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VS - OPEN 1990

Turneringen blev afviklet den 5. og 12. september som en
6 runders Monrad. VS-OPEN er en tilbagevendende begivenhed
her før sæsonstart, og har bl.a. det hellige formål at øge
medlemstallet i klubben. Således var turneringen åben og
gratis for ikke-medlemmer.

Der var tilmeldt 16, hvoraf 14 gennemførte. Af disse 14
var 7 ikke-medlemmer. Det er ret flot, synes jeg, specielt
i betragtning af at 5 af disse 7 har tilmeldt sig vinter
turneringen. Det er godt for klubben som helhed, og måske i
særdeleshed godt for Gyldholms klub-regnskab. Jeg byder
hermed alle de nye hjertelig velkommen i klubben!

Rent skakligt overraskede ikke-medlemmerne ved at besætte
4 af de 6 præmiepladser.

1. Jørgen Hansen, ny 5/6
2. Kjeld Klausen, ny 5/6
3. Jesper Holm 4/6
4. Helge Jørgensen 4/6
5. Niels Edoo, ikke-m. 4/6
6. Preben Renstrøm, ikke-m.

(Korr . 2o,5)
(Korr. 20,0) (Ex-medlem!)
(Korr . 17, 5)
(Korr. 17, o)
(Korr . 15,o)
3½/6

Der var overvældende pengepræmier, og hele festligheden
endte i stor bravour •••

DP



Visdom til folket.

Af min karrige alderdomsunderstøttelse har jeg
sparet 2o kroner sammen og anskaffet mig turne
ringsbog 1990, samlet og udgivet af chefideolog,
klubmester & biblioteksdirektør Eivind, og trods
de svære materielle afsavn jeg derved har pådra
get mig, må jeg sige, at clet er længe siden jeg
har givet 2o kroner så godt ud; jeg håber, at en
virkelig kompetent person vil anmelde værket her
i Fribonden.

Jeg har en kommentar til et af partierne, 9.
runde, Morten M.Hansen/Lars Pedersen: Lars' So.
træk er h4, men med 50.-Dhl er Morten mat. Så bru
tal er Lars dog ikke, men klemmer i stedet Morten
langsomt ihjel, hvad jeg ikke rigtig kan se det
humane i. Personlig ville jeg nok foretrække at
blive henrettet med økse fremfor at blive trådt
til pladder af gæs, men det er jo immervæk en
smagssag.

Eivind har med turneringsbog 90 præsteret et
enormt stykke arbejde og gentager succes'en fra
i fjor, men desværre er interessen blandt medlem
merne ikke helt så stor som den burde være; for
eksempel har klubben stadig et lille restparti af
turneringsbog 89 liggende. Liebhavere med en ak
ceptabel intelligenskvotient skulle snarest sikre
sig et eksemplar, inden den i løbet af kort tid
bliver en bibliofil sjældenhed til en formidabel
pris, og set fra et andet synspunkt kan man sige,
at den visdom som udspys af de store kanoner og
som er manna i ørkenen for os andre små bøsser,
den skal vi suge til os med begær, ligervis en
kat der labber fløde.

Vi har adgang til mange visdomskilder, en af
dem er computeren, den såkaldte PC'er, og den er
sikkert udmærket når man er PCtræng~ade, men i
det hele taget gælder det, at vi ikke f'orsømmer
nogen mulighed for at dygtiggøre os til de store
opgaver der forestår, til gavn og glæde for os
selv såvel som for vor kære klub.
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HOLDTURNERINGEN 1990/91

Hermed præsenteres sæsonens 4 (!) hold for sæsonen
1990/91:

1. hold i 3.div. 2. hold i 2.række

1. Eivind Einersen ( fI) 1. Benny Petersen ( H)
2. søren B.Petersen 2. Leif Jensen
3 . Gunnar West Hansen 3 . Jesper Asgaard
4. Hans Nielsen 4. Bent Wiberg
5. Morten M.Hansen 5. Niels Rendlev
6. Dimon Pedersen 6. søren Juul Sørensen
7. Stefan Hansen 7. Eigil Pedersen
8. Lars M. Pedersen 8. Bo Blangstrup

Holdleder 1. hold: Eivind, tlf 31 10 57 58
Kampleder 1. hold: Barkhuus

Holdleder 2. hold: Benny, tlf 42 22 26 37

3. hold i 3. række 4. hold i 4. række

1. Johnny Andersen 1. Finn Madsen
2. Jørgen Hansen 2. Kurt Andersen
3. Erling Madsen 3. Jesper Holm ( H)

4. Jens Winde Leff 4. Helge Jørgensen
5. A.Clausen-Frederiksen 5. Asger Levinsen
6. Kjeld Klausen 6. Ebbe Ask
7. Kjell Suadicani 7. Axel Barkhuus
8 . Henrik Pedersen (H) 8. Børge Gyldholm

Holdleder 3. hold: Henrik, tlf 31 57 98 59

Holdleder 4. hold: Jesper, tlf 31 59 40 03

Reserver er resten af klubbens medlemmer; de
respektive holdledere vil få nærmere information om
hvor disse skal indplaceres.

