d4?

Hvid får mere end rigeligt for bonden.
9.S:Sd4,L:Le2 10.D:Le2,D:Sd4 ll.Le3

Se diagram 4. Hvid er næsten færdigudviklet,
og hvad værre er: sorts konge får aldrig ro. Hvid
har afgørende angreb.
11.,-,DeS??

En grov buk der koster dronningen.
12.Tcl+,Kb8

Hvis 12.,-,Kd7, så 13.Tdl+,Kc8 14.T:Td8,
K:Td8 15.Lb6+
13.L:a7+, 1-0.

Dimon Pedersen

Vinterturnering: Afbud til Morten, 36 48 So 48
eller til Gyldholm, 31 74 35 21



Vanløse Skakklub

Vinterturneringsreglement

Nedenstående reglement træder i kraft for
sæsonen 1989-90:

Ændringer til sæsonen 1990-91 er understreget.

1. Regler

Turneringen afvikles efter FIDEs regler for
skakspillet. Dog er betænkningstiden altid
den, som er gældende for holdturneringen
(se også under l_:_ Klasseinddeling 2..9.
Betænkningstid). Alle runder starter
kl. 19.30 medmindre andet er oplyst.

2. Indbydelse

Indbydelse til turneringen sker gennem FRIBONDEN
senest 1 måned før 1. runde og seneste
tilmelding er mindst spilleaftenen før
turneringstarten kl. 20.00. Bestyrelsen kan
dog fastsætte en tidligere tilmeldingsfrist.

3. Klasseinddeling og betænkningstid

Deltagerne inddeles i tre grupper. Den øverste
gruppe, kaldet Mesterskabsklassen samt den
næstøverste, kaldet Kandidatklassen, består
begge af 8 deltagere. De resterende deltagere
placeres i Almenklassen. Mesterskabs- og
Kanditatklassen spiller dobbeltrundig alle mod
alle. Almenklassen spiller to selvstændige
efterfølgende turneringer, hver med 2 runder
(se under i_:_ Op- 2..9. nedrykning).
Mesterskabsklassen spiller efter den for l.:_
holdet gældende betænkningstid, dog maksimalt 4
timer~ spilleaften.
Kandidatklassen spiller efter den for~ holdet
gældende betænkningstid, dog maksimalt! timer
~ spilleaften.
Almenklassen spiller efter den for KSU's
holdturnering gældende betænkningstid.

~



Vanløse Skakklub

4. Op- og nedrykning

Mesterskabsklassen:
De 8 pladser i Mesterskabsklassen besættes efter
følgende regler:
a) De 5 øverstplacerede i den nærmest forudgå

ende vinterturnerings Mesterskabsklasse.
b) Vinderen af Kandidatklassen.
c) Bestyrelsen udvælger herefter de resterende

deltagere i klassen op til 8, primært under
hensyntagen til seneste resultat i
vintertuneringen.

Kandidatsklassen:
De 8 pladser i Kandidatklassen besættes efter
følgende regler:
a) Nr. 8 i den nærmest forudgående vinter

turnerings Mesterskabsklasse.
b) Nr. 2-5 i den nærmest forudgående

vinterturnerings Kandidatklasse.
c) Vinderen af Almenklassen.
d) Nr. 6 og/eller 7 i den nærmest forudgående

vinterturnerings Mesterskabsklasse, såfremt
disse ikke er blevet indplaceret i
Mesterskabsklassen.

e) Bestyrelsen udvælger herefter de resterende
deltagere i klassen op til 8, primært under
hensyntagen til seneste resultat i
vintertuneringen.

