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1991 - Et jubelår for VS

Året har været præget af vore
jubilæumsfestligheder. Der er
kommet et nyt afsnit af vores
klubhistorie. (Fås hos kassereren.
ligesom den store klubhistorie
som det nye hæfte supplerer.)
Jubilæumsturneringen var en

absolut succes. Bulletin' en er
udsolgt, men måske kan et antal
interesserede formå redaktionen
(Søren B.P. og Eivind Einersen)
til at fremstille et ekstra oplag.
I Holdturneringen deltager vi

igen med fire hold, absolut
imponerende i forhold til vores
medlemstal. Endnu mere impo
nerende, og for en hårdt prøvet
Fribonderedaktion næsten ufatte
ligt, er det at de alle frivilligt
leverer et referat til Fribonden.
I den forbindelse er der et

pikant spørgsmål som presser sig
på: Mødes 1.- og 2.boldet som
konkurrenter i Mesterrækken
næste år? Dr.Prim. bar tidligere
været inde på at 1. holdet i et
sådant opgør nærmest vil være
chanceløst, men lad os nu se.
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Creme de la creme

4. holdets 2. runde

Amager tæt på et æg!

Vanløse IV

Finn Madsen (R)
Kjell Suadicani
John Thomassen
Jesper Holm
Bjørn Skougaard
Helge Jørgensen
Kian Pedersen
Børge Gyldholm (R)

- Amager VI

- Rolf Hasling
- Michael Bremerskov
- Benny Hansen
- Mogens Have
- Klaus Steensen
- Poul Hansen
- Claus Pedersen
- M. C. Boi sen

7-1

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0

Mens 3. holdet måtte nøjes med tenniscifre
brillierede 4. holdet, som det ses, med en rig
tig storsejr over Amager VI. Ved 7-0 var vi
nogle stykker, der troede på den ultimative
sejr, men Helge var uopmærksom og måtte til
sidst kapitulere.

Finn Madsen hyggede sig gevandigt med for en
gang skyld at spille lidt skak, og. inkassatoren
Gyldholm viste som ventet endnu en gang sin
ubarmhjertelighed. Gode reserver er guld værd
for et hold.

Finn spillede med sort noget som lignede
fransk, men modstanderen ville noget andet.
Manglende kamptræning må være forklaringen på
Finn's svage åbningsspil, men skakforståelsen
viste sig i midtspillet. 1 d4 e6 2 Sf3 dS 3 Sc3
Sf6 4 LgS h6? hvorfor ikke Le7 eller c5? Nu
straffer modstanderen 5 L*f6 D*f6 6 e4 d*e 7
S*e4 Df4 8 Ld3 og hvid står godt. Med sejt og
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tålmodigt spil og lidt hjælp fra modstanderen
fik Finn senere vendt skuden.

Undertegnede blev for første gang nogensinde
udsat for den åbne variant i spansk. Jeg kikke
de engang meget på denne åbning, fordi, jeg
havde planer om at spille den med sort. •Teori
kendskab viste sig endnu en gang ikke at kunne
erstatte praktisk spil, og min modstander spil-
ede frækt på at holde merbonden, mens jeg

fejlagtigt troede, at jeg kunne vinde den bund
ne springer på e4. En grov fejl fra modstan
deren gav mig to lette for et tårn og en bonde,
og uden de store probleme~ afviklede jeg til et
vundet slutspil. 1 e4 eS 2 Sf3 Sc6 3 LbS a6 4
La4 Sf6 5 bS Lb3 6 o-o S*e4 7 d4 (?) Tel efter
fulgt af S*eS eller d3 ser stærkere ud 7 - e*d
8 Tel dS 9 S*d4 S*d4 10 D*d4 Le6 her havde jeg
følelsen af at have spillet gris, men han har
da ikke rokeret endnu. 11 c3 tvunget 11 - f6??
alt andet er bedre 12 T*e4! og godnat.

John gemmer vi til sidst, for han spillede et
seværdigt parti med sort i kongeindisk. Afte
nens bedste parti!

Jesper spillede italiensk med hvid, og det har
han gjort utallige gange før. Efter 1 e4,e5 2
Sf3 Sc6 3 Lc4 h6? burde modstanderen have været
klemt på maven med 4 d4!, men Jesper er normalt
fredelig i åbningerne og spillede 3 - c3. I
midtspillet befinder vor holdleder sig derimod
som en fisk i vandet!

Bjørn vandt igen hurtigt. Fiduserne holder han
for sig selv, for selvom der var uddelt par
tilister med gennemslag, fik jeg igen ingen
kopi af partiet. Næste gang binder jeg sgu'
snor i ham! ·

Også Helge smuttede uden at aflevere partili
ste, men det af partiet, som jeg så, viste, at
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det var en fejl til sidst i partiet, som resul
terede i nederlaget.

