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følgende dagsorden:

1. Protokol
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J. Hegnskab

4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på general
forsamlingen, skal i henhold til lovenes §2
være formanden i hænde senest den 19.maj.
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En slap indsats - 1. holdet "hjemme" mod Slagelse, 7. runde

Vanløse I - Slagelse 1 4 - 4
Eivind Einersen - VWy Lindskov 1 - 0
Søren B. Petersen Bent Christensen 0 - 1
Gunnar West Hansen - Gert Jørgensen 1 - 0
Morten M. Hansen - Henning Petersen ½-½
Dimon Pedersen - Keld Eriksen ½-½
Stefan Hansen - Bjarne Møller 0 - 1
Lars M. Pedersen - Keld Lindhardt 0 - 1
Jesper Asgaard - Lars Jørgensen 1 - 0

Hverken op- eller nedrykning kom på
tale inden denne sidste runde af
holdturneringen. Troede vi i hvert
fald. For 1 ½ point ville være nok til
at undgå nedrykning. Men hurtigt så
alles stillinger mere eller mindre
uldne ud, og jeg var ved at få lidt
sved på panden. Gunnar og Jesper
bragte dog ro i lejren ved at få klare
gevinststillinger.

Da det var sidste runde blev alle
kampene afviklet i Køge. Men på
papiret havde vi hjemmekamp, hvor
for vi skulle stille med en kampleder.
Det var imidlertid helt umuligt at
finde bare en eneste i klubben, som
ville/kunne påtage sig hvervet, så jeg
bad arrangørerne om at finde os en
kampleder. Det lykkedes dem, hvilket
jeg ikke fik takket ordentligt for der
nede. Det være hermed gjort. Jeg
takker også Leif Jensen (ikke vores
egen L.J.) for at påtage sig hvervet.
Til spillet:

Jeg var først færdig. Med sort
besvarede jeg 1. e4 med det satsede
l...e5!. Og min vi-spiller-jo-om-kej
serens-skæg-mentalitet viste sig for
nuftig, for snart spillede hvid slapt og
lod mig udligne, eller måske få en

lille fordel. Jeg havde løberpar til
gengæld for hans centrumsovervægt,
og det var min La7, der afgjorde, da
springeren kom til d3 (presset mod f2
var mere, end han kunne tåle). Det
første parti i denne sæson, jeg er
tilfreds med (inklusive VT-partierne).
Min indsats har i år været dårligere
end jeg havde regnet med, og især
har jeg smidt gevinststillinger væk af
ivrighed. Jeg har egentlig været noget
overrasket over, at modstanden (bort
set fra de to IM'ere, jeg mødte) ikke
var særlig overvældende. 2½/7 er
noget utilfredsstillende.

Gunnar formår at få liv i enhver
stilling. Efter dronningafbytning ligne
de hans symmetriske stilling en re
mis, især da Gunnar havde sort. Men
det lykkedes at komplicere, og mod
standeren må være gået i vandet et
sted, for i hvert fald havde Gunnar
en bonde mere + løberpar, da røgen
lettede. Han kørte pointet sikkert
hjem, og opnåede dermed topscorer
værdigheden, med 5/6. Gunnars
indsats i holdturneringen har i det
hele taget været stabil, og hans takti
ske spil bider godt på de uforberedte
modstandere. Når jeg ser hans parti-



er kommer jeg til al Lænke: hvorfor
er vi ikke for længst rykket op? Jeg
kan egentlig godt forstå Gunnar, når
han siger, al vi burde vinde (næsten)
alle kampene 8 - 0, for egentlig
spillede Gunnar ikke specielt formi
dabelt, men alligevel scorede han
altså point efter point. Modstanderne
er altså ikke specielt gode, heller ikke
på 2. og 3. bræt, og den væsentligste
grund til, at vi ikke har klaret det så
godt, er vel, at vores spillere er alt
for ustabile. Jeg savner f.eks. en Ben
ny til at stabilisere holdet.

