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48. åreang nr 8 August 1991

Indbydelse til klubbens jubilæumsturnering.

Gentagelser fremmer forståelsen! Derfor skal der
atter engang gøres opmærksom på, at klubben i
august måned afholder en stor jubilæumsturnering i
anledning af ... Ja! - jubilæet.

Tid: 5/8 - 11/8, mandag til fredag fra 17-24, lør
dag og søndag 13-20. Bemærk venligst, at spille
tiderne for lørdag og søndag er forkerte i juli
nummeret!
Spillested: I vore lokaler, Alekistevej 156.
Turneringsform: De 8 højst ratede mesterspillere
vil spille i en lukket mestergruppe. De øvrige
grupper vil være monradgrupper.
Betænkningstid: 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 7 timer. 'NB:
Ingen hængepartier.
Indskud: 100 kr. i alle klasser.
Præmier: 100% af indskudet går til præmier!
Cafeteria med varm mad forefindes på spillestedet.
Tilmelding og indskud: Senest mandag den 22/7 til
Kjell Suadicani, Bobakken 2, 1., 2720 Vanløse, tlf.
31 71 13 61. Giro 6 47 84 33. Gebyr ved eftertil
melding: 20 kr.
Sideløbende med den koordinerede turnering vil der
blive afholdt en IM-turnering.

Bak op omkring dette store arrangement. Det er også
din klub!

P.b.v. søren B.P.



Vinterturneringen 1990/91

Denne sæsons vinterturneringn, vil om ikke andet,
så blive husket for, at vi for første gang i mange
år, ikke blev færdige til tiden. "Tiden" er
generalforsamlingen, men intet i vore love eller
reglementer indeholder dog, efter min mening med
rette, en pasus om dette. Hvem skal lide under en
sådan regel? Alle deltagere har i følge vor
turneringsleder fulgt reglerne, dvs max. 7 afbud i
sæsonen. Og til jul var alle mindst lige med! Altså
må man enten laste bestyrelsen for en dårlig
turneringsplanlægning (hvilket den har taget til
eftetretning) eller blot konstatere, at det var et
sammenfald af uheldige omstændigheder! Med den
nuværende besætning af medlemsskaren bør der ligge
flere runder tidligt på sæsonen, da travlheden er
størst ved afslutningen.
Men sæsonen vil forhåbentlig også blive husket for,
at Eivind vandt vandrepokalen til ejendom og det
uden nederlag i de tre sæsoner!! En enestestående
præstation, 34 points af 42 mulige.
Men lad os kigge på de enkelte klasse.
Mesterskabsklassen:

Pl Navn 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Eivind E. 111 1 1 1 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 10½2 2 2 2

2 søren B.P. 0 ½ 111 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 102 2 2 2

Stefan H. 1 1 0 ½ 111 1 0 1 ½ 1 ½ 1 0 1 0 72 2 2

Dimon P. 0 ½ 1 ! 1 ½ 111 0 1 1 ½ 0 0 ? 1 6½2 2

Benny P. 1 0 0 ½ ½ 0 0 1 111 ? 0 1 1 1 1 6½2

Morten M.H. 0 ½ 1 0 ½ 0 1 0 1 ? 111 1 ½ 1 0 5½2 2

7 Gunnar W.H. 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ½ 0 111 0 1 4½

8 Lars P. 1 0 0 0 1 0 0 ? 0 0 1 0 0 1 111 3½2



(Partierne Benny-Morten og Dimon-Lars var ikke
afviklet da referatet blev skrevet. Resultaterne
af disse partier kan medføre en anden slutstilling
på placeringerne 3.-6. pladsen. Den endelige
slutstilling vil kunne studeres i
turneringshæftet, som udkommer i september).

