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Hvis vi skal gøre det kort, og det kan vi da godt, så er der
blot at sige: - Det går godt i VS, stadigvæk. Skulle vi
mangle noget, var det medlemmer, og endda det kunne man sæt
te spørgsmålstegn ved; ved normalt fremmøde synes lokalerne
mig rigeligt vel belagte. Det er ikke til at få luft, og
der er ingen (kolde) øl. Og slet ingen Tuborg.

Einersens protokoloplæsning var udmærket - og lang, formo
der jeg, som var så heldig at komme for sent. Turde vi an
mode samme Eivind om for eftertiden at grifle med lidt min
dre iver; repriser kan være plnlige, - lad det sagte være
usagt. Som Gruesens opfordring i Soyas Parasitterne: - Og
du holder din mund, så siger du ikke noget forkert •••
(Frit efter min ikke ufejlbarlige hukommelse). Billedlig
talt som at sidde på sine hænder under skakspillet. I år
holdt jeg selv min mund.
Det samme kunne dirigenten (EP, hvem ellers?) selvsagt ikke

slippe af sted med; men han holdt sig selv i stramt tøjr,
- elegant, og bedre end han spiller skak.
Lidt flere end sidste år, incl. bestyrelsen nemlig 24 var

mødt. De kunne opleve formanden introducere et nyt begreb
i sin i øvrigt fremragende beretning: "Bæve i bukserne" (!)
Hvordan gør man det? Th. uddybning vil være på sin plads i
fb.
Måske det er, hvad vi allesammen skal til næste år, hvor

Benny har bebudet sin afgang fra posten. Og da tidnødnarko
manen Benny dårligt kan mistænkes for vægelsind, må vi andre
til gengæld mistænke ham for med stor sandsynlighed at ville
stå ved sin 11trussel". Jeg håber bestyrelsen i god tid be-



gynder jagten på en værdig efterfølger. Som man har gjort
med kassererposten.
Fra beretningen kan nævnes i flæng, at 1. holdets indsats

var la la, mens 2., 3. og 4. holdet spillede fremragende,
at formanden blev topscorer igen (det vidste vi godt), at
vinterturneringen ved GF's afholdelse ikke var færdigspillet
(sikke noget svineri!), at Eivind vandt det store bræt til
ejendom og at Barkhuus har udsat en ny vandrepræmie i et me
re handy format - et flot sølvfad, at årets spiller blev
Jesper med (bibelske?) kaligraferede bogstaver på dokumentet.
O.s.v., o.s.v. - masser af skakaktivitet. Plus et forestå

ende jubilæumsarrangement om hvilket vi forventer at høre
mere. Det står fast, at turneringen kommer til at omfatte en
international gruppe, hvor klubbens fremmeste vil deltage.
Jeg tror sågar, de vil referere derfra i Menighedsbladet •••
Og endnu bedre, 9. okt. (sæt kryds) vil der være et jubi
læumsarrangement i klubben. Bl.a. vil Niller, klubbens u
bestridt største gourmand fremtrylle en kok. Bare han også
vil fremtrylle nogle øl •••
Økonomisk set er VS i en sund forfatning, her hvor kasserer

hvervet blev overdraget til den fraværende Kjell Suadicani.
Efter sigende var manden til såkaldt militærtjeneste på
Bornholm, virkelig dårlig timing af NATO, nu hvor VS havde
Generalforsamling.
Måske er jeg tidligere gået over stregen, når jeg på tryk

har forsøgt at give udtryk for min begejstring over Gyld
holms virke på posten. Måske det er for udansk og rent ud
ublufærdigt at henrykkes uhæmmet over det perfekte? Og per
fekt, netop perfekt og lydefri har Gyldholms indsats været.
År ud og år ind har han præsteret "Restancer= O" ved regn
skabets afslutning. Denne stabilitet er for mig at se basis
for klubbens løbende succes og udvikling fra den mørke tid
midt i halvfjerdserne. Så jeg vil gerne sige TAK og så i
øvrigt ønske al mulig held og lykke til efterfølgeren!
Kontingentet er uændret, og det er bestyrelsens sammensæt

ning ellers også. Dog skiftedes på 2.suppleantposten Niller
ud med Jesper.
Og så savner klubben i den grad en ølmand eller -dame. Mon

Monica Ritterband kunne bevæges til at komme forbi med en
kasse i ny og næ? Til gengæld kunne vi love at reklamere for
produkterne under holdkampene. Og VS ville i endnu højere
grad end før være noget særligt. - Leve Klubben! HN



Indbydelse til klubbens jubilæumsturnering.
Det skulle gerne stå lysende klart, at klubben i år fylder

60 år. I den anledning arrangerer vi i august måned en
jubilæumsturnering, hvor vi håber på et helt

enormt, fantastisk, imponerende og overvældende

fremmøde fra klubbens medlemmer. Turneringen vil blive afholdt
i klubbens lokaler i perioden 5/8 - 11/8, hvor der alle dage
vil blive spillet fra 17-24.