Lars bliver den næstbedst scoren
de. Men denne gang gik det slet ikke
Lars' vej. Med sort i Benko/Volga
gambit oplevede Lars ellers en slagel
se-mand (schlager?!), som spillede et
absolut tamt åbningsspil. Men Lars'
problem er nok, at han forventer, at
sorts positionelle pres i gambitten er
nok til at sikre sejren automatisk.
Sådan er det ikke. Sort må tit forsøge
sig med yderligere ofre (hyppigst
... c4) for at få hul på dronningfløjen,
og dette forsømte Lars, hvorefter
hvid løb ham over ende. Lars klagede
bagefter over sin modstanders styrke,
men i betragtning af åbningsspillet
tror jeg såmænd ikke, modstanderen
var noget særligt. Men det er en
kendsgerning, at Lars spiller bedst
mod forholdsmæssigt svage spillere.
Lars er derfor, efter min mening, en
god mand at have på 8. brættet, og
selv om han scorer pænt bør man
være varsom med at rykke ham op.
På de højere brætter kan han godt gå
hen og få problemer. Jeg mener for
øvrigt, at den samme betragtning gør
sig gældende vedrørende vort nu-
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værende 1. bræt; jeg scorer ret kon
sekvent mange points mod "svage"
modstandere (som i vinterturneringen
...), mens jeg går ned mod de rigtig
gode. Jeg hører derfor ikke hjemme
på et 1. bræt, og det uanset om jeg
målte være klubbens stærkeste spiller
(hvad jeg heller ikke er).

Søren er klubbens stærkeste
spiller. På papiret. Men ikke i årets
holdturnering. Ude af form efter et
langt ophold på sydlige himmelstrøg
spillede han en stillingstype, han ikke
føler sig hjemme i (eller: ikke bør
føle sig hjemme i). En overseelse gav
modstanderen nogle muligheder, som
Søren ikke formåede at dæmme op
for. Okay, modstanderen lavede ikke
nogen bommerter endsige oplagte
fejl, men jeg havde alligevel forventet
mere af Søren. Sørens sæson har
været kort, for kort. For just som han
var kommet i form, forlod han os, og
kom ud af form igen. Ærgerligt for
hans skakspil (hvornår skal du nu
kunne blive IM, Søren?), men til
gengæld havde han vist en spænden
de tur til Afrika. ½/3 viser intet om
Sørens styrke; han vokser med op
gaven, så der skal rigtig stærk mod
stand (og en Søren i form) til at vise
en Søren som jeg kender ham.

Dimon legede Bruce Grobbelaar,
Liverpools berømte/berygtede mål
mand. Først var det Droppelaar, der
var på banen, da Dimon i en stillings
type, han må formodes at være be
kendt med (samme åbning som Ei
vind - Dimon onsdagen før) gik på
skovtur. Rettere sagt: tillod dronnin
gafbytning, med følgende officerstab.
Men så kom den rigtige Grobbelaar



op i ham, og han kastede sig direkte
i benene på modstanderen med et
brøl. Hans "gøren sig bred" gav ham
en fri h-bonde, som med megen
hjælp fra modstanderen vandt offi
ceren tilbage, og da modstanderen
stadig var groggy, lykkedes det ham
(altså slagelsisten) at finde en måde,
hvormed Dimon kunne holde remis.
En sand mesterredning. Men ikke en
atypisk redning, for Dimon er en
fighter, hvilket har givet nogle "ufor
tjente" points i løbet af sæsonen. Jeg
sætter ufortjente i anførselstegn, for
der findes ikke noget, der hedder et
ufortjent point. Der findes kun po
ints, og dem har Dimon skaffet os 3½
af i 6 partier.