Almenklassen:
Berettiget til at deltage i Almenklassen er
alle medlemmer af klubben, der ikke er
berettiget til eller ikke ønsker at deltage i
Mesterskabs- eller Kandidatklassen.
Turneringen for Almenklassen er opdelt i to
selvstændigt efterfølgende turneringer.
Der afvikles først 7 runder efter Monrads
turneringssystem, kaldet forrunden, som
tilstræbes afsluttet ved udgangen af
kalenderaret. Dernæst dannes to grupper, kaldet
finalerunden som sammensættes efter følgende
regler:
(For at deltage i finalerunden stilles ikke krav



Vanløse Skakklub

om deltagelse i forrunden)
Gruppe A:
a) Nr. 1 - 5 fra forrunden.
b) Bestyrelsen~lger yderligere 1 deltagere

blandt de tilmeldte til finalerunden.
Der spillesalle mod alle J..l runder).
Vinderen af denne gruppe erhverver ret at
deltage i den efterfølgende sæsons
Kandidatklasse.
Gruppe B:
Alle deltagere der ikke er indplaceret i nogen
af ovennævnte klasser/grupper. Der spilles 7
runder efter Monrads-turnerin~stem.

5. Præmier og placering.

Mesterskabsklassen:
Nr. 1 i Mesterskabsklassen erhverver titlen
klubmester for Vanløse Skakklub.
Der er præmie til nr. 1, 2 og 3. Ved
ligestilling mellem to spillere på 1. pladsen
spilles omkamp over 2 partier. Er der
ligestilling mellem flere end to på 1. pladsen
spilles omkamp, men kun et parti mellem hver af
deltagerne. Præmierne deles dog altid. Ender
omkampen lige mellem 2 eller flere spillere,
spilles minimum 2 partier med 30 minutters
betænkningstid til hver indtil en vinder er
fundet.
De øvrige præmier/placeringer afgøres ved
ligestilling af Sonneborn-Berger korrektion.

Kandidatklassen:
Nr. 1 erhverver retten til at spille i
Mesterskabsklassen i næste sæson.
Der er præmie til nr. 1, 2 og 3.
Alle præmier/placeringer afgøres ved
ligestilling af Sonneborn-Berger korrektion.

Almenklassen:
I forrunden uddeles ingen præmier.
I finalerunden er der præmie til nr. hl 951 li
både gruppe~ 01 ~
Ved ligestilling afgøres placeringen i gruppe~

I I



Vanløse Skakklub

01 ~ henholdsvis ved hjælp af Sonneborn-Berger
01 almindelig korrektionsberegning.

6. Afbud

Afbud meldes i god tid og senest spilleaftenen
kl. 18.00 til turneringslederen eller af denne
udpegede hjælpere. Der skal meldes afbud til
både faste runder samt til eventuelt udsatte
partier. Man skal såvidt muligt endvidere
underrette modstanderen. Der kan maksimalt
meldes 7 afbud i løbet af sæsonen.
Turneringslederen kan dog i visse tilfælde
dispensere herfor efter anmodning fra spilleren.

7. Afvigelser fra turneringsreglementet

Almenklassens forrunde samt finalerundens gruppe
spilles efter Monrads Turneringssystem, hvilket
betyder at runderne fastsættes umiddelbart før
hver runde, afhængig af opnåede resultater.
Ikke færdigspillede partier vil derfor blive
regnet som remis, medmindre turneringslederen
skønner at en deltager kan drage fordel heraf.
Isåfald kan deltagerens partier indgå som vundne
ved tilrettelægningen af runderne og
modstandernes parti som tabt.

8. Turneringskomite

Bestyrelsen udvælger før turneringens start en
turneringskomite bestående af tre medlemmer.
Til denne komite kan alle afgørelser
ankes. Deltageren skal for at få sin sag
behandlet aflevere en skriftlig protest til et
medlem af turneringskomiteen. I
turneringskomiteen kan indgå deltagere fra
vinterturneringen, men er deltageren selv
direkte eller indirekte impliceret i sagen vil

~vedkommendes mening ikke indgå i afgørelsen. ~
~ - - O O O - - 4""jl\
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INTERRAILSKAK 1.

Det er meget sjældent, at jeg spiller i udlandet. Faktisk var
det kun blevet til en enkelt gang før denne sommerferie, men
dengang havde det været både sjovt og lærerigt. Derfor begynd
te jeg allerede tidligt på året at planlægge en skakferie
sammen med 2 spillere fra Hedehusene, og da Unionen ukritisk
lovede Kim Korff (den ene af hedehusmændene) og jeg støtte,
var det økonomiske fundament lagt.