Turneringsfor:m: De 8 højst ratede mesterspillere vil spille
i en lukket mestergruppe. De øvrige grupper vil være Monrad
grupper.

Betænkningstiden vil være den samme som i divisionstur
neringen, d.v.s. 40 træk i 2 timer, de næste 20 træk i 1 time
og derefter 1/2 time plus opsparet tid til resten af partiet.
Samlet spilletid er 7 timer. NB: Ingen hængepartier!

Indskudet er latterligt lavt, bare 100 kr. i alle klasser,
hvoraf 100% (ja, du læste rigtigt) går til præmier.

Cafeteria med varm mad forefindes naturligvis på
spillestedet.

Tilmelding og indskud kan enten ordnes på en klubaften til
kasseren (Nyudråbte Kjell Suadicani, hvis nogen skulle være i
tvivl) eller skriftli6t til Kjell Suadicani, Bobakken 2, 1.,
2720 Vanløse, tlf. 31 71 13 61. Giro 6 47 84 33. Tilmeldings
fristen er mandag den 22/7, gebyr ved eftertilmelding: 20 kr.

Der vil sideløbende med <len kourdillerede turnering OJ_1.ve
arrangeret en IM-turnering. Denne vil blive spillet i perioden
5/8 - 14/8 med fridag lørdag den 10/8. Runderne spilles alle
dage fra 15-21 med hængeparti dagen efter fra 11-13.

Feltet i IM-gruppen ligger endnu ikke helt fast, men vi kan
allerede nu afsløre, at stjerner som Eivind Einersen og Søren
Boeck Petersen vil deltage.

Bak op omkring dette store arrangement. Husk, at det også er
din klub; og så er det forresten også din jubilæumsturnering!

P. b. V.

Søren B.P.
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ET MØNSTEREKSEMPEL.

Til denne stilling, som
stammer fra partiet Jes
per Holm - Henrik Yedersen,
stilledes spørgsmålet om
sort kan holde sammen på
det hele med 39: -, Dc7 el
mer om hvid i kraft af sine
stærke springere knn holde
remis eller endog vinde.

Det er et mønstereksempel
på binding.

Jeg kan godt forstå Jespers
forvirring. Når man har siddet og arbejdet med et spænden
dd parti som dette i 3-4 timer, går man ofte blind på de
opståede stilling. Jeg er sikker på, at Jecpe1· straks hnu
de set løsningen, hvis hun blot tilfældiCTt var kommet for
bi og havde set andre siddem ved brættet.

Det hele er såre enkelt. Se nu blot:
39. -, Dc7 4o. å!b5, Dxc6 (ellers taber han jo bare en of
ficer efter slag på e5) 41. Lxe5+, Kf7 (ikke Kxe5 p. er. a.
42. Dxg7+, Kf5 43. g4+ og mat). Han kan naturLigvi s t•:å ti'
e7 i stedet. Men det gør nu ikke den store forskel. 42.
Dxg7+, Kæ8 43. sc7+ og sort er fortabt. -

Moralen må være, at man altid skal søfle at se pl sin stil
lin~ med friske øjne hver gang. Det er selvsa~t et næsten
umenneskeligt krav. Men det er godt at have i baghovedet,
når man ikke kan komme videre, når man er kørt sur i stil-
lingen.

Peddersen
Rektor,

J\iønsterskolen.

~



Kommentarer til diagramstillingen J.H. - H.P. (FB juni-nummer side 9):

39.,-,Dc7 redder desværre ikke sort. Han taber mindst en officer på
følgende studieagtige facon:

39.,-,Dc7 40.40.S:e5,D:e5 (,-,K:e5 41.S:b5+) 41.S:e6!! (her siger
Gunnar 41.Sf5!!, se side 15. (Red.)) Le2+ 42.Kf2, D:b2 43.D:g7+ og
D:b2. Smukt!

Sort må vel søge sin redning i en usædvanlig officersfordeling
med det fortvivlede 39.,-,D:c6 (altså et tempo bedre end Eigils forslag,
se side 4. (Red.)), der giver to løbere mod dronning? Men hvid vinder
jo nok alligevel, selvom det forekommer uretfærdigt, da sort skabte
partiet frem til træk 35.

I

~

Morten

Årets lynmesterskab.