Afslutningen blev afsindig spændende, da Eivind
skulle vinde en svagt fordelagtig slutspil mod
Benny. Sidstnævnte ville i sin egenskab af formand
åbenbart ikke gøre forskel på medlemmerne for han
tabte plat, ligesom mod søren, i en stilling, der
ellers var næsten remisafklaret. Derved skete
fortjenesten også fyldest, for Eivind spillede
afgjort mest konstant og overbevisende af alle. I
tabsfare var han vel kun mod søren og Dimon, men
ellers var han generelt ikke forfulgt af heldet.
sørens energi var formidabel! Hægtet af fra starten
og hæmmet af sin Afrika-tur kæmpede han sig tilbage
og var meget tæt på at nå det. Vel var han
svineheldig i et par af partierne, men energi
belønnes! Næste gang må den være der. Spillet er
dog stadig for ukonstant og med hans høje ratingtal
in mente, må man undres over, hvor svært han har
ved at slå en række middelmådige mesterspillere!
Energi er vel også et passende ord om Stefans spil.
Det e~ frygtelige ting, han får reddet sig ud af,
men da det sker gang på gang selv mod modstandere,
der kender ham rigtig godt, kan man ikke blive ved
at kalde ham heldig. Han er bare helt forrygende
god til at sno sig! En fortjent placering i
nærheden af toppen, hvor han efterhånden har
stabiliseret sig. (I skrivende stund mangler endnu
et par partier!!, der kan koste Stefan 3. pladsen).
Dimon var en særdeles velkommen forfriskende
fornyelse. Farlig for alle og ganske effektiv,
eneste svaghed vistes i slutspillet, men det kan
der jo rettes op på. Om det bliver til en 3. plads
vides endnu ikke, men under alle omstændigheder må
det betegnes som temmelig tilfældigt, hvem denne
placering tilfalder, da jævnbyrdigheden mellem 3.
og 8. pladsen var meget stor.
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Benny spillede bedre end i de senere sæsoner, men
sikken tid det tog. Når så meget sættes overstyr i
tidnøden er der ikke tale om uheld, men dårlig
planlægning. Og heldet var sandelig også med ham i
ny og næ.
Morten kan ikke genfinde den form han viste for to
sæsoner siden. Når man skal præstere en indsats på
job/studier ved siden af skakken, må også han
sande, at koncentrationen svinder. Han spillede sig
op mod slutningen, men han var ikke i nærheden af
de topplaceringer, som opnåedes for 2-3 år siden.
Gunnar, tja, hvordan skal man kommentere hans
spil/resultat. Resultatet må vel betegnes som en
katastrofe! En svag start blev rettet op, men
afslutningen var endnu værre end starten. Spillet
blev overdrevent opfindsomt. Ganske vist skal man
ikke nødvendigvis spille det teoretisk bedste træk,
men nogle gange er det alligevel en meget god ide.
I næste sæson tror jeg, vi vil se ham langt mere
målrettet, så vi igen får set nogle partier
gennemført fra start til slut. Alt under en 3.
plads må betegnes som utilfredsstillende for
Gunnar.
Lars er ved at glemme nogle af de dårlige
undskyldninger. Men nu beklager han sig over, at vi
kender ham for godt. Tænk sig, manden får nu gratis
træning i nogle af sine svage sider i sit spil!!
P.t. tror jeg ikke, at Lars er meget bedre end hans
pointstal viser, men i så jævnbyrdig et felt har
han da sikkert haft flere uheld end vi andre.

Kvaliteten af spillet i denne sæson var vel påny
ringere end i den foregående. Efter min mening var
der dog rigtig pæne partioplæg, til gengæld var der
utrolig mange grove fejl. Men det kan man jo selv
vurdere ved at investere i Eivinds sædvanligvis
fremragende turneringshæfte, der forventes at
udkomme i starten af september.

Kandidatklassen var betydelig stærkere besat end
tidligere. De tre favoritter kunne formentlig alle
have gjort en pæn figur i øverste klasse, men hvem
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ved; måske får de chancen, for at vise det i næste
sæson.

Pl Navn 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Leif J. li I 1 1 1 0 ! 0 1 1 1 1 1 ! 1 1 11

2 Jesper A. 0 0 111 1 1 ! 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10!

3 Bent W. 1 0 0 0 111 1 ! ½ 1 0 1 1 1 1 1 9

4 Bo B. 1 ! 0 ! ½ 0 111 1 0 0 0 1 1 1 1 7½

5 Jørgen H. 0 0 0 1 0 ½ 1 0 111 1 ! 0 0 1 1 6

6 søren J.S. 0 0 0 0 O 1 1 1 ½ 0 111 1 0 0 ½ 5

7 Eigil P. ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 111 1 ½ 5

8 Erling M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ 0 111 2

Den "automatiske" oprykningspladsen satte Leif sig
overbevisende på. Vel lavede også han fejl
undervejs, men han var trods det beskedne forspring

en klasse over de øvrige. Og det er faktisk svært,
at leve op til at skulle vinde hvergang.
Jesper spillede, med de ting jeg så, rystende
usikkert, men han har noget stefanistisk over sit
spil, for selv de største vanskeligheder blev
overvundet. Åbningsspillet skal vist forbedres,
hvis han vil konkurrere på lige fod med de bedste i
klubben, men måske blev han bare taget på sengen af
de frembusende kanditatspillere. Dog, en fortjent
2.plads.
Bent fik en dårlig start og nåede aldrig formen fra
foregående sæson. Han mangler lidt træning udi det
kombinatoriske; på det positionelle område var han
tilsyneladende den stærkeste i gruppen. En sikker
3. plads, som kan blive til mere fremover.
Bos spil svinger fortsat som et pendul. Til tider
flot til andre tider rædselsfuldt. Men farlig er



han for enhver og slutresultatet må betegnes som
tilfredsstillende. Når han får konstanthed i sit
spil, vil han kunne blande sig i toppen.
Holst kan, når han er sat op. Men der er desværre
lidt langt imellem "opsætningerne". Han er næppe
tilfreds med resultatet, men det svarer vel ganske
godt til indsatsen.
søren er alt for let at hyle ud af den.
Positionsspillet er fortsat nydeligt og ganske
typisk preller Bos spil af på ham. Men andre gange
er det rigtig store fejl, der spolerer spillet.
større turneringsdeltagelse ville sikkert gøre
underværker.
Eigi~ spillede fuldkommen som ventet. Impulsivt og
ukoncentreret. På denne måde opnås til tider
gevinststillinger, men de smides væk igen. Han
påstår, at han får stor fornøjelse ud af spillet,
men det forbliver en gåde; så sjovt er det vel
heller ikke at tabe.
Erling kom som ventet i menneskehænder, men han
fightede blændende. Ikke noget med at give remis
mod på papiret stærkere modstandere. En sund
indstilling der vil give afkast senere. Allerede nu
har det givet pote i holdturneringen og på den
koordinerede front skal det nok komme. Lad os håbe
at den kommende vinterturnering vil give passende
udfordringer.