Imidlertid kan det være meget vanskeligt at finde oplysninger
om turneringer i udlandet. Skakbladet omtaler stort set ingen,
og det er meget svært at få fat på de udenlandske blade, der
omtaler turneringer. Heldigvis var vi tidligt ude, så efter
mange telefonsamtaler og brevudvekslinger var alt i orden -
selv visum til Ungarn, hvor vi skulle spille vores anden og
sidste turnering, havde vi fået.
Men så, omkring en måned før afrejsen, gik der kaos i al

planlægning. Først fik vi afslået vores tilskudsansøgning af
DSU (hvorfor gider jeg ærligt talt ikke udbrede mig om her;
sagen har fået en udførlig omtale i Skakbladet, når dette
læses), og derefter afskaffedes visapligten til Ungarn. Surt.
Nå, men ingen grund til panik - naturligvis rejste vi allige

vel, og det kom der en både sjov og anderledes ferie ud af.
Første stop var Marseille, Frankrig. En af de første ting vi
lærte hernede var, at i Frankrig taler man fransk! Det kunne
lyde som en banal betragtning, men det viste sig gang på gang
at være bitter virkelighed. Hvorfor i alverden skulle de
bebyrde sig selv med at lære de latterlige 8-sprog som engelsk
og tysk, når man har det franske? Vi fæhoveder, der ikke taler
fransk, måtte nøjes med at kommunikere med den promille, der
forstod engelsk. På den måde fik vi bl.a. frasorteret samtlige
turneringsledere samt informationsmedarbejderne på Marseilles
hovedbanegård ...
Nå, men stadig ingen grund til panik - vi fandt spillestedet

uden alt for store problemer. Oven i købet ankom vi over en
time før første rundes start, og da man blev halvanden time
forsinket, var der ;·sandhed god tid. Men så endelig: Start!
Jeg blev placeret overfor GM Velikov, som jeg naturligvis var
indstillet på at lammetæve. Men ak, efter 5 træk blev han
reddet af gong-gongen(=invitation til invitationsturneringen),
og jeg fik valget mellem at vinde partiet eller at få en ny
modstander. Eftersom meningen jo var, at vi skulle spille
skak, valgte jeg det sidste - og blev fuldstændig udspillet.



Egentlig var det ganske flot:
Guyot (2345) - SBP
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. e5 S98? Men ikke!? Det var
egentlig min mening at spille noget anaet, men mangel på tid
(=studenterfester) havde mindsket mine forberedelser. 5. Ld3
b6 6. c3 Dd7 7. f4 La6 8. Sdf3 Lxd3 9. Dxd3 c5 10. Se2 cxd4
11. cxd4 Lb4+?! Spild, men sort står nok under alle omstændig
heder dårligt. 12. Kf2 h5 13. f5! Selvfølgelig - hvid har nu
klar fordel. 13 ... exfS 14. Lg5 Sc6 15. Tacl Le7 16. Sf4 Sh6 17

W. ~ ~ h3 Lxg5 18. Sxg5 o-o? Gør det
e1 ■I. fa ~ ~f)ø.~ absolut ikke lettere 19. Sxh5
~~«ø-tlll;~~&,,7,~~~¼Tac8 20. Dg3! Sxd~(!) D~t

1 l1-:M -~-• f-7✓.Æ bed~te fupfor~øg, ,det hvid
6

m - ~--~ nu ikke kan spille 21. Sf6+??
1
- - g %\ gxf6 22. Se6+ Sg4+ . 23. hxg4

5 ~-- - & " & A~ f~e6, _og sort h~r faet fusket- -AU A~ '-2...J sig t, 1 en officer. Det var
4 I e ~ ! ~ ~ det~e jeg h~vde i tankerne,

y, ., ,Jv///✓-~". -" ,,. da Jeg trak mi t 20. træk, men
J fØ Ø Ø Ø /j kort efter udførelsen så jegG • - U hvi ds suverænt stærkeste 21.
2 Iln -■- % ~ b- Sh7! Smukt! Jeg øjner nu mat

¼' U, ,-wø:@~~- ogTader hvid afslutte: 21. .., ~ ~ • ..g Sg4+ 22. hxg4 Txcl 23. ffio+
' · ~~ " · gxf6 24. Sxf6+ Kg? 25. gxfS+
abc d • f g h t Ykog ma . r.