En kedelig tradition er ved at udvikle sig! Atter engang var
der kun et lille fremmøde til lynmesterskabet, som altså ikke
rigtig har medlemmernes interesse.
Slutstillingen blev:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ialt

1. Søren B.P. - 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5
2. Gunnar 1/2 - 1 1 1 1 1/2 1 1 1 8
3-4. Jesper A. 0 0 - 1 0 1 1 1 1 1 6
3-4. Jørgen H. 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 6
5. Dimon 0 0 1 0 - 0 1 1 1 1 5
6. Eigil 0 0 0 0 1 - 0 1 1 1 4
7- Asger 0 1/2 0 0 0 0 - 1 1 1 3,5
8-9- Bjørn 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 2

8-9. John T. 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 2

10. Nikolaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

ogle ville måske hævde, at vinderen var heldig. Jeg kan kun
erklære mig uenig. Klart nok stod han 3-4 gange klart til
tab, men hvem nåede ikke at opleve det? Lyn er lyn, som man
siger.

ederst finder
lidt uvandt med
alderen taget
ung, talentfund
mesterskab. Det

Søren B.P.

vi Nikolaj, hvilket ikke betyder noget. Stadig
uret, men med en meget fin spilforståelse

i betragtning. For 8 år siden endte en meget
spiller ligeledes på sidstepladsen i et lyn
er forresten ham, der vandt i år.



Brev derucJe .fra.

Kære venner,
Jeg hører i har ha.ft en r,-od generalforsa111ling

og fået ryttet op. Lissådan her vi korn jo a med
hinde harpen s,1 de røde pøl ser oe; bisrnarxklum
berne er reddet og vi ka gå vidre med andre vik
tie opgaver. I ltar nok læst ut vi hur ordnet
den med de skæve aeurker nu skude være lige Ofl
det tar det nye agurkepolliti sir; u. Vi skulde
egenli osse ba ordnet bananrne men det ku des
være ikke la sig gøre .for når de ska være lige
så ka de ikke være i skulderne. Næste punkt på
da{Ssordnen er meget vikti og intresunt det er
nemli rnenske-exgrernenter de såkalte bummelum
mer der ska standurtiseres ror de er nød te og
bolles indenfor bestemte c;rænser lisom valutta
kurserne. Sådan en buinmelum må højst være på
størelse med et fransbrød og så skader s~.føli
osse være en minimurnsdirnmensjon bva vi .forhan
ler om i øjeblikket rnen i må forberedde jer på
a tønskid blir .forbut a hensyn te rnilliøet. l
ka nok .forstå a der viler et stort ansvar på
mineskulderefor sådan noet kræver savkunskab
og osse den hel riktie instilling te sine med
mensker men det er majet majet intresant og an
svarsf'ult. Men vor var det alså godt at vi kom
ind i ef OG fik me<linflydelse for vor var vi
ellers henne det f'o r-s t å r- jee; f'ø r s t riktit nu.
I k a tro det s ka nok ordne sig aLsa.mmen te det
bedste .Cor os a Ll e sauuuen og det vil jes- vie
mit liv oe; lleldbrecJ te og holle fanen højt.
Længe Leve gamle danrnark.
Kærlige hilsner til jer a L'le s arruuen ,

JErbødist Sophus Tanngas
Phillosoph.



Besøg hos emeritus.

Vi opsøgte kort tid ef'ter slaget vor afdanke
de kasserer l3øree Gyldholrn i hans hule for at se,
om han stadig var i live. Det var han.

Davs, du gamle, hvordan går det? Du ser lidt
indædt ud, er det fordi du har fortrudt, at du
hoppede af?

Næ, men da jeg afleverede butikken til min
efterfølger, manglede der omkring 2ouo kroner
i kassen, og det var jo en L'i d t pinlig· affær-o ,
Men så viste det sig, at beløbet svarede nøj
agtigt til restancerne hos dem, der ikke havde
betalt kuntiugent .for april kvartal, og nu 8kal
de (her bandede han stygt og uchristeligt) rå
deres sag for; jeg pudser fa'me kongens foged
på dern!

-Men bortset fra det, hvo'n skæ'r den så,
kan c..iu få tiden til at gå?

-Urk ja, jeg går jo og nyder mit velfortjente
opium, som man siger, og har ellers nok at rive
i. Lige i'or tiden giver jeg et nap med i Bøsser
nes Landsindsamling, --- f'or de er jo altid på
røven, tilføjer han eftert.enksomt, alt mens han
som han plejer bakker på sit r-æd s om t; stinkende
lokum af en pibe, - og så har jeg for resten
t-cnk t mig, at jeg vil lære at spille skak.

- Jo, det ser ud til, at han nok skal finde
ud af det, den gamle.

Brat af slaget rammet. ..

Jeg er ikke den eneste VS'er som siden generalforsamlingen nærmest
har gået rundt i en slags trancelignende choktilstand. Børge Gyldholm
(Gyllekjær, Gyldenspjæt, etc.) er ikke længere vores kasserer! Hvordan
skal det dog gå? Går restancerne amok, går klubben fallit, eller går
verden simpelthen under, må man spørge sig selv.

Og noget fornuftigt svar får man jo ikke. Måske kan man hente
en antydning af trøst i den omstændighed at jeg følte noget tilsvarende
da Stefan, vor formand gennem mere end 10 år, gik af. Og det gik jo
alligevel, dengang. Så måske det også går nu?