Om spillet kan generelt siges, at der også her
spilles ganske pænt og der kæmpes bravt om
pointsene. Ingen hurtige pølseremisser her.

Almenklassen var delt op i to turneringer, en
forrunde og en finalerunde. Og det blev en succes
som bør fortsættes fremover. Nye spillere kan komme
med ved nytårstid og de 8 finalister får en rimelig
hård turnering ud af det.

Finalerunde A
(se turneringstavle næste side)

Asger var alles favorit efter at Jørgen valgte
andre udfordrende træningsmuligheder. Og selv om



Pl Navn 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Asger L. 111 0 1 1 1 1 1 1 6

2 Kjell S. 1 111 0 0 1 1 1 1 5

3 Jens W.L. 0 1 111
1 1 1 1 1 42 2 2 2

4 Sten B. 0 1 1 111 0 1 1 1 42 2

5 Kjeld K. 0 0 1 1 111 1 1 1 42 2

6 Jesper H. 0 0 1 1 0 111
1 1 2~2 2 2

7 A. Barkhuus 0 0 1 0 1 1
111 1 2~2 2 2

8 Henrik P. 0 0 0 0 0 0 0 111 0

han kom haltende fra start, blev der ikke for alvor
tvivl om hans førsteplads. Når spillet kommer ind i
de rette baner, kan han vel true folk fra
mesterskabsklassen, men koncentrationen svigter til
tider; er der tale om undervurdering af
modstanderen? Det bliver spændende at se ham i en
højere klasse.

Kjell blev nedspillet af Asger i forrunden, men tog
grueligt revanche. Holde Asgers tempo kunne han dog
ikke. Større turneringsaktivitet vil bringe ham
højere op, hvis blot kassererposten ikke tærer for
hårdt. Tænk blot hvad der engang skete for
Gyldholm. Han blev rykket to klasser ned, hvilket
gav ham et psykisk knæk, som aldrig er blevet
overvundet!
Jens er af den romantiske type, og den slags er
ikke altid lige effektivt. Opvisning gav han f.eks.
mod Henrik med enkle aggressive midler. Men bliver
stillingen ikke efter hans smag, falder det til
tider sammen som et korthus. Forbløffende nok blev
han remiskonge, sikkert meget mod sin vilje. En
fortjent, men lidt skuffende 3. plads.
Stens spil er svært at gennemskue. Han er ikke



særlig materialistisk indstillet, men det ændrer
sig sikkert, nu hvor han er indgået i den hellige
ægtestand. Han burde faktisk kunne klare nogle af
opkomlingene, men tiden er et tilbagevendende
problem.
Klausens spil kan forekomme mystisk, men han er
hyperfarlig i det aggressive moment. En praktiker 1
god vanløsesk forstand. Efter en del års pause må
hans resultater i år betragtes som meget flotte.
Jesper kan jo godt det lille spil, men mangler lidt
overblik. Når han en sjælden gang rigtig vover sig
frem kikser det for ofte. Tiden er en gene som
ofte medfører fejl.
Barkhµus fik en hård opgave, men klarede det med
bravour, det var ikke her, man kunne hente et let
points. Kaffebrygning (og the, TAK!) kræver sin
mand/koncentration og det koster indimellem.
Henriks indsats kan beskrives med et ord:
USPORTSLIGT! Mon ikke han havde kendskab til sin
eksamen inden turneringen startede? Havde han
scrathed, hvis han ikke havde tabt en række partier
fra start? Dette og meget mere får vi ikke svar på,
men denne hånlige måde at behandle sine
skakkammerater på, håber jeg bliver husket!

Finalegruppe B

1. A. Clausen-Fr. 5½
2. John T. 5
3. Claus H. 4½
4. Bjørns. 4½
5. Helge J. 4½
6. Gyldholm 4
7. Knud H. 4
8. Ebbe A. 4
9. Kian P. 3
10.Finn H. 3
11.Nicolai R. 3
12.Kurt A. 3
13.Leif N. 2
14.Knud Erik H. 1
15.Reto s. 0
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Der var som sædvanlig frafald og tilgang hen af
vejen i finalagruppe B, men topplaceringerne blev
nok retfærdigt uddelt.
Clausen var ikke uventet den s t.ærkcs Le c f- ler sin
ufrivvlllige pause. Alle i VS begræder hans
bebudede flytning til Jylland. Men modstanden var
alligevel hårdere end forventet, glædeligvis fra
nogle af vore nyere folk.
John besidder et ubestrideligt talent. Kommet lidt
sent i gang med spillet, men i hastig fremgang. Det
bliver spændende at se, hvad han kan præstere i
næste sæson.
Claus er hæmmet af, at han desværre kun kan komme
hveranden gang. Spilforståelsen er ganske pæn, så
også her er der yderligere fremgang i sigte.
Bjørn kiksede tilsidst, men har bestemt også
talentet. De lidt svingende præstationer må
undskyldes med, at han ligesom et par af os andre
er "plaget" af småbørn.
Helge er til gengæld rimelig stabil, men
foretrækker vel hyggen fremfor resultater. En
ventet placering lige under toppen.
Gyldholm har skrantet lidt i denne sæson, men ser
ud til at være i bedring.Og nu hvor han ikke sidder
på kassen mere, kan vi måske vente, at han får sin
3.(?) ungdom.
Knud er en af de flittige "fremrnødere" og langsomt
og sikkert bliver spillet også bedre. Han kravler
opad i næste sæson.
Ebbe spillet lidt for hurtigt og impulsivt, og når
han får det hele med, går det godt. Men det er
svært at nå at se det hele.
Kian har vist talent i holdskak, men det kniber
lidt i VT. Han må træne lidt mere, for han har
alderen, hvor det kan give resultater.
Finn må betegnes som hyggespiller, hvilet ofte
giver sig udslag i svingende præstationer.
Nicolai bliver spændende at følge fremover. Lidt
selskab (skaspillere i samme alder) ville uden
tvivl gøre godt. søren startede på i samme alder,
og han spiller da meget godt i dag.
Kurt kan spille, men gør det ret sjældent. Meget
arbejde og få ambitioner giver en dårlig cocktail.
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Leif, hyggespilleren over alle, gør det glimrende i
forhold til hans store gavmildhed. Og sidstnævnte
sjældne egenskab gælder både på og udenfor brædtet.
Knud Erik og Reto kom sent med og spillede kun få
partier, så de må vente med at vise deres styrke
til næste sæson.