Overraskende fik vi så
valgte at efteranmelde
stund har vi dog endnu
tilmelding) .

mange tilmeldinger, at vi
et 4. hold (i skrivende
ikke fået bekræftet denne



Ellers er holdene selvfølgelig udtaget efter
bestyrelsens vurdering af spillestyrken, men også
under hensyntagen til folks mulighed for
søndagsskak (3. division). Samtidig skal det
tilføjes at der på 3. - og 4. holdet optræder en
del nye medlemmer, som det ikke har været muligt at
danne sig et sikkert indtryk af. Endvidere har det
været nødvendigt, at tilmelde spillere som faste
spillere, selvom de kun har tilmeldt sig
holdturneringen som reserver. Derfor må 3.- og
4. holdet forvente at skulle stille med reserver i
formentlig alle runder, men vi har 10-12
velkvalificerede af slagsen, så det skal kunne lade
sig gøre.
Hvilke forventninger kan man så stille til holdene?
1. holdet får en yderst spændende opgave i 3.
division. Desværre må vi undvære søren i fire af
runderne, ligesom Benny og Leif har trukket sig.
Men alligevel er der grund til optimisme. For at
kunne leve op til mine forventninger skal 3.-4.
pladsen nås!
2. holdet er blevet yderligere forstærket i forhold
til sidste sæson, så denne gang må oprykningen ikke
glippe; alt andet vil være en skuffelse!
3. holdet er ligeledes blevet styrket, så i denne
sæson skal vi forhåbentlig ikke slås med
nedrykningsspøgelset. En 3.-4. plads vil
tilfredsstille forventningerne.
4. holdet kan man i virkeligheden ikke stille de
store forventninger til, men da det i virkeligheden
er et yderst rutineret hold, vil de formentlig
kunne blande sig i toppen. Hvis blot vi kan stille
med fuldt hold vil oprykning kunne nås allerede i
første sæson (udover nr. 1 rykker nr. 2 og ofte
også nr. 3 op fra 4. række).

Som det ses er det store forventninger, der
stilles, men hvorfor skulle vi stille op, hvis det
ikke var for at vinde?

Og husk så at melde afbud til holdlederen
ligesåsnart du får en anelse om, at du ikke kan
komme; der kan blive kamp om reserverne i år.

Benny



Køb aktier med sikker kursstigning

Du har sikkert ofte overvejet, at blive kapalist
med tanken om de mange lettjente penge, der kunne
ligge for dine fødder. Men modet har alligevel
svigtet dig (læs: du ville hellere bruge pengene
nu til god mad og vin), hvorfor det ikke er blevet
til noget.Men .

NU ER CHANCEN DER. Efter en succesrig
introduktion af HOLDAKTIER i sidste sæson kan vi
nu påny udbyde HOLDAKTIER gældende for sæsonen
1990/91. Og ved en investering i disse aktier, er
man sikker på gevinst:

Enten er du en af de lidt heldigere personer og
vinder en eller flere af følgende præmier:

1. præmie
2. præmie
3. præmie

35% af de indbetalte aktiebeløb.
20% ~f de indbetalte aktiebeløb.
15% af de indbetalte aktiebeløb.

eller også er du en af de gode støtter i klubben,
der glæder sig over at resten af de indbetalte
penge går i klubkassen.

Reglerne for erhvervelse og rettigheder er som
følger:

1. Kontant købspris kr. 5. Et stk. nummereret
aktie udleveres.

2. Betaling af 1 kr. pr. scoret points af vore 4
hold i holdturneringen.

3. Deltager i lodtrækning om ovenstående 3 præmier.
4. Lodtrækning foretages til holdafslutningsfesten

i marts 1991 eller til generalforsamlingen
afhængig af kursudviklingen (læs: salget).

Layout af aktien vil blive ligeså lækkert som i
fjor, så skynd dig hen til kassereren, der vil
blive rift om dem.
1. præmien i sidste sæson var på over kr. 500,
og klubbens udbytte, blev takket være Gunnar på
omkring kr. 1000!!