I anden runde spillede jeg mit nok bedste parti i Marseille:
SBP - Vial(2040)
1. c4 g6 2. Sc3 Lg7 3. d4 Sf6 4. e4 o-o 5. Le3 d6 6. f3 Sc6 7.
Dd2 a6 8. Sge2 Tb8 9. Scl e5 10. d5 Sd4 11. Sle2 Denne
stilling har jeg spillet flere gange tidligere. Normalt
spiller folk 11 ... Sxe2, men jeg fik i stedet en hjemmeforbe
redelse i hovedet: 11 ... c5?! Min fornemmelse sagde mig, at
dette var forkert - men det er ikke helt let at gendrive. 12.
dxc6 bxc6 13. Sxd4 exd4 14. Lxd4 d5! Naturligvis, sort har
givet en bonde, og vil have spil. 15. cxd5 cxd5 16. exd5 Te8+
17. Le2 Tb4!? Oho 18. o-o! Præcist forsvar. Sort havde en gang
tidligere spillet mod 18. Lc5, som besvares med 18 ... Txb2! 19.
Dxb2 Sxd5, og de opståede komplikationer må være til sorts
fordel. 18 ... Txd4!? 19. Dxd4 Sg4 20. Dc5! For at besvare
20 ... Le5 med 21. fxe4 Dh4 22. g3 Lxg3 23. Tf2! 20 ... Sxh2!? Se
diagram. Vi er nu nået til partiets højdepunkt. Spørgsmålet er
her, om hvid eller sort skal have ret. Har sort ofret korrekt,
eller har hvids tålmodige forsvar været det rigtige? Heldigvis

11/



- - ., _;i; w-~rø viser det sidste sig at værea..t ~ ,~.I■~- tilfældet. 21. Tfdl! Ikke 21.
~ - - W'fl;. & Kxh2? Dh4+ 22. Kgl Ld4+ 23.1
·• fJ - &~ A Dxd4 Dxd4 24. Tf2 og sort har

6 1 & - - ~ & • chancer, . se 1 vom d-bonden må
A- - d A- sikre m,g fordel. 21. .. Lxc3

s ~ iTut'tfil A ~-~ - 22. Dxc3 Txe2 23. Tel ! Igen■ ~ U ~ B det stærkeste. 23. Kxh2 be-~ --~ li ri svares naturligvis med
_ -✓O<¼ - " --¼ _ ~ 23 ... Dh4+ 24. Kgl Df2+ fulgt

3 m ~ ~-~ 2j ri■"'~ af mat. 23 ... Sxf3+ 24. Dxf3-% ,,,,~~ ~% ~-1/,'",¼ Txb2 25. Tadl Sådan! Sort har
2 '8e fjjL■ lS r opbrugt sit krudt, og hvid*~--w~~-- 0W-~ .,~ø kan uden. større .problemera --wJ køre gevinsten hjem. Der

~ ~ % fulgte: 25 ... h5 26. De3 Kh7
b c d • '

9
h 27. Td2 Txd2 28. Dxd2 [67 29.