Alt i alt en flot deltagelse i vinterturneringen.
Mere end 80% af klubbens medlemmer deltog. Men vi
skal ikke gå i stå, derfor er der forslag om nye
turneringsformer til næste sæson.
Forandring fryder. På turneringsledernes vegne
takkes for god ro, orden og sportsånd.

Benny

Indbydelse til VS-Open 1991

Hermed indbydes til turneringen VS-Open 1991.
Turneringen spilles den 4.- og 11. september med
start kl. 19.45.
Turneringen spilles efter Monradssystemet over 6
runder med 3 runder pr. aften.
Betænkningstiden er 20 minutter pr. spiller pr.
parti. Indskud kr. 20.
Deltagere i vinterturneringens Mesterskabs- og
Kandidatklasse kan deltage, men vil blive
registreret for 2 afbud (ud af 7 mulige i sæsonen),
hvis vi får en lang vinterturnering (alternativ 1
eller 2, se VT-indbydelse).
Meld dig til allerede i aften eller senest på
første spilledag den 4. september kl. 19.30.
Tilmelding kan ske på tavlen i klubben eller til
Kjell Suadicani (31) 71 13 61.
Turneringen vil være GRATIS for ikke-medlemmer, så
tag endelig venner, hunde, kanariefugle og mormor
med.

P.b.v. Benny
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Indbydelse til vinterturnering 1991/92

Midt i sommerheden(??) skal man allerede til
at tage stilling til næste sæsons
vinterturnering.
Som besluttet på generalforsamlingen bliver
vinterturneringen afviklet efter et af de
af bestyrelsen stillede alternativer:

1. Uændret turneringsform, 14 runder
For de som ikke kan huske, hvordan vi spillede
i sidste sæson repeterer vi:
Mesterskabs- og Kandidatklasse i 8 mands
grupper, dobbeltrundig. (14 runder)
Almenklassen: Forrunde 7 runder monrad,
A-finale med 8 deltagere, alle mod alle,
B-finale 7 runder monrad (ialt 14 runder).
Ned- og oprykningsresultater fra sidste sæson
opretholdes.

2. 14 mands grupper, 13 runder
På generalforsamlingen vistes stor sympati for
mange runder, derfor:
Mesterskabs- og Kandidatklasse i 14 mands
grupper, alle mod alle. (13 runder)
Almenklassen: Forrunde 7 runder monrad,
A-finale med 6-8 deltagere, alle mod alle,
B-finale 5-7 runder monrad/alle mod alle
afhængig af deltagerantal (ialt 12-14 runder).
Klasseinddeling:
Mesterskabsklasse: Berettiget til deltagelse
er: 8 fra sidste sæsons mesterskabsklasse,

3 øverste fra Kandidatklassen samt
3 valgt af bestyrelsen.

Kandidatklasse: Berettiget til deltagelse er:
5 nederste fra sidste sæsons Kandidatkl.
Nr. 2-7 fra sidste sæsons A-finale almkl.
3 valgt af bestyrelsen.

Almenklassen: Deltagere, der ikke er
berettiget til de øvrige klasser.

3. Forrunde- og finalerunde, 10 runder

Andre ønskede en kortere turnering:
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Mesterskabs- og Kandidatklasse:
Forrunde med 8 mands grupper, alle mod alle,
enkeltrundig. 4 øverste til mester
/oprykningsfinale, 4 nederste til
nedrykningsfinale, 3 runder alle mod alle.
Indbyrdes/opnåede points tages med i finale
(ialt 10 runder).
Almenklassen: Forrunde 7 runder monrad,
A-finale med 6 deltagere, alle mod alle,
B-finale 5 runder monrad (ialt 12 runder).
Ned- og oprykningsresultater fra sidste sæson
opretholdes.