Steen

l-<ed.
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Jeg deltog i DM med store forventninger både til arrangementet og
min egen indsats. Spillerforholdene for os dødelige Mester-spillere
kunne godt have været bedre. Vi sad i klasseværelses-lokaler, og jeg
tror, at vi overskred Undervisningsministeriets klassekvotienter med
adskillelige personer. Det irriterede tydeligt mange spillere, dog ikke
undertegnede, idet Herren har udstyret mig med en hjernekapacitet,
der er fuldt udnyttet, når jeg skal beslutte mig for et træk. På den
anden side var kantineforholdene noget nær det perfekte, og fadøllene
var kølige ...
På brættet gik det svingende og min score blev det indifferente 4,5/7. I
7. runde havde jeg gevinst, men tabte både parti, udelt første plads og
60 hårde ratingpoint på gulvet. Nærved og næsten ...
Alligevel var jeg rimelig tilfreds med mit spil og i særlig grad med min
nye åbning Pircen, som afløser for min ulykkelige kjærlighed The
french Defence. (Dem er der vist en del af i klubben?")
Jeg vil vise to partier. Først en ultra vild Pirc, og derefter en gedigen
2.c3,- Sicilianer.

Runde 2: Hvid: Per Lund, Fr.sund, 1911
Sort: Dimon P.,VS, 1911

1.e4.d6 2.d4,Sf6 3.Sc3,g6 4.f4,- Austrian Attack.en aggressiv og
populær opstilling for hvid. 4.-,Lg7 5.Sf3 ,0-0 6.e5,Sfd7 7 .h4,c5
8.h5,cxd4 9.hxg6,- Offeret er ukorrekt. Bedre er 9.Dxd4,- 9.-,dxSc3
10.gxf7+,Txf7 Hvid har flere muligheder i denne skarpe stilling. (a):
J 1.e6,cxb2 l2.exf7+,Kf8 13.Lxb2,Lxb2 l4.Lc4,Da5+ 15.Kfl,Sf6
16.Tbl,Dc3 17.Lb3,Lf5 -/+(ikke 17.-,Lg4? 18.Sg5,LxDdl
l 9.Txh7,- 1-0, Hessmer-Hafner, Corr.
1983). (b): I l.Sg5, cxb2 12.Lc4,Sxe5!
13.Dh5,Da5+ 14.Kfl ,d5 -/+. Tilbage
til partiel. I I .Lc4,e6!- Se diagram.På
12.Sg5,- kommer-,Sf8! 13.Sxf7,Kxf7
I 4.Dh5+,Kg8 l 5.f5,Da5 --/++.
l 2.Lxe6,Sxe5! I 3.LxTf7,SxLf7
14.b3,Sc6 15.Od3,De7+ 16.Kf2,Lg4
l 7.Dxh7+ Ser farligt ud, men hvid er
langt fra at sætte mat. l 7.-,Kf8
18.Tel(?),Df6 19.Le3,LxSf3! En vigtig
angrebsbrik elimineres. I de
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foregående træk kunne hvid have forstærket sit angreb med
Sg5.20.gxLf3.Sh6! Med ideen Dh4+ .21. Thl,Sd4 22.Tagl,SdfS
23.Tg6?,De7 Se diagram. Et sjældent fj
syn. Hvid står til tab. 24.Tel.Te8
25.TxLg7,Dh4+ 25.-,DxTg7 vinder
også, men nu få sort angreb
26.Kfl,SxTg7 27.Dd3.Dh3+ 28.Kgl.
Dg3+ 29.Kfl ,Dxf3+ 30.Kg l.Dg3+
3 l.Kfl,Shf5 32.Lf2.DxOd3+
33.cxDd3,c2 34.Tc l.Tc8 35.Lxa7.Ta8
36.Lf2,Txa7 37.Ke2.Sge6 38.Kd2,Sd4
39.Kc3,Se2+ 0-1.

Runde 6: Hvid: Dimon P, VS. 191 l
Sort: Esben Christensen, Kalundborg SK, 1921

l.e4.c5 2.c3.Sc6' 3.d4.cxd4 Med remistilbud. No wayl! 4.cxd4,d5
5.exd5,Dxd5 6.Sf3,e6 7.Sc3,Lb4 8.Ld3,Sf6 9.0-0,Dd8 10.Lg5,h6
Unægtelig en svækkelse.1 l.Lh4,Le7 12.a3,a6 13.Tel ,0-0
14.Lc2,Sd5 15.Dd3,- En naturlig og vigtig indskydelse. 15.-,g6