d6 Db6+ 30. Kh2 Dd8 31. Te7 Lc6 32. Txf7+ Kg8 33. Df4 De8 34.
Te7 opgivet! Et efter min mening aldeles glimrende parti, hvor
alt lykkedes.
I tredje runde mødte jeg for første gang i flere år en første
klassesspiller. Efter min mening havde han dog klart mester
styrke (præstertionsrating efter turneringen på 2280), og jeg
havde absolut mit hyr med at vinde. Faktisk stod jeg lidt
betænkeligt undervejs, men i slutspillet så jeg mest - og
vandt!
Herefter lå jeg fint, men blev så placeret overfor en 2330-
mand; og så skete det, som stort set hele tiden skete, når jeg
mødte spillere med højere rating end jeg selv: Jeg blev totalt
udspillet i åbningen. Med hvid kunne jeg opgive efter 19 træk,
men valgte at spille 24. Smok!
I femte runde mødte jeg en modstander, som jeg normalt ville
vinde 999 af 1000 partier mod. Han spillede åbningen ubegribe
ligt ringe, så med sort fik jeg lynhurtigt både en kvalitet og
megafordel. Herefter må jeg så være faldet i søvn, for det
lykkedes ham at holde remis, hvilket var surt. Jeg skal afstå
fra at komme med for mange dårlige undskyldninger, blot
bemærke, at jeg havde sovet elendigt den nat. Vi havde sovet
på stranden - og klokken 2.30 var vi blevet vækket. Det
regnede .....
Efter en hurtig remis i 6. runde, var det så tid til at vinde
partier igen. Optakten til partiet var ellers ikke alt for
god. Vi havde glemt at klippe i bussen, og var blevet taget.
Efter en meget lang diskussion på dansk, fransk og engelsk



(kontrollørene kunne naturligvis ikke engelsk, det er klart)
blev vi tvunget til at betale en bøde. Alt dette havde
imidlertid taget tid, så vi ankom næsten en halv time forsent.
Det gav dog ikke de helt store problemer, for jeg vandt ret
hurtigt en bonde, hvorefter resten burd~ være en tekniksag.
Men ak, i et anfald af skakblindhed fumlede jeg bonden og det
meste af min fordel væk. Hans s lut sp i l svtekn i k " blev min
redning ...
I 8. runde vandt jeg et rigtigt fumle-parti, hvorefter jeg
igen lå glimrende. Men det fik min modstander i 9. og sidste
runde ødelagt godt og grundigt - se blot:
SBP - IM Pytel (2400)
1. e4?! Den første unøjagtighed - 1. c4 er stærkere. 1 ... 96 2.
d4 c6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Lg7 5. Le2?! Unøjagtigt igen - 5. Lf4
for at besvare 5 ... Sh6 med 6. Dd2 var klart stærkere. 5 ... Sh6
6. Lf4 f6 7. Dd2 Sf7 8. 0-0-0? Den forkerte vej - 8. o-o for
at spille Tfel, h3 og Lfl må være den rigtige plan. 8 ... o-o
9. e5!? b5! Efter 9 ... exf5 10. Sxe5 Sxe5 11. Lxe5 Lxe5 12.
dxe5 Txf2 13. Tdfl må hvid have rimelig kompens for bonden.
Pytels svar er simpelt og godt. 10. exf6 exf6 11. h4 Sa6! Jeg
tilstår blankt, at jeg overhovedet ikke havde skænket dette
træk en tanke. Jeg havde regnet med et blodigt overfald på
damefløjen, men hvorfor skulle sort dog komplicere? Jeg har
alligevel intet særiøst modspil. 12. Tdgl Sc7 13. g4 Se6 14.
Le3 Jeg ville spille f4, men dette er ikke overraskende for
langsomt. 14 ... Te8 15. Sel Sd6 16. f4 b4! Jammen det dur da
ikke?! 17. Sbl Se4! 18. Dxb4 Bonde i sla,g? 18 ... Lf8 19. Da4
Dc7! Nej! Hvid er allerede helt væk. Udover slag på f4 truer
aetubehagelige Ld7 for at følge op med c5. Problemet med den
hvide stilling er, at rundt regnet alle officerer står
forkert. 20. f5 Sg3 21. Th2 Sc5 22. Da3 Eftersom 22. dxc5 Txe3
blot giver mig en overtykt tabt stilling. 22 ... Sxe2+ 23. Txe2
La6! Bang! 24. Td2 Sd3+ 25. Txd3 Lxa3 26. Txa3 Dh2 27. Tg2
Dxn4 28. Kd2 Dhl 29. g5 fxg5 30. fxg6 h6 og jeg fandt tiden
moden.
Samlet blev det til 5 pts, hvilket betød en mindre ratingtil
bagegang. Imidlertid føler jeg selv, at spillet fungerede
bedre end tidligere - specielt i slutspillet, men også i midt
spillet, hvor jeg så en del mere end jeg plejer. Det var
faktisk kun i åbningensfacen jeg spillede tyndt - og det er
der som bekendt midler mod: Teori. Spørgsmålet er så bare:
Gider jeg ...