Ved tilmeldingen angiver man sit primære
ønske, hvorefter bestyrelsen fastsætter
turneringsformen. Vælges alternativ 1 eller 2
begynder mesterskabs-og kandidatklassen
allerede den 4. september 1991 med 1. runde.
Almenklassens forrunde starter den 18.
september 1991.
Sæsonens program vil blive udleveret
umiddelbart efter fastlæggelsen af
vinterturneringen.
Seneste tilmelding til vinterturneringen
er den 28. august kl. 20.00.
Tilmelding til Almenklassen kan dog accepteres
indtil den 11. september kl. 21.00, men i
såfald kan man ikke medvirke til beslutningen
om turneringsform.
Tilmelding sker til Morten M.Hansen (tlf. 36
48 50 48) eller til kassereren Kjell
Suadicani (tlf. 31 71 13 61) og skal være
ledsaget af indskuddet på kr. 50. Juniorer
får dette indskud retur, såfremt de
gennemfører turneringen.
Overvej din "Ønsketurnering" og tilmeld dig
allerede i aften vinterturneringen. Så undgår
du, at plagånderne fra bestyrelsen kimer dig
ned ("når et legeme nedsænkes i vand ringer
telefonen!").

Bestyrelsen.



En dårlig generalprøve

giver en goc.l premiere. Del er vist el
godt gammelt ordsprog. Men hvad så
med en GOD GENERALPRØ
VE?? Den må vel logisk set give en
e11d11u bedre premiere. Det håber jeg
i hvert fald, for min opvarmnings
turnering til jubilæumsturneringen
gav et ganske tilfredsstillende resul
tat. Jeg havde tilmeldt mig Copen
hagen Opens åbne IM-gruppe med et
formål, nemlig al den kunne være en
generalprøve for jubilæurnsturnerin
gen. Og den generalprøve gik ganske
godt. Jeg scorede kun 50 %, men
mod stærke folk, så jeg er tilfreds.

Der er efterlyst mere partistof i
Fribonden, så for at tilfredsstille folks
lyster viser jeg noget fra alle partier:

Vi begynder mod en svensk IM.
Efter en åbning, hvor jeg prøvede
noget nyt og spændende (men sikkert
ukorrekt) fra den nyeste Informator
har han tilladt mig at komme til
angreb. Nu er der ingen vej tilbage:

Ji ■J.e!
~•

Eivind - Nils Renman. l. runde.
Stillingen efter (21...Sc4-b6 22. hxg6
h,:g6)
23. Dg4 Txc3 24. Lxg6 fxg6 25.

Dxg6+ Dg7 26. Dxg7+ Kxg7 27,
Sxeti+ Kt7 28. Sxf8 Kxf8! Klart bed
re end 28 ...Txg3 + 29. Kh2 Tg7. En
bonde betyder mindre end en stærk
tårnplacering.

29. Kh2? Se forrige note. Bedre var
naturligvis 29. Tacl! med ideen, al
sort efter 29".Txg3 + 30. Kf2 skal
spille ...Tg7 for at forhindre 31. Tc7
mit vernichtung. Jeg tror, at hvid har
klar fordel. Men efter teksttrækket
går det uhyggeligt hurtigt <len anden
vej. 29 ...Sc4 30. Tfdl Se3 31. Tel2 SfS
32. Tgl d4 33. Kh3 Kf7 34. Kg4 Kg6
35. Tf2 Tc7 36. Tdl Tc3 37. Tgl Le4
38. Tel2 Lf3 + 39. Kh3 Tc8 40. g4
Th8+ mat.
Jeg er snart vant til at møde folk fra
samme nation i de tre første runder,
så selvfølgelig var mine næste to
modstandere svenske:
Eivind - Per Soderberg, 2. runde.
1. e4 cS 2. Sc:3 Sc6 3. g3 e6 4. Sge2
dS 5. exdS exdS 6. Lg2 Sf6 7. Sf4
Lg4. Larsen siger i sin bog 50 udvalg
te partier, at efter 7 ...d4 8. Scd5 skal
sort til at passe på. Han er jo endnu
ikke parat til at rokere. Det er helt
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ngugt. Jeg kan kun give min mod
stander ret i, at sort i stedet må prø
ve at lukke hvids g2-b7 diagonal. 8. 13
Lf5'?! Mere forsigtigt, og antagelig
bedre, var 8 ... Lc8 .

.-, -.........-.,,,_-,.---,,'i\i"=,.""'>fu,,,-, --,,.,,,,AZi=i

9. g4! g5! Herefter er det ikke til for
hvide mennesker at finde ud af, hvad
der sker. Men den hvide mand (som
efter ovennævnte påstand heller ikke
kunne finde ud af noget - han stole
de i stedet på sin intuition) var over
bevist om, at han stod bedst. 10. Sh3
Lg6 11. d3! Ikke noget med at spilde
tempo med 11. Sxg5? 11...h6 12. f4
De7 +. 12...gxf4 13. Sxf4 er trøstesløst.
13. Kt:Z 0-0-0 14. fxgS hxg5 15. Lxg5
Se5 16. Kg3 Dd6 17. Sf4 Le7 18. Lxf6
Dxf6 19. h4 Txh4 20. ScxdS. Mellem
trækket, der redder hvid og samtidig
sikrer ham vindende fordel. 20 ...Txhl
21. Dxhl DgS 22. Sxe7+ Dxe7 23.
Tel Dc7 24. Lxb7 + Kb8 25. La8?!
Sxg4! 26. Kxg4 Tg8 27. Sxg6! Sort
truer jo ikke noget! 27 ...Txg6+ 28.
Kh5 Tg8 29. Db7 + Dxb7 30. Lxb7
Kxb7. Slutspillet vinder let. 31. Te2
Kc6 32. Kh4 Kd6 33. Kh3 rs 34. Tg2
Tb8 35. c3 Ke5 36. Kg3 Td8 37. Tel2
f4+ 38. Kt3 Kf5 39. d4 Tg8 40. dxc5
Tg3+ 41. Kt:Z Kg4 42. c6 Tt3+ 43.