· Unægtelig endnu en svækkelse.16.LxLe7,ScxLe7 l7.h4,- En logisk
og rigtig plan. Angrib g6! 17.-,Sf5 18.h5!,Df6 På 18-,SfS kommer
l 9.Dd2,Sxh5 20.g4,- med officersgevinst.19.hxg6,- Nu duer l 9.
,Dxg6 ikke p.g.a. 20.SxSd5 ,exSd5 2 l.Te5,- med bondegevinst eller
to tynde for en tyk.19.-Jxg6 Se
diagram. Hvid har gennemført sin plan.
Den sorte kongestilling er et mareridt.
Læg også mærke til hvids stærke contra
sorts svage løber .20.Te5,Sh4
21.SxSd5 exSd5 22.Lb3,- d5-bonden
er prisgivet. På 22.-.Le6 følger
23.TxLe6,SxSf3+ 24.DxSf3,Dx.Te6
25. Lxd5,TxDf3 26.LxDe6+,Tf7
27.Tcl ,++/--. 22.-,SxSD+
23.DxSf3,Lf5 23.-,DxDf3 letter blot
opgaven for hvid. 24.LxdS+. Kh8
25.De3!,g5 26.Lxb7.Tb8 27.Te7,g4 28.De5,DxDe5 29.DxDe5,Lc8
30.LxLc8,TbxLc8 3 l.Tdl.Tc2 32.Tld7,Tfc8 33.Th7+,Kg8
34.Tdg7+,Kf8 35.e6,Txb2 36.e7,l-0

Noter af Dimon, april I 991.
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Delt førsteplads ved DM

DM - eller Påsketurneringen -
foregik i år i Lyngby. Seks ånd
og forventningsfulde Vanløsespil
lere stillede op. Antallet var som
resultaterne, for beskedent.
Kandidatklassen: Søren nr. 26
med 2½ point. Mester A, gr. 3:
Gunnar nr. 1 - 3 med 41/2 p.
Mester M7, gr. 2: Dimon nr. 5
- 7 med 4½p. Basis 7, gr. 3:
Eigil nr. 3 - 4 med 5 p. Basis
5, gr. 7: Asger nr. 3 - 8 med
3 p. Basis 7, gr. 9: Kjell nr. 7
- 15 med 4 p.
Spilleforholdene var gode. I

hvert fald det, jeg lægger vægt
på. Røgfrit lokale. En masse lys,
så man kunne se bræt og brik
ker, der var af kvalificeret stan
dard. Store borde, så vi ikke
sad lårene af hinanden. Dog var
vejret ikke med os. Det gode
vejr gjorde lokalerne for varme.
Det medvirkede muligvis til et af
mine nederlag. De få toiletter
eller den lange afstand "over
gården" generede ikke mig. Jeg
går alligevel rundt under mine
partier. Kantinen var fortræffelig.
Mine modstandere var: Finn

Gasseholm, Set. Jørgen (S),
2107, Poul H. Hansen, Vejgaard
Skk. (H), 2110, Carsten Peder
sen, Læseforeningen (S), 2116,
Carsten Krog, Haderslev (H),
2121, Rene 0. Nielsen, Fr.sund
(H), 2093, Jens Erik K. Hald,
Roskilde (S), 2105, Erik Sø-

IO

1.e4 g6
3.f4 d6

2.d4 Lg7

Min egen opfindelse fra midten
af ?O'erne. Først og fremmest er
det et utraditionelt træk, der
tvinger hvid til selvtænkning.

bjerg, Herning (H), 2116. Med
en rating på 2118 var min for
ventede score 3 ½ p.

I anden runde spillede jeg mit
bedste parti . Morten M. Hansen
mener at partiet er "det rene
lort". Det er ikke en kritik der
generer mig, eller som jeg kan
tage alvorligt. Jeg tænker blot på
hans partier i holdturneringen.

Hvid: P.H.Hansen, -Vejgaard
Sort: G.West, Vanløse

Disse tre sorte træk var mine
begyndelsestræk i mine tre sorte
partier, som jeg vandt. Mine fire
hvide partier gav kun 1 ½ p. Jeg
blev "glad", da jeg så trækket
f4. Jeg spiller nemlig selv gerne
det samme mod Pirc's forsvar.
Når jeg spiller f4 er det et
stærkt angrebstræk. Når mine
modstandere spiller det samme,
er det et træk som svækker
kongen og skaber huller i stil
lingen. Det kan lyde fjollet, men
sådan føler jeg det.

4.Sf3 Sh6!?



Planen er at spille f7 - f5,
hvorefter springeren kan få feltet
t7. På h6 står springeren ikke i
vejen for den sorte løber. Et
hvidt bondefremstød e4 - e5
truer ikke en springer på f6.
Trækket har jeg især anvendt
hvor hvid spiller f4. (Jørgen
Petersen, Kampklubben - West,
1976: 1.e4 c6 2.d3 g6 3.f4 Lg7
4.Sf3 d5 5.De2 Sh6 6.Sc3 o-o
7.e5 Lg4 8.h3 Lxf3 9.Dxf3 Sf5
10.g4 Sd4 l 1.Df2 c5 12.Lg2 e6
13.g5 Sbc6 14.Sdl? Sb4 15.Sd3
Sdxc +, . efter 7 overflødige træk
0-1) (Bernth G. Petersen, Hol
bæk - West, 1977: 1.e4 d6 2.c4
c6 3.Sc3 g6 4.f4 Lg7 5.Sf3 Sh6
6.d4 o-o 7.h3 Sd7 (f5) 8.Le3
(g4) f5 9.e5 c5 10.Sg5 cxd!?
11.Se6 dxc3 12.Sxd8 Txd8 13.
bxc dxe 14.fxe f4 15.Dd.5 + e6
16.Dxe+ Sfl 17.Ld4 Sdxe 18.
De7 Lf5 19.0-0-0 Lf8 20.Db4
La3 + 21.Kd2 g5 22.Df2 Sd6
23.Kel Se4 24.Dc2 Sg3 25.Db3
Te8 26.Lxe5 Txe5+ 27.Kf2
Lc5+ 28.Td4 Sxhl + 29.Kgl
Sg3 30.Dxb Td8 31.Dc7 Txd4
32.cxd4 Lxd4+ 33.Kh2 Sxfl +
34.Khl Sg3+ 35.Kh2 Lgl+, o
l.)