P.b.v. Benny



12. Copenhagen Open 1990

havde i år deltagelse af 3 Vanløse
spillere, Morten, Bo og Stefan -
sidstnævnte dog som medarbejder i
turneringsledelsen.

Når man ser bort fra enkelte
cigarrygende elementer, så var spille
forholdene noget nær ideelle. I hvert
fald er det de fineste forhold, jeg har
spillet under nogensinde (det var min
10. koordinerede turnering). Borde
og stole var fine, alle klasser spillede
med tårnure (!), og indeklimaet var
Iint i forhold til IM-gruppens årligt
tilbagevendende saunatemperaturer.

Som helhed var jeg tilfreds med
partiernes kvalitet, og delvist med
udbyttet af dem.

1. runde: Hvid mod Kasper Han
sen (Hammershøj), der blev presset
i Såmisch-varianten i kongeindisk.
Han måtte ofre en officer for at befri
spillet, og i forsøget på at undgå, at
han fik modspil, havnede jeg i tidnød
og satte siden et tårn i slag. Puha!
(Y,k!)

2. runde: Sort mod Carsten Brøl
Jing (SK 1968), der kastede sig ud i
et voldsomt angreb mod min kon
gestilling. Angrebet kunne have
trængt igennem, men jeg kæmpede
med det bedste jeg havde lært, og
han tabte til sidst på tid a la Morvil
le!

Måske hedder min næste artikel
i FB "Kunsten at forsvare sig" ? !

3. runde: Sort mod Steen Peter
sen (Brønshøj), der spillede b3 i træk
2 i siciliansk. Sort fik hurtigt lov at
udligne med e7-e6 og d7-d6-d5, og
vandt derefter nemt i den svækkede

hvide c-linie (b2-b3). Det tog blot 30
træk.

4. runde: Hvid mod Jørgen Klau
sen (Nordfalster):
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Stillingen efter 15...Sel.
16. dxe6 fxe6 17. Lh3. Truer 18. La7
fulgt af Lxe6 +. 17...SfS 18. Tdl (18.
g4? Sh4) Se8. 18 ...Tbd8 19. Lb6 Tc8
20. Lxf5 exf5 21. b3 er godt for hvid.
19. Se4. Springeren føres med frem.
Hvid planlægger Se4-g5xe6. 19 ...DcG
20. Dd3 Td8 21. Lg2! dS 22. SgS. Nu
truer der Sxe6 fulgt af Lxd5. 22...Sc7
23. cxd5 Sxd5. Hvis han slog med
bonden, havde jeg planlagt 24. Tcl
Dd7 25. Txc7 Dxc7 26. Se6, og hvid
vinder d5-bonden samt muligvis b7-
og a6-bønderne. 24. Sxe6. Det kunne
se ud som om hvid kunne blive mat
efter 24...Sdxe3 med ...Dxg2 eller
...Txdl, men efter 24...Sdxe3 25. Lxc6
Txd3 26. Txd3 mister sort materiale.
I stedet spillede han 24 ...Sfxe3 25.
Sxd8 Df6 26. Lxd5+, og kom bagud
med et tårn. Hvid fik lov at sætte



mat. 1-0.
5. runde: Sort mod Jacob Sylvan,

Tjalfe (1925). Jeg var nået op på en
3. plads, og de sidste 4 runder mødte
jeg mesterspillere. Ham her blev
eksamineret i slutspil:

Stillingen efter 17. Tfl.
17...Lxc3 18. Dxc3 Dxc3+ 19. bxc3
Tc8 20. Ld2 Tc4. Sort vil manøvrere
ud fra feltet c4 og vil i første omgang
hindre, at hvid spiller a4. 20...b5 var
mere præcist. 21. Tbl b5 22. Tb4
TcS(!) 23. f4? 23. a4 skulle spilles. Nu
følger nogle fine manøvrer, der gæl
der feltet c4, og efter disse åbner sort
linier ned mod den hvide konge og
bryder igennem med meget klar for
del, da de hvide bønder alle er svage:
23...Sb8! 24. Ke2 Sc6 25. Tbbl Tc4
26. Kd3 K17(!) 27. h4 dS 28. e5 Td8
29. Le3 d4 30. cxd4 Sxd4 31. Lxd4
Tdxd4+ 32. Ke3 Te4+ 33. K13 Txf4+
34. Kg3 Txfl 35. Txfl + Ke8 36. Tf2
Te4 37. Tf4. En overraskelse. Nor
malt duer det ikke at gå ud i bon
deslutspil, når modstanderen har
merbonde, men her er der en dob-
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Analyse.
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beltbonde til at komplicere sagen. Jeg
havde regnet med 37. Tf3, hvor sort
har flere muligheder. F.eks. 37 Ta4
38. a3 Tc4 39. c3 Te4 eller 39 Ta4,
og hvid har alligevel ikke aktiveret
tårnet! 37...Txf4 38. Kxf4 Kd7 39.
Ke4 Kc6 40. Kd4 b4 41. Kc4 a5 42.
Kb3. Efter 42. Kd4 Kb5 eller 42. c3
bxc3 trænger sort ind til e5-bonden.
Hvid skal have fat i a5-bonden.
42 ...KbS. Efter 42...Kd5 43. Ka4 Kxe5
44. K:xa5 Kd4 45. Kxb4 e5 46. a4 e4
47. a5 e3 48. a6 e2 49. c3+ Kd3 50.
a7 elD 51. a8D kunne jeg ikke se,
hvordan jeg kunne bytte dronninger
af: 51...De4+ 52. Dxe4+ Kxe4 53. c4
taber for sort! og 51...Dxc3 + 52. Kb5
Dc4+ 53. Kb6 Db4+ 54. Kc7 Dd6+
55. Kc8 De6+ 56. Kc7 giver heller
ikke noget. Senere fandt jeg ud af, at
51...Dxh4+ 52. Ka3 Dxg5 vinder
relativt nemt. 43. c4+ (?) 43. c3 inde
holder flere muligheder for sort til at
spille galt. Hold nu hovedet koldt!
Udgangsstillingen er altså:



Der er tre muligheder, A: 43...a4+,
B: 43...bxc3 og C: 43...KcS.

A: 43...a4+ 44. Kc2 Kc4 45. cxb4
Kxb4 46. Kb2 Kc4 47. Ka3 Kb5 48.
Kb2 Kb4 49. Kc2 Kc4 50. Kb2 Kd5
51. Ka3 Kxe5 52. Kxa4 Kd4 53. Kb3
e5 54. a4 e4 55. a5 e3 56. a6 e2 57. a7
elD 58. a8D Dbl + og sort vinder.
I:Ivis 56. Kc2, så vinder sort med
56...KcS.

B: 43...bxc3 44. Kxc3 Ka4! 45.
Kb2 Kb4 46. Kc2 Kc4 47. I<d2 Kb4
48. Ka3 Kxe5 49. Ka4 Kd4 50. Kxa5
e5 51. a4 c4. Hvid får ingen dronning.

C: 43 ...Kc5 44. cxb4 axb4 45. Kb2
Kd5 46. Kb3 Kxe5 47. Kxb4 Kd4 48.
a4 e5 49. a5 e4 50. a6 e3 51. a7 e2 52.
aSD elD + fulgt af 53...Dbl + og
dronningafbytning. Sort vinder.

Nu blev det i stedet nemmere.
43...KcS 44. Ka4 Kxc-t 45. KxaS b3
46. axb3 + Kxb3 47. KbS Kc3 48. Kc6
Kd4 49. Kd7 Kxe5 50. Kxe7 Kf5 51.
Kl7 e5 52. Kg7 e4 53. Kxh7 e3 54. h5
e2 55. hxg6 elD 56. g7 Dhl + 57. Kg8
Kg6 58. opgivet.

6. runde: Hvid mod Thomas
Pedersen, Øbro (1959) blev remis i
13 træk ved trækgentagelse. Jeg stod
lidt bedre...

7. runde: Hvid mod Arne Beyer
holm, Frederiksberg (2116). En rolig
kamp uden store sværdslag. Parliet
blev spillet helt til ende. Remis i et
bondeslutspil.

8. runde: Sort mod Gerner Carls
son, KS/St.S (2090). Før denne runde
lå jeg stadig på en tredieplads og
kravet for at blive mesterspiller var ½
point. Efter en slap åbning fra min
side gik vi ud i et slutspil, hvor jeg
havde nogle elendige bønder. Det
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sluttede i et løberslutspil.
Hvid: Kd3, Lc3, a5, b3, e3, f5, g4.

Sort: Kc5, Le7, 67, b5, d5, f7, h7.
Her faldt sort på tid!! tre træk

før tidskontrollen. Det kom fuldstæn
dig bag på mig - jeg troede, at jeg
havde et halvt minut tilbage, da jeg
kiggede på uret. Sort, sort uheld:
Hvid står lidt bedre, men sort skulle
ikke have store problemer med at
holde det. Øv! Det er kun 3. gang i
min "karriere", at jeg taber på tid
(sidste gang var i 1983).