Jesper kom ikke så godt fra åb
ningen, og forsvarede sig i et lige
slutspil, da modstanderen satte en
officer i slagelse (ha, ha). Med officer
for 2 bønder måtte partiet vinde "af
sig selv", men Jesper tillod flere af
bytninger, og havde til sidst kun en
blokeret randbonde tilbage til at
vinde med. Men stillingen var vundet,
og med lidt hjælp fra vor ven fra
Slagelse gik det hurtigt. Jesper har
været fast reserve siden første runde,
og han har gjort et stort stykke arbej
de. Det er spillere af hans stabilitet,
som gør os andre trygge. Han kæm
per godt, men har måske en tendens
til at være lidt for glad for afbytnin
ger. Jeg vil sige ham tak for hjælpen
(det er ikke altid lige let at finde
reserver) ved denne hans første sæ
son på 1. hoidet. I år var det dog kun
de facto, han var førsteholdsspiller, til
næste år ser jeg ham gerne også i
den ordinære opstilling. 4/6 er et

pænt resultat til en stabil spiller.
Morten fik med hvid i Sårnisch

varianten i kongeindisk lukket alt af,
undtagen c-linien. Som han så be
satte, hvorefter slagelsen ikke kunne
bevæge sig. Problemet var bare, at
der ikke rigtig var nogen mulighed
for at bryde igennem, og efter afbyt
ning af tårnene tog de remis. Morten
har skuffet i denne sæson. Jeg havde
regnet med, at han ville oparbejde
den fornødne ildhu (og bruge den
fornødne tid?) til at klare sig på den
ret høje brætplacering. Men han er
ikke blevet bedre i løbet af sæsonen,
og mundfulden var altså for stor.
1½/6 er for lidt, roen det er ikke helt
uretfærdigt i forhold til partierne.

Stefan spillede sig selv af brættet,
allerede i åbningen. Modstanderen
havde ellers også spillet gris (L e4 c5
2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5.
Sc3 e6 6. Sdb5 Lb4 7. Lf4?! e5? -jeg
er dog ikke sikker på trækfølgen; i
denne stilling spillede Stefan ikke 8.
Lg5, men 8. Sd6+?? Ke7 9. Sf5+ Kf8
10. Lg5, hvorefter sort spillede det
enkle 10...dS), men stillingen efter
kun 10 træk virkede ret håbløs. Og
selv om Stefan vanen tro kæmpede
længe i en dårlig stilling, var det ikke
nok. Sorts fordel var simpelt hen for
stor. Stefan begyndte sæsonen godt,
men afsluttede med lang rokade og
fik kun 3/7. Han bør kunne klare det
bedre, især synes hans vanlige kamp
i dårlige stillinger ikke at have givet
så meget. Det kan være, at han bør
søge mere målrettet på at komme til
angreb i stedet for de kedelige for
svar. I hvert fald var angrebspartiet
mod Haslev meget overbevisende.

~
(Afsluttes p. )'f)