7.Le2 c5

9.fxe5 Lxf3

12.g3 h5!
14.De2 Sd7

8.d5 e5!

10.Lxf3 Lxe5

13.Lxg4 hxg4

eller Sc6. Hvid fortryder da
også:

Med dette stærke nøgletræk har
jeg vundet åbningskampen. Det
skal fastlægge e4 som en alvor
lig svaghed. Jeg regnede ikke
med at hvid ville slå en passant,
da det giver mig feltet c6 (d4)
til springeren, f-linjen åbnes og
centrum styrkes.

Trækkene 9 og 10 trak jeg a
tempo. Det gav et spjæt i ham.
Han troede nogle sekunder at det
var en fejl. Men springeren er
indirekte dækket af Dh4+. Hvis
jeg ikke kunne have slået på e5
med løberen, kunne jeg ikke
have fastlagt e4-bonden som en
svaghed. Derimod havde han fået
en garderet fribonde på d5.

11.Dd2 Sg4!

Et bondeoffer planlægges.

5.Sc3 o-o 6.Ld3 Lg4

li

Ha, jeg kender dig, udbrød
han. En kort overgang var han
medlem af Kampklubben. Han
havde vundet begge partier mod
mig i en dobbeltrundig turnering.
Udvikling er vigtigere end g -

Normaltrækket Ld3, som skulle
bruges til at støtte fremstødet f4
- f5, var vist ikke godt. Nu

truer sort med at vinde d-bon
den. På Le3 kan sort spille c5



Hvis 26.Txh8 Sxe3 27.Thl
h7+ +. Hvis 26.,-,Txh8 27.Txh8
K.xh8 truer sort med Dxe4 efter
fulgt af skak på d2. Hvis 26.T
h7 + Txh7 27.Txh7 Kg8 (K.xh7?
Sg5+) 28.Dh6 De5! og sort
vinder, fx 29.Sc3 Del++ eller
29.c3 Dxe4+.

bonden. Jeg kan holde mig ska
desløs med e4-bonden. Hvid
skulle nu tage g-bonden. Jeg var
i tvivl om hvordan jeg skulle
fortsætte. Fx 15.Dxg4 Lxc3+
16.bxc3 Sf6 17.Df3 Sxe4 18.o
o f5, hvor jeg ikke kan lide
kongestillingen og de svage sorte
felter, eller 16.,-, Df6 17.Ld2
Te8 ! , eller blot øge trykspillet
mod c3 og e4.

26. ,-, Txh4
28. Txb8 Kxh8
30.b3 Se3

27.Txh4 Th8
29.Sg5 Kg7

Her skulle jeg nok have spillet
b4 for at jage springeren ud på
randen, men jeg havde ikke set
hvids 23. træk.

Sort står overlegent. Nu gælder
det om at vinde gevinststilling
en. Jeg åbner en tredie front;
bvids modspil i h-linjen er uden
værdi.

På grund af fejlene i tidnøden
måtte jeg knokle yderligere to
timer.

Nu falder d-bonden. Poul H.
burde have opgivet, så det var
blevet et 30-træks parti. Han
havde 8, jeg selv 5 minutter
igen.

32.Sf2 b4
34.Kcl Sxa2+
36.Kcl f5?

(De2)
38.Sxc3 Dxc3

(bxc3)
40.Kd2 Dc3+

(Dd4+)

31.Sh3 Sxd.5
33.Dd2 Sc3+
35.Kbl Sc3+

37.Sdl De5

39.Dxd6 Dal+

22.Tdhl Sxg4

19.hxg4 Dg5+

16.Lxe5 Sxe5

21.Th4 Th8

18.h3 b5
20.Kbl Kg?

15.Lf4 De7
17.o-o-o a6

23.e5

Den kan ikke slås på grund af
mat i bunden.

Desperation.