Resultatet: 0 1 1 1 ½ ½ 0 = 5/8,
6. præmie og ny rating 1895. På trods
af denne skuffelse er jeg tilfreds med
turneringen, og jeg kan ikke helt dele
Eivind opfattelse, når han i FB juni
nr. skriver, at koordinerede turnerin
ger ikke synes at passe mig. Rating
fremgang i 7/10 turneringer. Præmie
i 6/10 turneringer. Men måske har
han tænkt på turneringen i Finland,
hvor man ikke kunne se hvad brik
kerne forestillede osv. Den turnering
var virkelig en katastrofe! (Nej, jeg
tænker ikke specielt på den turnering.
Jeg tænker mere på det overordnede
resultat, som hedder rating. Når man
så længe som Morten har mesterstyrke
men ca. 1700 i rating; må man pr.
definition haveproblemer i koordinere
de turneringer. Eller mener du selv, at
din rating hele tiden har været OK?
Eivind).

Med Steens ord vil jeg så trøste
mig med, at jeg nu i praksis kan
kalde mig mesterspiller ?!

Morten
Jeg sagde nu bare at du

nu beviseligt var næsten
lige så stærk som deriri
geste mesterspillere!Steen



TOPSCORER 1989/90

Formandsposten er en stor byrde i VS, især når man
skal leve op til den tidligere! Der er mange
administrative gøremål, men måske vigtigst af alt;
Stefan har dannet præcedens: Som formand for VS bør
man også være topscorer i holdturneringen. I den
første sæson kunne undertegende ikke leve op til
dette på grund af en enkelt kikser, men endelig i
denne sæson lykkedes det! Endelig, fordi jeg
allerede inden jeg blev formand, havde jagtet
topscorerpræmien igennem 8 sæsoner. Flere chancer
er kikset og hvergang har det været Stefan, der
har overgået mig!
En forpligtelse følger med topscorerpræmien, nemlig
at præsentere mindst et parti i FRIBONDEN! Man
kunne også følge Hans' eksempel; han har bragt
samtlige gevinster i FRIBONDEN i denne sæson!
Jeg har været involveret i en række rimeligt gode
partier og været indblandet i nerveopslidende
tidnØddrarnaer i 6 partier!
I 1. runde vandt jeg fornærmende let, men i 2.
runde opnåede jeg en ganske instruktiv gevinst i
følgende slutspil.
Vi kommer ind efter sorts 22. træk:
Hvid: Benny Petersen Sort: Torben Paving, LVS II

25. Tc6! (Spillet pr.24. Le3, Tec8

C/

Hvid har en lille klar fordel: God løber mod dårlig
samt støttepunkter på b6 og c6 i de åbne linier.
Sidstnævnte problem (at have to åbne linier, at
vælge imellem) kostede tid på uret, men efter lange
overvejelser:
23. Tfcl, Sd7



intuition, en bonde på 6. række må blive et aktiv
(men den er også udsat!)) 25 .... , Txc6 26. dxc6,
Sc5 27. Lxc5! (den gode løber må ofres for en god
sag; resten er på det nærmeste forceret, så trods 1
minut til 4 træk, er der ingen problemer) 27 .... ,
dxc5 28. Tdl, Df6 29. c7, Le7 30. Dd7, De6 31.
Sfl, Dxd7 32. Txd7, Kf8

S~~',WU//~W/AV/~7. l]'.MIJi1
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(Efter tidnøden får vi begge tid til at studere
stillingen. Prøv selv at kigge lidt. Jeg kunne se
og mærke på "tilskuerne", at de ikke umiddelbart
gennemskuede at der er klar gevinst for hvid; c
bonden i kombination med en kommende kæmpespringer,
der tager alle løberens felter og truer med at gå
til b6, gør sort total hjælpeløs) 33. Se3, Ke8
34. Td3, c4?! (En lokkemad lægges ud, men .... )
35. Tc3(!), Lc5 36. Txc4, Lxe3?! (Desparation)
37. c8(D)+, Txc8 38. Txc8, Kd7 39. Tf8, Ke7 40.
Ta8, Ld2 41. Ta6, hS 42. Kfl, Lc3 43. Ke2, Lb4
44. Kd3 og sort opgav fornuftigvis.