Holdturnmrin;, b. rund■, 2, hold■t

Vanløse S II Tårnby IV 6, 5-1., 5
--------------------------------------------------
l.. Benny R.Petersen - Erling aørgemsen 1 ·- 0
'7•' Steen Schousboe R - Bjarne Mielow 1 -- (l....,"
..,. Bent Wiberg - Søren Bacher 1 - 0._:, ..
4. Niels Rendlev - Jørgen Jensen 1 - 0
l'.15, Sør-mn JL.\Lll s. - E. H1iL1erberg 0 5-Ø ~' '6. Eigil Pedersen - Knud RasmL1E;sen 1 - 0
7. dr , Holst R - Niels-Peter Jansen 0,5-0~5
El. AsgE,!1'" Levinsen R - Leif J 01--gensen o, ~i-0, 5
---------------------------------------------------
Efter en oversidder-runde er vi nu begyndt at lade
op til oprykningskampen i sidste runde. Rødovre fik
6 mod Tårnby, så det var hårde krav, især med tre
reserver. Et mærkelig begrundet afbud på 1. holdet
samt et endnu senere afbud fra Bo, der hermed sagde
farvel til 2. holdet for denne gang, betød at vi
mitte prise os lykkelige for doktorens velvillighed
og Asgers lynudrykning. Tak! Det er rat at vide, at
når negle svigter, der andre der træder til.
Den første recognisering foregik efter ca. 20
minutter. Solide opstillinger hele vejen igennem.
Og dog! Hos Eigil var der selvfølgelig allerede
sket ting og sager. En sund merbonde og en lækker
løber i centrum. Hel tryg føler man sig dog aldrig.
Eigil ser imidlertid ud til at være ovre krisen.
Hurtigt og enkelt, 1-0.
Doktoren var rystet før star-t. 11 Skal jeg ikke have
mart?!". Er aber-i et h e l t forbi? Nej, den 1 eve1'", men
uden tro på sig selv. Ukoncentreret far-er den rundt
cg pludselig en bonde for lidt med kun spring~re pi
brædtet. Men aben reddede alligevel det hele. Fra
sin fremskudte position på b5 forblev den en
trussel, hvad en abe nu ellers forvandler- sig til.
Handshake1 puha, 1,5- 0,5.
2. holds debutanten Asger virkede koldblodig og
i;;:i kker, men ups. "Vil du i verden frem, så buk!",
gælder vel ikke just i skakspillet. Men efter
kvalitetstabet viste Asger sit potentiale. I løbet
af få træk blev brikkerne sat i skudsikre

s



positioner~ 2-1. Uden bukkeriet ville Asgers teknik
have sejret.
11 DLl går hårdt ti 1 ham li, sagde Stec~n til mig
<Benny). Ja og ganske farefrit. Trods modsatte
rokader nøjedes Tårnbyeren med at forsvare sig. Til
slut stod kongen næsten nøgen tilbage. 3-1.
Nillers modstander virkede durkdreven, men han
fandt her sin overmand. Villigt lod Niller manden
åbne li konge·f løj en", hvorefter kongen blev placeret
modsat. Flot, flot. Det er alt for ofte set, at
slige kafehusangreb har fået succes, men Nillers
offensive defensiv indeholder hele tiden
gifttigheder. 4-1.
Staan hyggesnakkede rigtig med en efterkommer af
Milows radio, og denne venlighed blev gengældt ved
brædtet. Centrumsdominans og en åben c-linie endte
med to bønders slutspilsovervægt, og det behøver
man egentlig ikke teste Steen i. 5-1.
B~nts formkrise er vedvarende. Allerede kort efter
åbningen lavedes flere fingerfejl. Fighterevnen er
dog bibeholdt, så da besøgelsestiden var overstået,
gik det den rigtige vej og afslutningen var ganske
nuttet. 6-1.
S~rens spiloplæg var påny pænt, men hvor f ..... er
selvtilliden henne. I et fordelagtigt slutspil blev
han bange for modstanderens halte hest og det
lykkedes virkelig at gøre den farlig. Søren tænkte
ikke på, at hans modstander må have haft en fortid
indenfor amatørteateret. Han viste ihvertfald ingen
angst overfor Sørens frygtindgydende løberpar.
6,5·-1,5.
Alt i alt et tilfredsstillende resultat, nu må 2
3 points i sidste runde være nok til oprykning og
der er her håb at undgå afbud. Målet er tæt ved at
være nået.

Benny

(fortsat fra p. 4)
Holdet fik i alt 28 1/: point, mile

vid! fra Odysseus' 36 ½ og Greves 34,
men alligevel nok til en samlet 4.

plads. Det må vi så tage til efterret
ning, og til næste år prove al få noget
mere stabilitet på holdet.

Eii•ind



Hegnskab og budget.