23.,-,Sxe5
25.De3 Sc4

24.Se4 De?
26.Dcl

41.Ke2 Dxc2+ 42.Kfl Dxb3
43.De5+ Kf7 44.Dc7+ Ke6
45.Dc6+ Ke5 46.Dxc5 +Ke4
47.Dc6+ Dd5 48.Dxg6 b3
49.De8+ Kd3 50.De2+ Kc3
51.Del + Dd2 52.De5+,Kc2
53.Dc5+ Dc3 54.Df2+ Dd2
55.Dc5+ Kb2 56.De5+ Ka2

12



1.e4 c5
3.Lb5 g6
5.Tel e5

2.Sf3 Sc6
4.o-o Lg7
6.b4!? cxb4

dxc3 ll.Sc4 o-o 12.Tcl Sd4
13.Sxd4 exd4 14.Sd6 a6 15.Lc4
Sc6 16.Ld5 Tb8 17.Db3 Df6 18.
e5! Sxe5 19.Txe5 Dxe5 20.Sxt7
Df6 21.Tel d3 22.Se5+ Kh8
23.Lxf8 d2 24.Sf7 + Kg8 25.
Sg5+ Kh8 26.Te7! Dxf8 27.
Sf7+ Kg8 28.Sd6+ Kh8 29.Te8
Dxe8 30. Sxe8 Ld4 31. Lf3 d6
32.Dd5 opg.) (West - Preben
Høj, STS, l.div., 1983: Samme
træk 1 - 8. 9.Sbd2 Sge7 10.Sc4
0-0 11.Sd6 Da5 12.Sg5 Sd8
13.a4 Se6 14.Dg4 Dxc3 15.W
Sc6 16.Sc4 h5 17.Ddl Sa5
18.Sxe6 fxe6 19.Tcl Db3 20.
Lxf8 Lxf8 21.Sxa5 Db4 22.Sb3
a6 23.Ld3 Dxa4 24.Tc4 Da3
25.Dc2 b5 26.Tc7 Db4 27.Tbl
a5 28.Txc8 Txc8 29.Dxc8 a4
30.Dxd7 axb3 31.Dxe6+ Kh7
32.Dxb3 opg.)
Med et rask snuptag spillede

sort nu 6.,-,cxb4. Selv om træk
ket nok er svagere end Sxb4, da
den stærke c-bonde med tryk på
d4 flyttes væk fra centrum, var
det alligevel "uheldigt", da jeg
kan lide at bruge megen tid i
åbningen for at løse åbningspro
blemerne, i stedet for straks at
tage en positionel beslutning og
gemme tiden til kombinationerne.

7.Lb2 Da5

For at dække e-bonden, der
hang efter Lxc6.

8.a4 Sge7 9.c3

i3

Hald fortalte efter partiet, at
han selv spiller denne variant
med Lb5, men spiller 6.c3. Jeg
kender intet teori om varianten.
6.b4 har jeg engang set i et
parti mellem to russiske kvinder,
og har afprøvet trækket to gan
ge. (West - Leo Steffensen,
korr.p.: 6.b4 Sxb4 7.c3 Sc6
8.d4 cxd4 9.La3 Sge7 10.Sbd2

57 .De8 Dd3 + 58.Kf2 Dc2+
59.Kgl Dc4 60.Dd7 b2
opg.

Med gevinster mod C.P.,
R.O.N. og E.S. og tab til C.K.
og J.E.H. blev det til 4½ p.
Der krævedes 5½ p. til kandi
datresultat. Jeg havde stillinger
fra 2 til 7 points. Held og uheld
går lige op. Jeg er ikke skuffet
over resultatet. Jeg havde vundet
min gruppe, hvis sejre havde
givet tre points og remis 1 p. I
så fald var Bent Larsen blevet
danmarksmester. Det er for ringe
af dansk skak at dette ikke er
blevet indført. Så var vi også
sluppet for de mange slatne
remiser i LH-klassen.
Katastrofen, der kostede kandi
dattitlen, indtrådte i 6. runde:

West - Jens Erik K. Hald,
Roskilde



eller d4, for at øge Lb2's læng
dekraft. Havde man været pro
fessionel skakspiller, var proble
met løst hjemmefra ...

14. ,-,Ld7 15.Td3 Tad8

Hvid trækker og taber:

9.,-,a6

10.,-,0-0
12.Te3 Db6
14.Tcl

10.Lc4(?)

11.Db3 h6
13.Sa3 d6

a b c d e

16.Txd6??

Helt utroligt! Jeg glemmer
springeren på a3. Af notations
listen kan jeg se at jeg kun
brugte ca. 1 minut til træk 14
og 15. Partiet er spillet om
morgenen, hvor vi gik over til
sommertid. Var oppe kl. 6 for
at nå til Lyngby. Mit formbaro
meter viste uoplagt og stresset.
Kortet viste "god form" rre
gange og "topform" mod Poul
H. De fire partier vandt jeg. De
tre gange kortet viste "uoplagt"
og "stresset" scorede jeg 1/2 p.
Varmen kunne have sløvet mig.