Kgl Te3 4-t c7 Kg3 45. Tg2 + op
givet.

Johan Furhof] - Eivind, 3. runde.
1. e4 e5 2. f4 exf-l 3. St3 d5 4. exd5
Sf6 5. Lc4 Sxd5 6. Lxd5 Dxd5 7. Sc3
Dh5. ECO anbefaler 7 ...Df5!, hvor
efter sort skulle have en lille fordel.
Ideen er, at man dækker e6. Jeg brød
mig ikke om at sætte dronningen på
en linje, der nok på et tidspunkt bli
ver til en åben tårnlinje for hvid. 8.
d4 Ld6 9. De2 +

9...Kd8! 10. o-o. En gang imellem
overrasker teorien mig. Dette er et
eksempel. Teorien er nemlig ikke
stået af for 5-6 træk siden, men siger
i stedet 10. Se5! med lille hvid fordel.
10 ...Te8 11. Dc4 g5. Dækker f4. 12.
Sb5 g4. Hvid truer noget med Sxd6
fulgt af f.eks. Db4 eller Dd5 med
problemer, så sort må skynde sig. 13.
Ses Le6 14. Dc3 13 15. gxf3? Det må
være en fejl at åbne sin kongestilling
på denne måde. 15 ...gxf3 16, Dxt3
Tg8+ 17. Khl Dxf3+ 18. Sx13 Lc4
19. Sxd6 Lxfl 20. Lg5+ Kd7? Sjusk.
20 .. .f6! 21. Lxf6 +, hvorefter f6 er
blokeret og der ikke bliver noget med
springerskak på f6. 21. Se4 Le2
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med et taktisk remistilbud. Hvid har
meget højere rating end mig og spil
ler kongegambit, så det må formodes,
at han vil spille vildt på gevinst i
enhver stilling. Ind. en remisstilling
som denne. Remistilbuddet har som
formål at få modstanderen til at over
spille stillingen. 22. Sf6+ Kd6 23.
Sgl!? Lc4! 24. h4? LdS + 25. Kh2
Tg6 26. Se8+ Kc6 27. c4 L-xc4 28.
Tcl b5 29. Sf6? h6 30. Sf3 hxg5 31.
Se5 + Kb7 32. Sxg6 fxg6 33. b3 Ld3
34. Sd5 Sa6 35. opgivet.

Eivind -Jens Henrichsen, 4. runde.
Jeg var en anelse muggen over at få
en sådan modstander. Efter 2/3 mod
stærke folk må man da i det mindste
møde en, der har ELO-tal. Men nej,
der trækkes lod, og ingen tager hen
syn til, at jeg følte mig på dupperne
og parat til at banke Kasparov eller
en anden af de stærke. Og så får jeg
en modstander med kun 2000 i ra
ting. Til gengæld behøvede jeg kun
bruge ca. 1/2 time på hele partiet.
Foreløbig bar vi nået en teoristilling,
hvor sort skal spille 10 ...D66, hvilket
besvares med 11. Db4 Kd7 12. e5!
dxe5 13. Sd2 med ideen 14. Sc4 og

Men sort kan også spille dårligere,
f.eks. 10...eS? 11. Db4 U8 12. Sxa7
Ld7 13. o-o d5 14. Db3 DaS. Hovsa!
En officer går tabt. Troede han, at
jeg havde overset noget? 15. SxeS
La4. Eller 15 ...Dxa7 16. Sxd7 Kxd7
17. Dxd5 + og hvid vinder let. Kon
gen i e-linjen besvares med De5 + og
haps på h8, ...Ld6 med e5 og ...Kc8
med Dxf7 osv. 16. Sac6(!) Lxb3 17.
Sxa5 Lxc2 18. Tacl opgivet.
Og så fik jeg endelig styret mine
lyster. Sort mod en GM i runden
efter. Herligt!
Dragoljub Ciric -Eivind, 5. runde.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. De2. Desværre spiller folk ikke
det samme hver gang. Jeg havde ved
hjælp af NiC-Base fundet 5 partier,
hvor han med hvid spillede hoved
varianten i spansk (5. o-o). Forbe
redelserne koncentrerede sig derfor
om de varianter, der opstår efter 5.
o-o. 5 ...d6 6. Lxc6 + bxc6 7. d4 exd4
8. Sxd4 De7?! Bedre er 8 ...Ld7, og
sort har udlignet. 9. o-o c5 10. Sb3
g6? Naturligvis skal man slå på e4
med springeren og se, om hvid har
noget. Det er ikke så klart. 11. Sc3
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22 ...a6 23. Db3 opgivet. Dronningen
er fanget efter 24. Se3 eller 24. Sf2.

Dernæst så jeg frem til mødet med
stormester nr. 2. Min modstander i 8.
runde har en gang vundet over sel
veste Bobby Fischer, men ved fint
spil lykkes det mig - næsten - at
udligne. Jeg troede, vi røg ud af te
orien omkring træk 7, men spillede
helt uafvidende samme variant, som
GM Mednis (ja, nemlig!) havde spil
let tidligere med sort, og vundet. Af
en eller anden uforklarlig grund

I næste runde var min modstander
imidlertid så venlig at gøre noget
lignende, nemlig:
Eivind -Henrik Sørensen, 7. runde.