Omstående sider præsenterer regnskabet 1g90/91,
som i betragtning af det tilhørende uhyggelige
budget må siges at være særdeles tilfredsstillen
de, nærmest et mirakel. Selv om mirakler normalt
er uforklarlige, skal det nok alligevel vise sig,
at kassereren kan præstere det umulige, - som da
Jesus fodrede tretusind mennesker af med fem små
brød og to små fisk, og så blev der endda noget
til overs.
Men nu til budgettet for 1991/92, som går ud

fra uændret medlemstal og iøvrigt normale indtæg
ter og udgifter til uændrede priser:

Indtægter

Udgifter

Kontingent
Huslejetilskud
Overskud kaf/øl
Præmier holdt~rn.
Henter
KSV-kontingent
Turn.indskud
Lokaleleje
Fribonden
Juniortilskud
.Porto & diverse

22Joo,-
2000,-
4500,-
600,-
7°0,- Joloo,-

8650,-
770,-

9120,-
4500,-
1000,-
2900,- 26940,-

således at der kan konstateres et overskud på ca
Jooo kroner, d.v.s på det normale budget. - Men
i anledning af klubbens 60 års jubilæum i år er
vi ved at planlægge en storstilet IM-turnering,
som kommer op på ca Jo.ooo kroner brutto. Med de
tilskud m.v, som vi håber at kunne rage til os
fra diverse sider, vil jubilæet koste klubben om
kring 20.000 kroner netto, og det er sikkert mere
end kassereren kan trylle væk, ellers fortjener
han at blive forfremmet til en plads ved Sankt
Peters side.

Men ligegyldigt hvordan året vil arte sig, så
fortvivl ikke; vi har magt over det!

Økonomisk sekretariat.

7-
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Holdturnarin;, 7. runde, 2. hold•t

Vanløse S II Rødovre II 5,5-2,5

1. Benny R.Petersen - Per Kuhlmann 1 - 0
2. Leif Jensen - Jørgen Larsen 1 - 0
3. Steen Schouesboe R- Leif Tange <R> 1 - 0
4. Bent Wiberg - Arne'Østergaard 1 - 0
5. Niels Rendlev - Claus Larsen <R> 1 - 0
6. Søren Juul s. - Ernst M. Hansen (R) 0 - 1
7. Eigil Pedersen - Kim Andersen <R> 0 - 1
8. Erik Von Essen R - Ejlert Andersen (R)0,5-0,5

En oprykningskamp - men uden atmosfære. Rødovre
mødte nemlig med 5 reserver og kastede dermed
håndklædet på forhånd. 1t points var nok for os.
Om det var det, der fik Søren til efter få træk, at
solde en officer får stå uvist.
Benny vandt suverænt sin 6. sejr af 6 mulige. En
mini-kombination indbragte en off. 1 - 0.
L•if vandt hurtigt en (testamente)bonde, ligeledes
efter en mini-kombi. Testamente problemer blev der
ingen af. 4 af 4 til Leif! 2 - 0.
Nillar gav sin modstander en lektion udi
positionsspillet. Jeg er dybt imponeret. Han har
for alvor fået vægt bag sit spil! 3 - 0.
Bents spil var denne gang yderst præsentabelt.
Dronningafbytning med erobring.af c-linien. Smukt
og enkelt. 4 - 0.
Beren kom aldrig ind i kampen efter bukken, men han
prøvede trods alt. 4 - 1~
Vonn• bryder sig jo ikke om at vinde og mod vores
alles sammens Ejlert, viste han sig påny som en
gentlemann._På lang sigt tror jeg Vonne havde
sejret, men hvem gider spille på lang sigt. 4,5-1,5
Steen viste begge sider af sin nuværende styrke.
Positionsforståelsen uovertruffen. Formen bestemt
overtruffen. Klar positionel gevinsttstilling, men
et pludseligt modangreb gav med lidt hjælp fra
Steen endog særdeles gode chancer. Faktisk en mat i
3, men det var ikke nok. Okay, nu havde Steen måske
kun børn i hovedet. Få dage efter kom nr. 4
velbåren i hus (tillykke!). Men hold nu op for
h •••••• , selvom legen er god. Vi vil godt se dig i
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topform, også på skakbrædtet. 5,5-1,5.
Eigil, "40 år uden rokade'', havde vist også sine
.ndr• t&nkar ~ndrQ stQder (holdafslutning?!>.
!hvertfald forfaldt han til sin gamle skødesynd og
faldt uden ære. 5,5-2,5.
Det var far lat, men så kom vi det før igang med
vort holdafslutningsarrangement.
Tak for denne gang. Målet blev nået!