En psykologisk forklaring kan
være, at Sa3 ikke var tilstrække
ligt nedfældet i min hjernevirk
somhed..; Da jeg spillede 12.Te3
(vidste) forventede jeg, at son
ville spille Db6 for at true me

Dette træk er jeg ikke tilfreds
med. Løberen var ikke truet,
sålænge sort har et tårn på a8.
Feltet c4 skal bruges af sprin
geren som springbræt. Men parti
et mod Steffensen spøgte i bag
hovedet. Jeg ville lægge tryk på
f7 med Db3, Sg5, Te3, Tf3. d4
med truslen d5 må være det
rigtige, men jeg havde en ud
præget offday, jvf. nedenfor.

(Tul! ell. d3) Her og i den
næste times tid sker der noget
mærkeligt, som jeg ikke kan
give nogen forklaring på. Tanken
med Te3 var Sh4 og Tf3. Men
nu var d-bonden blevet svag.
Når jeg ikke spillede Td3 for at
vinde bonden på d6 (kan ikke
dækkes af tårnet, da f7 hænger)
skyldes det, at sort spiller Dc7
med trusler på d6 og a3. Jeg så
altså, at d-bonden var tabu.
Og jeg siger det ovenikøbet til
Eigil, der var inde for at se på
stillingen. Det havde han også
set.



og den sorte dronning falder.

Sa5. Jeg så allerede da, at Sa3
ville dække på c4 og ikke kunne
slås. På Db6 spillede jeg Sa3
med 0 sekunders betæmkningstid.
Havde jeg efter Db6 måttet
"knokle" med mine tanker for at
finde Sa3, var trækket måske
ikke gledet ud.
Sandheden (som jeg ikke er
glad for at høre) er dog nok, at
jeg er blevet for gammel og
forkalket. Fejlen blev spillet ca.
en times tid efter samtalen med
Eigil. Da jeg senere på dagen
taler med Eigil og siger, at jeg
slog på d6 med tårnet, udbryder
han: Det kunne du jo ikke; så
ryger der en kvalitet! Selv om
jeg sad med bræt og brikker,
kunne jeg hverken se eller hu
ske. Er det en trøst at Larsen
samme dag tabte til Klaus Berg
i sit ringeste parti? Styrkefor
holdet mellem Berg og Larsen er
vel det samme som mellem Hald,.
PS I partiet mellem Jesper Holm
og Henrik Pedersen (Fribonden
nr 6) ville der efter 39.,-,Dc?
(Diagrammet på s. 9) følge:

40.S:e5 K:e5 41.Sb5+

opgivet. Jeg bliver mat.

Gunnar West

og undertegnede. Vi ville vinde
4½ - 1 ½ ud af 6 partier. Efter
dette træk taber jeg fuldstændig
kontenancen.

25.Da2 Ddl +

17 .Txc6
(Hald: Txd7)
18.cxb4 Lg4
20.gxf3? De7!

(Dxf3)
22.Khl bxc6
24.Txg6

24.,-,Td3!

Fribonden takker for Gunnars
elegante og tvingende varianter.
Bemærk at også Eigil Peddersen,
Rektor for Mønsterskolen, og
Morten M. Hansen bar ladet sig
lokke af den omtalte diagram
stilling, hbv side 4 og 5 i dette
nummer. Løsningerne ligner
hinanden, men er ikke identiske.
Alle er dog enige om at hvid
vinder forceret.
Red.

Alt taber.(24.Td2 Del+ 25.
Kg2 Tdl med truslen 26.,-Dhl +
27.Kh3 Tgl, med truslen 28.,
,Dg2+ 29 .Kh4 Dxh2+ +)

17.,-,Sxc6
19.Ld.5 Lxf3

21.Lxc6 Dg5+!
23. Txc6? Dxd.2

(Sc4)

16.,-,Dc7

41.Sf5!!

eller

40.,-, D:e5

IS



OBS! PROGRAM! OBS!

Det vil sige, et egentligt program har vi trods ihærdig indsats
ikke kunnet fremskaffe fra bestyrelsen, men sommerens vigtigste
begivenhed, jubilæumstumeringen, har vi da modtaget indbydelse til. Den
står på side 3 i dette nummer, hvor også alle enkeltheder er anført.

På denne plads vil vi bare gentage at jubilæumstumeringen
spilles med de otte højstratede mesterspillere for sig, og resten (massegra
ven) i grupper efter Monrads system. Der spilles 7 dage i rap, nemlig
fra den 5. august til og med den 11. august. Og der bliver ingen
hængepartier, da spilletiden er fra 17 til 24. Man har dog lov at slutte
tidligere ...

Altså: VANLØSE SKAK.KLUBS JUBILÆUMSTUR
NERING SPILLES FRA 5. TIL OG
MED 11. AUGUST

ALLE DETALJER PÅ SIDE 3
I DETTE NUMMER!

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

Formand Benny Petersen 42 22 26 37
Kasserer Kjell Suadicani
Redaktion Hans Nielsen 31 57 54 88

Steen Schousboe 31 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