Uherligt. Det planlagte 12...h6 stran
der på 13. Sd5 Dd8 14. e5! Og
12... Le6 13. f4 er også ubehageligt, så
jeg prøver: 12 ...Lb7!? 13. SaS 0-0-0

14. Sxb7 Kxb7 15. SdS DeS 16. Lxf6
Lxf6 17. Dc4! Fristende var i stedet
17. Df3 Le? 18. Dxf7, men efter
18 ...Tde8 står sort fint. 17 ...Lg7? En
tand bedre var 17 ...Tb8 fulgt af
18... c6. 18. Tadl c6 19. Db3+ Kc8 20.
Sb6 + Kc7 21. Sc4 Tb8 22. Da4 De7
23. Txd6 Dxe4 24. Das+ Kc8 25.
Sb6 + opgivet.

Runden efter bød på dårligt spil fra
begge sider. Men nu rabler det for
mig:
Ib Andersen - Eivind, 6. runde.
Sort overskred! For første gang i mit
liv tabte jeg på tid. Og det skete,
fordi jeg i træk 28 var fortsat med at
notere fra træk 30 og derfor glemte
2 træk. Jeg troede altså, at vi allerede
havde nået de 40 træk, og tog mig
god tid. Til skræk og advarsel bringes
slutstillingen, som vist ved korrekt
spil er remis. Sort er i trækket; jeg
havde planlagt 41...Tf4, hvilket med
korrekt notation havde været 39...Tf4.

Lg7 12. Lg5



kendte min modstander varianten og
afveg i træk 13, uden dog al få næv
neværdig fordel. Men så tager Fan
den ved mig:
Edmar Mednis -Eivind, 8. runde.

23...b5'! Jeg vidste udmærket, al delle
træk er en positionel fejl. Trækket
har imidlertid den taktiske begrundel
se, at b2 kommer til at stå i slag. Jeg
havde overset 24. Tc2. Meget banalt.
Nu har hvid stor fordel, og en stor
mesters teknik er normalt ufejlbarlig
i sådanne situationer. 24 ...bxa4 25.
Dxa4 Txb2 26. Txb2 Lxb2 27. Dxa6
Tb8 28. Dc6 La3 29. Se4 Db7. Jeg må
bytte dronninger, da hvid ellers kan
erobre min c5-bonde. 30. Dxb7 Txb7
31. Tal Tb3. Tvunget, eftersom
31...Lb4 besvares med 32. Ta8+ Kh7
33. Tc8 Tb5 34. Sd6 med bondege
vinst. 32. Sd6! f6 33. Kg2 Kh7 34. b4
Kg6 35. Sc4 Lb4 36. Ta6 Kf'5 37.
Se3+ Kc5 38. Sc4+ Kf5 39. Se3+
Ke5 40. f4+ Kd4 41. Txt:6 g6 42. Sc4
opgivet.

Runden efter ofrede jeg en bonde og
fik godt spil for den. Efter gennem
længere tid at have opbygget et pres
er det nu på tide at omsætte forde-

len:
Eivind - Thomas Lochte, 9. runde.

24. Sxe6. I klubben om aftenen ær
grede jeg mig over, al jeg efter 24.
Txf5 Txf5 25. Txe6 Txc6 26. Dxe6+
rn 27. De8+ Tf8 ikke havde husket
på muligheden 28. Dxf8+ ! Kxf8 29.
Se6 + med gevinst. Ærgrelsen fortog
sig dog, da jeg opdagede, at sort med
25 ...Tef8! redder skærene og har
gevinststilling. 24 ...Lxe6 25. Txe6
Texe6 26. Txe6 Dd5 27. Db8+ Tf8 28.
Te8! Dt7 29. Txf8 + Dxf8 30. Dxc7
De8 31. Kbl g5 med remistilbud,
men jeg fører med en bonde. 32.
Dxa7 Del+ 33. Ka2 De6'+ 34. b3
DdS 35. Dt2 g4! Ups! Nu er det hvid,
der skal til at finde en evig skak. 36.
fxg4 l3 37. De3 Ddl 38. De8+ Kg7
39. De7 + Kg8 40. De8 + Kg7 41.
De7+ remis.

I sidste runde var det ret vigtigt at
vinde. For med et helt point ville jeg
nå over 2200 i rating plus vinde 1500
kr. Men selv om jeg satsede, kom
partiet aldrig over remisgrænsen.

Henrik Holmsgaard - Eivind, JO.
runde.
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17...TcS!? Indbyder hvid til at svække
sig. 18. Lb4 Tc2 19. e4 Lb7 20. Sd4
Tcc8 21. Le7 De8 22. SbS a6! Redder
stillingen, 23. Sd4 ScS 24. Lxf6 gxf6.
For den svækkede kongestilling har
sort fået mulighed for at spille mod
hvids svage centrum. 25. Tfdl Td8 26.
Db4 Tac8 27. Se2 b5 28. axb5 Sxd3
29. Da3 ScS 30. bxa6 Lxa6 31. Sf4
Txdl + 32. Txdl Da4 33. Dxa4. Vi
analyserede noget på 33. Df3?!, men
angrebet er nok ikke tilstrækkeligt.
Sort spiller naturligvis 33...Sxe4.