Benny

LYNMESTERSKAB

Den 15. maj står der lynmesterskab på programmet.
Det har i de seneste 5-7 år været en klam affære.
Men skulle vi ikke alle, stærke som svage, give os
selv en chance i denne sæson.
Vi starter kl. 19.45 og spiller et antal runder
afhængig af deltagerantal. Indskuddet bliver kr. 10
og går ubeskåret til præmier.
NB! Har du udsatte partier, der ikke ellers kan
afvikles inden generalforsamlingen, SKAL disse
spilles!

Fy for den slemme

Jeg sad derhjemme Langi'redag og bladede i
den nye Fribonde; jeg var sådan lidt lyrisk
stemt og tænkte på den betagende scene i Drot
og Marsk, hvor ridderen med smeltende smørte
nor synger til sin hjerterdame

Må jeg røve et kys af din blodrøde mund

og jomfruen svarer med jublende røst.

Bare røv, bare røv, bare røv

og hvad ser jeg så på næstsidste side i FB?
Ja, se selv efter; ul1a uha da, Langfredag var
en bitter dag.

Lad os love hverandre, at vi altid vil sørge
for, at der er stof nok til vor kære Fb; ingen
af os ønsker vel, at redaktionen skal svine le
dig plads til med obskøne, måske endda porno
grafiske tegninger?

li

P.b.v.
Benny

HG



Nu styrer vi mod oprykning

7½-½ i i "kampen" mod Vestamager

6. Runde

II:
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
J.._.1.
2 2
1-0

Program: Vanløse III -.Vestamager
1. Erik Von Essen (R)-Tom Eriksen
2. Johnny Andersen-Bjarne Mattiasen
3. Jørgen Hansen-Jan Dvoracek
4. Erling Madsen-Michael Linnesberg
5. Jens Windeleff-Gagan Gill
6. Kjeld Klausen-Lars Jørgensen
7. Kjell Suadicani-Martin El-Kher
8. Henrik Pedersen-Henrik El-Kher

En helt fin aften for de fleste, men i hvert
fald ikke for mig. En knægt på ca. 8 år var
rigtig ond ved mig. Han tog den bonde, som jeg
ved en fejl fik sat i slag, og med den fordel
trak han mig rundt i manegen samtidig med, at
han sad og tegnede lidt og snakkede med sin
endnu yngre brog på 8. bræt. Jeg fandt intet,
og Clausen-Frederiksen kom bagefter og viste,
hvordan jeg kunne have tabt i den stilling 1

hvor min modstander havde accepteret mit re
misforslag. Det var soleklart1 at han tog røven
på mig1 og det vakte en del morskab i klubben
den aften.

Erling havde det lettere, for han vandt uden
kamp. Godt for holdet, men ærgerligt for Er
ling, for vi kommer jo for at spille.

Reserve Erik sejrede legende let. Det er utro
ligt at en person på 1. bræt kan spille så
ringe. På 7. brættet er det mere forståe
ligt! ! ! ?

Johnny vandt selvfølgelig. Selvom han spiller
åbningerne på en måde, som jeg ikke altid for
står, må jeg erkende, at det virker overbe
visende!

Anderledes heldig var Jens. Han spillede helt
fejl i åbningen og stod elendigt. Jens' mod
stander var dog ikke klar over sine gevinst
chancer, og han smed det hele på gulvet. Jens
er en fusker, men en fin en af slagsen.

I 2.