Søren B.P.



Mit bedste parti

Eller:

I Niemzowitch' fodspor

Som man vil bringe i erindring, kørte
Fribonden en tid lang en artikelserie, hvor man
opfordrede alle medlemmer til at fremvise deres
bedste parti.

Rygter vedrørende mit parti i holdturne
ringen mod Amager Sk. ilede ret hurtigt til
redaktionen.

Siden har jeg fået adskillige henvendelser
om at offentliggøre det til husvalelse og
inspiration for den samlede læserskare.

I al beskedenhed vil jeg da også sige, at
partiet er ret så usædvanligt. Den indlysende
logik til gennemførelse af den sublime strategi
er i sandhed et særsyn blandt os "almindelige"
spillere.

Umiddelbart ville jeg mene, at det snildt
kunne indgå i en kommentatorkonkurrence, hvis
Skakbladet igen skulle tage denne gamle ide op.

En lille pudsighed i den forbindelse er
det, at parti nr. 2500, Skakbladet 1950, blev
indgivet til kommentatatorkonkurrencen. Og som
redaktøren skrev: "Tilfældet har villet, at
netop partiet med dette runde nummer er af en
ganske jævn spiller." Han havde lige deltaget i
Påsketurneringen og scoret 5 points i 1. klasse.
Hans navn er Bent Larsen!!

Dette skal ikke være nogen umiddelbar
sammenligning. Men dog, sagt med megen blusel:
Det er nu et rigtig godt parti.

Men nu til biddet:



Hvid: Eigil P. Sort: Tom Nielsen, ASK

l.e4,e5 2.f4 Jeg ved, at dette træk er ret
usædvanligt for en positionelt orienteret
spiller som mig. Mit store forbillede er som
bekendt Niernzowitch. Men den gamle sandhed om at
vilde spillere skal spille positionelt og
omvendt en gang imellem med henblik på at skærpe
deres spilforståelse, lever endnu. Derfor dette
forsøg.

2.,-,LcS Det er det træk, som jeg mindst
af alle bryder mig om at spille mod. Han må have
kendt noget til mig i forvejen.

3.Sf3,d6 4.Lc4,Lg4 Der er adskillige bedre
træk, og teksttrækket er vel sorts eneste
egentlige fejl i hele partiet. Det var, som man
vil se, desværre ikke nok for mig.

5.c3 Profane træk som 5.f:e5,d:e5
6.L:f7+,K:f7 7.S:e5+ osv. er klart i modstrid
med mit store forbilledes idealer og kunne
derfor på ingen måde komme på tale. Det hele
skal forløbe langt mere sublimt og dybttænkt.

5.,-,L:f3 6.D:f3,Dh4+ Dette er et rigtig
godt træk, der svækker den hvide kongefløj. Men
dette havde jeg naturligvis set, og valgte at
give denne svækkelse for at besætte centrum. Det
er hele åbningens ide.

7.g3,Df6 8.d4 Det eneste klart logiske
træk. Det er faktisk stillingens krav. Herefter
er sort i defensiven. Men han har da også
trukket dronningen to gange. Det er per
definition uhensigtsmæssigt og giver da også en
trykket stilling.

8.,-,e:d4 9.e5 Dette er ærlig talt et
pragttræk. Kun sådan går man den lige vej mod
kongen.

9.,-,d:eS 10.D:b7,Dc6 11.LdS!! Det kan
ikke gøres bedre. 11.LbS blev naturligvis
kasseret, da det ikke lukker den lange diagonal.