33 ...Sxa4 34. Tal Kg7 35. Sh5+ Kg6
36. Sf4+ Kh6 37. Ll3 Sc5 38. Tcl
Sb3 39. Txc8 Lxc8 40. Ldl Sc5 41.
Lc2 Lb7 42. f3 fS 43. exfS Lxf3 44.
fxe6 fxe6 45. Kf2 remis.
Det endelige resultat blev altså:
0 111 0 0 1 0 ½ ½ = 5 points (mod
folk med gennemsnitsraling 2280).
Jeg vandt en 5-delt præmie i min
seedningsgruppe (i all 200 kr., hvilket
var nok til at dække 1 /4 af indskud
det, der på grund af de store udgifter
til al invitere IM-ere og GM-ere
forekom nogel pebret). Min rating
steg til 2187, og jeg fik et delresultat
til et ELO-tal på 2240. Men da jeg
kun mødte 8 ELO-ratede spillere, og
9 er kravet, strøg jeg ikke direkte ind
på ELO-listen. Det gør jeg forhå
bentlig efter jubilæumsturneringen.

Eivind

Finansielle sidespring.

Kontine;entinduetaline; pr eiro har hidtil
været gratis for offeret ("Modtageren beta-
ler µortoen"), men koster f'ra nu af penge,
porto kr J,5o; det er ikke noget den nærige
gamle kasserer har uuspekuleret, men udtryk
for den højeste postale visdom. UvP.r:f"ørsel f'ra
er;en konto t.il klubbens er som hidtil r;rutis,
men det må v.er-e en forglemmelse. - En pakke a J -
mindelig proletartobak (HcBarens, Escort, Stu
defis No 47 m.f'l) stie;er fra 15,25 til 25,oo
og koster nu l.igP. så meget som det, Ui'fernunden
og ligestillede plejer at ryge, men til gen
gæld bliver en bajer omkring lJ øre billigere,
ei'tnr hvad cler siges. Sådan praktiseres det der
princip med gyngerne og karrusellen; Pn dag
b]iver der nok skrevet en doktorafhandlinc; om
det, det ~]æd0r vi os til.



Oprykning, oprykning, hurra!

Slutscoren i vinterens hårde arbejde er nu
opgjort som føLge r r l.huld 5u,8qljo, 2.huld 7J,96';u,
J.hold '70,54</o O{S 4.hold 5J,57";o, 2 oprykkere og
intet hold under So',o, det kun vi vist godt være
bekendt.

Maj-Yb hur- et rLn t rei'erat ar J.llolds 6. og
7.run<le, vistnuk strikket af Kjell Sua, o~ i
hvert faLd fLnt nok til at i'ori'c1 t t o ren kan l;rgf,E-~
navn til, men min ne dra ge karaktert.tbkal jeg lige
af med et par bemærkninger.

6.runde, Jørgen Hansens Albin: Ikke et ondt
ord om Jørgen, han spiller skak og straffer øje
blikkeligt og ubarmhjertigt modstanderens fejl.
Slutstillingen er lækker, men æren tilkommer
ikke Jørgen alene, han må dele den med sin mod
stander, der spiller som en brækket arm eller to.

7.runde, Kjell Sua s ItalienPr: llvid er a.n bra g t
på Sorts felter og omvendt, oe det kan måske nok
virke lidt forvirrende på en ikkP-IM. SpillPt er
der ikke no~et at siee til, s~dan skul det ~ørPs.

Men så er der Henriks D-gnmbit: J7-,axb skal
da vist være bxa; J9-,Ke8, jamen det knn han ik
ke, for ct,r står jo sort T, og 4o-,Ke7, jRmPn
det kan han heLl e r' ikke, .for Lier står jo sort D,
og her opgav så jeg, som huvd ø gl;:edet rnip; til at
suge mere honning. Det var .faktisk noget 1-, og
det skulle endda have været lagkage. - Kjell har
lbenbart været beruset - for ikke at siee skide
fuld - af begejstring over oprykningen, og det
er der da ogsa god Grund til; vi fo r-s t å r harn al
lesammen og føler det samme; endnu en gang Hurra!

Hørr,e Gy Ld h o Lm
X-kasserer.
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Svar til Hans Nielsen:

Det er en utrolig skuffelse, at læse at en af vore
ellers mest fremragende reportere (mest læste i
FRIBONDEN?) ikke følger mere med i udviklingen af
vort sprog.

IH/hans ellers fremragende referat fra
Generalforsamlingen stiller han spørgsmålstegn ved
det af undertegnede fremførte udsagn:
"Bæve i bukserne".
Det kan afsløres, at bæve er meget nært beslægtet
med ordet "ryste". Men udtrykket har selvfølgelig
også lidt afsmag af, at jeg for et par år siden
havde et blebarn (tolk selv).
Forøvrigt kan jeg i sanune moment henvise til
lignende nye fremkoster i vort sprog. Ekstrabladet
havde f.eks. en forside den 24/6 med følgende
ordlyd :
Øjebæ: Her bor et byggesvin.
Førstnævnte ord kunne være beslægtet med det på
generalforsamlingen fremførte.
Dette blot til redaktionens oplysning, idet jeg
godt ved, at de ikke læser den slags litteratur.

Bænny

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

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Benny Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

42 22 26 37

31 57 54 88
31 71 74 97
6 47 84 33