3.: runde var en katastrofe efter bondetab i træk 8!
Men lurende på chancen lykkedes det i min tidnød at
anbringe et meget chancerigt kvalitetsoffer, der
senere blev udnyttet til afvikling til en sikker
remis! I 4. runde overanstrengte jeg formentlig
mine brikker på at skaffe en afgørelse, men i min
tidnød kunne min modstander ikke overskue den åbne
stilling. Og faktisk vandt jeg 2-0, idet jeg overså
at min modstander overskred betænkningstiden (jeg
havde kun øje for min egen vinge)! I 5. runde
spillede jeg lidt uforsigtigt i min tidnød og stod
til tab, men heldigvis indtraf endnu en tidnød og
det er jo næsten altid et halvt points værdi. I
runde 6 spillede jeg følgende interessante Volga

I0



gambit:
Hvid: Benny Petersen Sort: Jan Brøndum, K41
1. d4, Sf6 2. c4, c5 3. d5, b5 4. cxb5, a6
5. bxa6, Lxa6 6. Sc3, d6 7. Sf3, g6 8. Sd2, Lg7
9. e4, Lxfl 10. Sxfl, Da5 (Jeg havde uden den
store succes prøvet denne opstilling nogle gange
mod Volga, men havde inden matchen fået repereret
den. Hold.mødet inden sæsonen viste derved sin
berettigelse, idet jeg fra dette havde noteret mig,
at modtsanderen ofte spillede Volga. Morten
udnyttede ligeledes sin viden fra hold.mødet i denne
match og knuste sin modstander, men satte desværre
både merofficer og -bønder overstyr(½-½). Da5
havde jeg dog ikke studeret nøjere) 11. Ld2, 0-0
12. Se3, Da6 13. De2, Dxe2+ 14. Kxe2 (Jeg har
ganske vist læst, at dronningsa~bytning ikke letter
hvids forsvar i Volga-gambit, men jeg er ikke enig
og var allerede godt tilfreds) 14 ..... , Sbd.7 15.
Thbl, Tfb8 16. f3, Sh5? (Et meningsløst tempotab,
som min modstander også bagefter udtrykte stor
utilfredshed med) 17. g3, Ta7 18. Sc4, Tb4 19.
Kd3, Sb6 (Også dette træk udtrykte sort stor
utilfredshed med efter spillet; istedet ville han
have forsøgt 19 .... , Txc4; jeg mener dog ikke, at
hvid behøver at frygte dette kvalioffer) 20. Sxb6,
Txb6 21. a4, Tb3 22. as, Sf6 23. Ta4, Sd7 24. ·
Kc2, Tb8 25. b3 (Nu står hvid solidt, men det kan
dog blive svært at komme videre, men i hvids tidnød
hjælper sort til. Formentlig skal springeren
omplaceres til c4 og b4 gennemføres) 25 .... , e6?
26. f4, Kf8 27. dxe6, fxe6 28. f5(!) (Et godt
skinoffer, nu er det hvid der får fordel af
åbningen af centrum) 28 .... , gxf5 29. exf5, exfS
30. Tfl, SeS 31. Txf5+, Ke8 32. Sd5, TbS 33.
Sf6+?! (En svær beslutning og formentlig forkert.
Jeg havde overset, at sort kunne dække h7 to gange.
På den anden side set vil løberen blive stærkere
end springeren med så spredte bønder. Men direkte
Th4 må være bedre) 33 .... , Lxf6 34. Txf6, Kd7 35.
Th6, Kc6 36. Tah4, Tbb7 37. Tf6, Tf7 38. Txf7,
Txf7 39. Tf4, Ta7(?) (Sort har vanskeligheder, men
dette kan næppe være rigtigt, at beholde tårnene på
brædtet, når prisen er et passivt tårn mod et
aktivt. Et af sorts problemer er, at hans
centrumsbØnder pudsigt nok ikke udgør nogen fare

il



for hvid) 40. g4, d5 41. Tf6+, Kb7 42. gS, Ta6
43. Lf4, Sg4 44. Tf7+, Kc6 45. Ld2, d4 46. Txh7,
Kd5 47. Tb7 (Efter at have overspillet sort i
slutspillet opstår den uheldige situation, at
holdlederen meddeler mig, at stillingen nu er 4-3
til os. Med to minutter mod fire betænkte jeg mig
ikke før jeg tilbød remis, da 4½ var ligesågodt som
5 før sidste runde. I den situation må man ikke
satse, selvom hvid har soleklar fordel på brædtet.
F.eks. 47 ..... , Sxh2 48. Tb6!, men altså ... ) ½-½.