Det var det helt ekstraordinære. Man skal
naturligvis se det hele, og hvid skal passe på
ikke at få løberen spærret inde på a8.

ll.,-,D:b7 12.L:b7 Vi kunne begge se, at
hvis begge parter spiller korrekt, er det givet
ikke nok til hvid gevinst. Vi havde her begge
set til og med 33.,-,L:g3. Det skyldes
udelukkende partiets indlysende logik. Hvor
mange PLY det ville give i en computertest, ved
jeg ikke. Men det må være en del!

12.,-,Se7 13.L:a8,c6 14.b4 Den kære
testamentebonde må ile den nødstedte løber til
hjælp.

14.,-,Lb6 15.bS,c:bS Hermed er frigørelsen
en kendsgerning.

16.a4,0-0 17.La3,Te8 18.a5,Lc7 19.0-0,e:f4
20.g:f4,Sg6 Disse og en del af de følgende træk
gives uden kommentarer p.gr.a. deres immanente
logik!

21.f5,Sf4 22.Lf3,d3 23.Sd2,L:a5 24.Lb4,Lb6+
25.Khl,Sh3 26.Tael,Td8 27.c4,Sg5 28.c5,S:f3
29.T:f3,Lc7 3o.T:d3,Tc8 31.Te7,Sa6 32.Tde3,f6

Hermed er vi via disse helt indlysende og
derfor uden kommentarer givne træk nået til
partiets absolutte højdepunkt, nemlig det hvide
positionelle offer, som vi begge havde set
allerede i træk 12!!!

Det kan måske forekomme ubegribeligt for
den spiller, som ikke har vor store læremester,
Niemzowitch', geniale forståelse for stillingers
ubetingede positionelle krav. Selv skal jeg ikke
postulere, at jeg helt forståer hele dybden. Men
det er i sandhed også kun for de meget få
indviede. Men kan man, som fx jeg selv, nå til
at forstå mere end 70%, er man nået langt.

33.Tg3!! Jeg skal ikke trætte læseren med
de alenlange varianter, der konkluderer dette
træks ubetingede nødvendighed. Læseren kan teste
sin egen styrke ved at søge dem.

33.,-,L:g3 Igen har sort det relativt let.
Han kan kun danse efter hvids pibe.

I r;



34.T:a7,S:b4 35.h:g3,T:c5 36.Se4,Te5
37.Sd6,h5 38.Ta8+,Kh7 39.Tb8,Sc6 40.T:bS,T:bS
41.S:bS

Nu er stillingen helt klart remis, selvom
sort naturligvis skal spille ganske nøjagtigt.
Da det var et holdkampparti, fortsatte vi endnu
en tid, men remis blev det efter 50 træk.

Det var herligt at få lov at spille et så
gennemført logisk parti. Og kom så ikke og sig,
at der ikke sker noget, når man spiller på hold
for VS.

Jeg kunne ønske alle at få den glæde at
spille et så givende parti. Det giver virkelig
een mod på at se hvor langteens skaklige kunnen
kan bære. Hvem ved. Måske en dag bringer
talentet een mulighed for at få et parti mod
verdensmesteren.

At være i Caissa's tjeneste bærer så
sandelig lønnen i sig selv.

Eigil

5. sept.

12. sept.

19. sept.

26. sept.

3. okt.

lo. okt.

Program

VS-Open, l - 3 runde, VT M.kl. + K.kl. 1. runde

VS-Open, 4 - 6 runde, VT M.kl. + K.kl. 2. 2unde

18,45 DEMO-brædt, 19,30 VT, alle klasser

18,45 DEMO-brædt, 19,30 VT, alle klasser

18,45 DEMO-brædt, 19,30 VT, alle klasser

Holdmøde samt udsatte partier+ hængepartier

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19,30 i lokalerne i Menighedshuset,
Alekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Benny Petersen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

Klubbens giro

42 22 26 37
31 74 35 21
31 57 54 88
31 71 74 97
6 47 84 33

Formand
Kasserer
Redaktion