Jørgen spillede Albins modgambit!? Hva' fanden
er det for noget? Han plejer da at spille
engelsk og andre rolige ting. Successen var
overvældende. Modstanderen har nok aldrig set
2. -, es før, og nu glemmer han det aldrig.
Partiet er et skoleeksempel på håndtering af
gambitspil, så jeg viser det til sidst.

Henrik vandt let over en meget ung mand, som
ikke så godt kunne lide at tabe. Min modstan
der, hans storebror, havde dog tid nok til at
trøste ham, mens jeg sad og rev mig i håret.

Kjeld var sidst færdig til en afveksling.
Spillet var ret lige, hvor Kjeld havde terræn
og initiativ mod en bonde mindre. Modstanderen
åd de gifti~e sager, som blev serveret for ham,
og svup, sa var han mat. Igen var Clausen
Frederiksen på banen ved analyserne med en klar
påvisning af, hvordan modstanderen skulle have
franarret holdet et halvt point.

--·- ... -1,•··-··

Alt i alt et hold, som er flere klasser ringere
end os. sejren var ikke for stor, snarere et
halvt point for lille.

så gælder det sidste runde mod Olympia. Med et
forspring på 3 points til den nærmeste for
følger og flest matchpoints kan oprykningen
sikres med blot 5 points. Det skulle være en
overkommelig opgave.

Se så her:

Hvid: Jan Dvoracek, Sort Jørgen Hansen

1. d4, d5 2. c4, eS?! 3. c*d?, D*d5 4. d*e?i
D*dl 5. K*dl, Sc6 6. f4 aha, han vil holde pa
merbonden. Sf3 er bedre det er jo officersud
vikling, det hapdler om 6. -, Lf5 officersud
vikling! 7. Sc3 han er bange for Sc2 7. -, 0-0-
0+ udvikling igen, og kongen i sikkerhed! 8.
Ld2, Lb4 9. Tcl Sf3 er bedre 9. -, f6 10. a3
Sf3 er bedre 10. -, LcS 11. Kel helt uforståe
ligt, Sf3 er bedre 11. -, Sd4 12. e4, Le6 13.
fS forfejlet, sort går bare forbi bønderne, og
så mangler hvid dækningen, Sf3 er bedre! 13. -,
Lb3 14. e6 Sf3 er formentlig bedre selvom det
taber en bonde 14. -, Sc2~ 15. Ke2, Lc4+ 16.
Kf~__!løg:y.§~iigt for at holde g2, men. . . 16. -. ---------"1-•t'
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L*r1 11. T*c2, Td3+ 1s ~- i<:g-i K:f 4 -er·· se}ere-·1a. -
, L*g2 19. SdS Sce2 udsætter pinen lidt 19. -,
hS+ 20. Kh4 tillader en flot mat Kf4 er blot
tabt for hvid 20. - , L:f2++ sådan skal det
gøres!

Spil dette parti igennem og se hvor farligt,
det er at forsømme sin udvikling for en bonde.
Samtidig kan man huske på at udvikling knytter
sig til officererne ikke til bønderne! Albins
modgambit er garanteret usund mod bedste rnod
s~il, men det er ikke helt let at finde, og man
ma under alle omstændigheder regne med at sort
får et pres i et stykke tid. , l=t~ct-, '3q_

1

Slutstillingen fortjener et diagrarrl. ~ h-~-u:.u~ · ··

Vanløse III mod Olympia I

Oprykningen sikkert i hus

1. Bjarne H. Nielsen-Johnny Andersen
2. Lars Bo Møller-Jørgen Hansen
3. Kurt Thomsen-Erling Madsen
4. Esben Brammer-Jens Windeleff
5. Torben Anthony(R)-Kjeld Klausen
6. Christian Jensen-Kjell Suadicani
7. Ib Rosengaard-Henrik Pedersen
8. W. Alexander-Asger Levinsen(R)

Med 40 point og 8½ point ned til Brønshøj (som
mangler en kamp), er Vanløse III sikret op
rykning. De store forventninger (?), som vor
formand spåede i november sidste år, blev gjort
til skamme, men det skyldes nok, at de nye
spillere på holdet viste sig stærkere end først
ventet. Herom senere. Først til kampen i
Kulturhuset på Bispebjerg.