I oprykningskampen mod Albertslund sad nerverne
uden på trøjen, men alligevel blev det et 95%
helstøbt parti! Bortset fra et enkelt træk er jeg
meget tilfreds med følgende partiforløb:
Hvid: Miki Mihaljevic, Al.S. Sort: Benny Petersen
1. b4, a5!? (Endnu en holdmødetriumf. Jeg har flere
gange før med succes svaret a5 på aben og havde
studeret den yderligere inden oprykningskampen.
Ideen er at hæmme hvids fremrykning på
dronningfløjen og dernæst vinde på kongefløjen)
2. b5, Sf6 3. Lb2, d6 4. e3, g6 5. c4, Lg7 6.
Sf3, 0-0 7. Le2, c5 8. d4, cxd4 9. exd4, Dc7
(Ved en mindre trækomstilling er vi stort set
havnet i en stilling jeg havde studeret på forhånd,
dog med den forskel at sort helst ikke skulle have
en efternøler på e7) 10. Sbd.2, Sbd.7 11. Tcl, b6
12. 0-0, e5 (Men nu får jeg alligevel gennemført
e5, dog på bekostning af felterne d6 og især c6,
som er sårbare punkter. Tilgengæld har hvid en
svaghed på c4, ligesom hans lette officerer ikke er
optimalt placeret) 13. dxeS, dxe5 14. La3, Td8
15. Dc2, ses (Sort er nødt til at stoppe noget i
hullet på cS. Det giver en svag bondestilling, så
nu må kongeangrebet afgøre, da slutspillet vil være
tabt) 16. Lxc5, bxc5 17. Ld3, Dd6! (Et meget
stærkt træk, der var yderst vanskeligt at finde og
det kostede på uret, således at vi begge nu havde
15 min. tilbage. Ideen i trækket er, at sort skal
have udnyttet den lange diagonal a8-hl for at kunne
få kongeangreb. Det naturlige udviklingstræk Lb7
giver hvid fordel efter f.eks. 18. Se4, Sxe4 19.
Lxe4. Hvid kan efter teksttrækket forsøge (hvilket
kostede mig tid at beregne/bedømme), 18. Se4, Dxd3
19. Tfdl, Dxe4 20. Txd8+, Lf8 21. Dxe4, Sxe4 22.



SxeS, Kg7, hvorefter sort kan få svært ved at gøre
sin materielle overvægt gældende. Men hvid trak
a'tempo .. ) 18. Le4?!, Sxe4 19. Sxe4, De7 20.
Tfel, Lb7 (Så er alt sat i stilling) 21. De2, fS
22. Sc3, e4 23. Sd2(?) (Hvid behøver ikke, at
flytte springeren endnu og faktisk har sort lidt
placeringsproblemer med dronningen) 23 ... , DgS 24.
Sfl, Td3 ("Hvad skulle tårnet derned efter" spurgte
Hans efter partiet, og faktisk var jeg også selv i
tvivl. Men trækket er godt nok, idet Sc3 p.t.
forhindrer fremstødet f4) 25. SdS, Ld4 26. Sc7,
(Ups, et generende træk i tidnød, tårnet på a8 var
jeg ligeglad med, men der truer også Se6) 26 ... , f4
27. Se6, Df5 28. Sxd4, cxd4 29. Tcdl, f3 30.
gxf3, Dg5+?? (I min tidnød overser jeg den smukke
afslutning 30 ... , exf3 31. Dxd3, Dh3! (det var det
træk jeg ikke så, det er jo ikke en skak) 32. Se3,
dxe3 33. Dfl, Dxfl+ 34. K eller Txfl, e2! og
tæppefald) 31. Sg3, Txf7 32. Txd4 (KLIK, "Du er
faldet" nærmest råber undertegnede. Ingen af os
aner om det er hans 32. eller 33. træk, altså
rekonstruktion. Men gudskelov det var hans 32.,
0-1. I slutstillingen havde jeg planlagt hS, men
faktisk er 32 ... , e3! meget stærkt. F.eks. 33.
fxe3, Txg3+ 34. hxg3, Dxg3+ 35. Kfl, Dh3+ 36.
Kg2, Dhl+ 37. Kf2, Dg2++ eller 33. Tfl, Taf8.
En strategisk sejr for sort.

Tidnød spillede en stor rolle i mange af partierne,
men koldblodighed og selvtillid giver mange points.
Og hvorfor har Eivind m.fl. så meget mod tidnød?
Hvilke spillere er mest tidnødplagede på holdet?
Hvilke spillere scorede flest points i denne sæson?
Rigtig gættet: "De tre tidnødnarkomaner"
(Søren, Morten og undertegnede)!

Benny, topscorer



Et parti fra almenklassens anden runde

Nu da almenklassen er begyndt at notere

partierne med gennemslag, er jeg som den

fØrste blevet opfordret til at vise mit

parti mod Kjell suadicani i Fribonden.