Jens spillede for første gang, hvad jeg vil
kalde holdskak. Ingen usund gambit, men sikkert
spil med sort. Han fik en rigtig god stilling,
men en enkelt unøjagtighed ødelagde chancerne
for gevinst, og med stor sikkerhed lukkede Jens
af til remis.



Jeg scorede det første hele point med sort i
italiensk. Min modstander var lidt passiv, og
det smittede af på mig, men jeg var forsigtig,
da det var i samme åbning, jeg tabte i 4 runde.
Jeg stod lidt klemt, men min modstander løste
alle problemer ved afbytning. så gik jeg igang
med det målrettede spil og se blot:

Hvid: Kg8, De6, Tf7, Tf8, LcS, a6, b7, c6, d6,
eS, g7, h6
Sort: Khl, De2, Tfl, Tdl, Sf3, a3, b2, c2, e4,
f2, g2, h3

21. -, T*f3! kvalitetsofferet skriger til
himlen, men jeg skulle lige være sikker 22.
D*f3 det samme som 22. g*f, D*h3+ 23. Kgl, T*f3
da 24. D*f3 er tvunget. Der truer Tg3++
22. -, T*f3 23. g*f, D*h3 24. Kgl, D*f3 og hvid
kunne opgive. Der fulgte 25. Td3, Dg4+ 26. Khl,
D*e4+ 27. f3, Dh4+ 28. Kg2, dS 29. Thl, DgS+
30. Kh3, Lf2 31. Opgivet

så gik der en evighed, hvor jeg egentlig ikke
var alt for optimistisk pa holdets vegne.
Johnny tabte for første gang efter at have haft
gevinststilling, men alt gik galt for ham den
aften.

Asger vandt soleklart over en svag spiller. Det
kedede ham øjensynlig at skulle spille videre
med tårnhøj overvægt, for han sjuskede i af
viklingen. Fordelen var dog så kolossal, at
gevinsten aldrig var i fare.

Holdleder Henrik læser ikke Fribonden, og det
bør man gøre. Havde han læst Svends referat i
FB marts 90 ville han vide, at man skal slå på
d5, hvis sort dækker bonden i dronninggambit
med 2. -, Sf6? Henrik fik dog lige spil med 3.
Sf3(?). Slutkombinationen var meget flot!!

Hvid: Khl, Db3, Tb6, Lf4, as, c5, g2, h2
Sort: Kc8, De7, Te8, a6, b7, c6, d5, f5, hS

37. T*a6!! a*b 38. Db8+, Kd7 39. Dc7+, Ke8 40.
Dc8, Ke7 41. LgS!, Df6 42. L*f6, T*f6 43. _D*a6
og sort kunne opgive. Han spillede dog videre
43. -, f4 44. De2+, Kf8 45. D*hS og resten var
massakre
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Jørgen spillede en sikker gevinst hjem igen.
Fordelen var lille, men næsten uanset størrelse
kan Jørgen afvikle til gevinststilling. Længe
troede jeg på remis, men Jørgen havde set
længere end jeg.

Erling stod elendigt, og tabet var uundgåeligt.
En sidste fuskmulighed, og Erling kunne opgive.

Med 4½ manglede vi kun et halvt, og det skulle
Kjeld klare. Det gjorde han med bravour, da
modstanderen i en tabt stilling løb ud for tid.

Med 5½ var 1. pladsen i rækken hjemme, og
oprykningen stensikker.

OBS

Når dette nummer udkommer er vinterturneringen snart
færdig. Vi savner partier, især fra de lavere klass~r.
Og hvad med at vise et parti fra årets holdturnering?

Vinterturneringen:

Afbud meldes til Morten: 36 48 So 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.

Formand Benny Petersen
Kasserer Børge Gyldholm
Redaktion 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