Jeg håber, at mit eksempel vil blive

fulgt op af mange andre "spændende" par

tier i FB.

1. d4, Sf6 2. e6 3. g3, dS 4. Lg2,

dxc4 5. Sd2?. Dronningen kan slå på d4,

men sort spiller 5.-,Lb4?. En officer i

slag. 6. Da4+, c6 7. Dxb4, Dxd4. Jeg tror

ikke sort skal slå på d4, da hvid udvikler

sig med tempo. 8. Sgf3,Sa6. Jeg vil ikke

bytte dronninger af, men hindre sorts rokade.

9. Da3,Dd5 10. o-o,b5?. Nu er Bc6 svag.

11. SeS! ,DxeS 12. Lxc6+,Sd7 13. Lxa8,Sb6

14. Lc6+,Kd8 15. Sf3,Dxe2 16. LgS+. Efter

16. -, f6 17. Dd6+, Sd7 18. Tfdl, Sb8

19. Lxd7, sxd7 20. Se5! og sort taber i få

træk. 16.-, Kc7 17. Lf4+, Kxc6 18. Sd4+ og

sort opgav.

Henrik P.

For god ordens skyld: Henrik havde de hvide brikker
i det ovenfor anførte parti. Og så er det bare om at
gå til biddet, for Fribonden mangler nu som før især
partier fra andre klasser end mesterklassen. Red-.--
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Ølrnæssigt set.

Der løber for tiden en ædruelighedskampagne i
pressen, og man kunne måske tro, at det hænger
sammen med ølknapheden i klubben, men lad os
straks slå fast, at de to foreteelser har intet
med hinanden at gøre. Ganske vist er vand godt,
det må man lade, men det er nu hyggeligt med en
bajer, når man sådan sidder og nørkler med brik
kerne, lad os være enige om det.

Årsagen til den triste, delvise tørlægning er
noget helt andet. Vor faste ølmand (hvad er det
nu han hedder?) har siden før generalforsamlingen
overhovedet ikke vist sig, han er simpelthen gå
et under jorden; han har i den grad svigtet og
forrådt os, at man skal helt tilbage til Judas
Iskariot (ham med de Jo sølvpenge) for at finde
et værdigt sidestykke, skønt det i det forelig
gende tilfælde nok snarere har noget at gøre med
Jo guldbajere.

Hidtil har vi dog så nogenlunde klaret os, men
kun fordi vore to ældste kammerater trods deres
gebrækkelige affældighed har ofret sig og slæbt
øl til fælles bedste. Det kan vi ikke være be
kendt, det kan ikke fortsætte på den mide, vi må
snarest muligt finde en anden fast ølmand, en
yngre, idealistisk indstillet kammerat, helst
med bil, eventuelt trækvogn. Tal med Barkhuus om
det, men som sagt omgående, inden han definitivt
bryder sammen; alle ansøgninger vil blive behand
let fortroligt.

Og når vi nu alligevel taler om øl: Det viser
sig, at nogen har den uvane at bruge flaskerne
til cigaretskod og aske; fy dog for noget uæste
tisk griseri, når vi har nogle smarte små indret
ninger til det samme, de såkaldte askebægre. Det
er for resten også ukammeratligt, ja nederdræg
tigt overfor ham der drikker sjatterne, hold alt
så venligst op med det.

Pi forhånd tak, bide for det ene og det andet.
Bestyrelsen.



Til eftertanke.

Et eksemplar af Fribonden koster kr 5,5o til 6,oo
at fremstille, afhængigt af sideantal, - nogen
lunde det samme som 2 ruller WC-papir af rimelig
god kvalitet. Fribonden bevarer stort set sin
værdi, bortset fra det rent aktuelle stof, mens
det rent aktuelle stof på WC-papiret, nå ja •••
Slige dybsindige tanker kaldes filosofi.

Program

7. nav. Demobrædt, udsatte partier, hængepartier,
holdanalyse NB Demobrædt altid 18,45

SØ 11. nov. Kl 12,oo VS I, 3.div., 2.runde

14. nov. Holdturnering, 2. runde+ hængepartier

21. nov. VT Almenklasse, 6. runde, hængepartier,
udsatte partier og holdanalyse

28. nov. 18,45 Demobrædt, VT 7. runde

5. dec. Simultan/foredrag ved dansk OL-spiller

SØ 9. dec. Kl 12,oo VS I, 3.div., 3.runde

12. dec. Holdturnering, 3. runde+ hængepartier

I
Vinterturnering: Afbud til Morten, 36 48 5o 48
eller til Gyldholm, 31 74 35 21

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