Kian åbnede svagt med skandinavisk, men mod
standeren fandt ikke den stækeste fortsættelse.
og langsomt vendte skuden til vor mands fordel.
1 e4 d5 2 e*d D*dS 3 Sc3 DeS+? uha Da5 er ac
ceptabelt og Dd8 er tåleligt omend ikke rart 4
De2(?) Le2 er stærkere. Der truer jo Sf3 eller
hvis Lg4 så d4 fulgt af Le3 4 - D*e2 5 L*e2, og
Kian har tabt et tempo.

Holdlederen havde gjort et kup ved at sikre sig
Gyldholm som reserve. Siden Gyldholm har slup
pet taget i pengekassen, har vi, som spået
tidligere, oplevet hans 4 eller 5. ungdom ved
brættet. Rottegift er vist en passende karak
teristik af m~ndens spil.

Og nu til Benny Hansen - John Thomassen: 1 d4
Sf6 2 c4 g6 3 Sc3 Lg7 4 Sf3 o-o 5 Lf4 d6 6 e4
Lg4 7 Le2 L*f3 8 L*f3 c6 der truer jo e5! 9 o-o
Sd7 forbereder e5 10 De2 es 11 d*e S*eS 12Tadl
nu taber S*f3 en bonde 12 - De7 13 Tfel Tad8
14 h3? helt unødvendigt tidsspilde 14 - Tfel
Lf3 løber ingen steder 15 b3 S*f3 16 D*f3 Sh5
nyd diagonalen g7-al 17 Ld2 Df6 18 Dg4 aha han
er den type 18 - De6 19 Df3 Td7 20 Te3 Df6 21
Dg4 Te6 22 Se2 truer Lc3 men det er et slag i
luften og oveni købet den gale vej 22 - De7 23
Tel? Sc3 må være bedre, men det er jo en ind
rømmelse! 23 - Sf6 24 Df3 S*e4 så er der ma
teriel overvægt nu skal der afvikles til et
vundet slutspil se her hvordan! 25 Tdl S*d2 26
T*d2 T*e3 27 f*e den bonde er svag, og se hvids
konqes t i l.'l i.nq .. Der er gevinststilling for sort.
27 - Df6 28 Dg4 De6 29 Df3 Te7 30 Kf2 Dd7 31 g4
Te6 32 Kg2 der truer jo Tf6 32 - De7 33 Td3 Lh6
34 Sf4 Tf6 35 Kg3? h4 var nødvendigt 35 - g5 36
Td4 g*f 37 e*f Del+ 38 Kg2 Te6! et herligt
træk. Hvad skal hvid stille op mod Te2? 39
opgivet.



Holdturnering, 2. runde - 3. holdet

Vanløse III - Albertslund II 6 - 2
Steen Schousboe R - Ted Sandbech 1 - 0
Bo Blangstrup - Svend Knudsen 0 - 1
Eigil Pedersen R - Bjarne Sørensen 1 - 0
Johnny Andersen - Pelle 0. Larsen 1 - 0
Asger Levinsen - Henry Kilian 0 - 1
Erling Madsen - Preben Petersen 1 - 0
Jens Windeleff - Torben Nielsen R 1 - 0
Steen Bauers R - Thorkild Helby R 1 - 0

Efter at have siddet over i 1. runde, skulle 3.
holdet for første gang prøve kræfter i den _ny række
mod Albertslund i 2. runde. ·
Trods afbud fra tre stamspillere lykkedes det at
stille med otte mand, takket være meget hjælpsomme
reserver, som uden tøven trådte til. Dog var jeg
noget nervøs, idet der ved kampstart kl. 19.30 kun
var fremmødt fem mand. Lad det ikke blive en vane!

Da jeg var først færdig (1-0) - eller rettere sagt
min modstander var - havde jeg mulighed for at følge
nogenlunde med i begivenhederne på de andre pladser.

Asger gjorde sig derefter uheldigt bemærket, ved i
en overlegen stilling at løbe ind i en springer
gaffel, der kostede dronningen1 1-1.

Eigil var ret tidligt en officer foran, og da han
desuden havde sendt en fribonde frem til 2. række
(Eigil spillede sort), havde den hvide mand rigeligt
at se til. Denne opgav imidlertid ikke før han stod
overfor mat~ en, 2-1.

Hvordan Bo kom i vanskeligheder så jeg ikke, men
kunne blot konstatere, at han ikke slap ud af dem,
udligning til 2-2.

Derefter blev der lukket for det varme vand. Steen
S. kom ud i et slutspil, hvor begge parter havde
dronning og tårn, samt nogle bønder. Et slutspil,
der ifølge modstanderens udsagn burde have endt
remis, men redaktøren ville det anderledes, 3-2.



Johnny havde med hvid i fransk været på bonderov, og
skabt åben g- og h-linie ned mod egen kongestilling.
Det så ubehageligt ud, men Johnny jagede med sikker
hånd den sorte konge rundtt for til sidst at sætte
mat på, 4-2.

Steen B. var ude i slutspil med løber mod springer,
samt en bonde i undertal. Derudover kæmpede Steen
mod uret, men i ste9et for at kaste håndklædet.i
ringen blev der vist ægte kampånd. Han byttede de
sidste officerer af, tvang derefter modstanderens
konge langt væk, og gnaskede de sidste bønder, der
stod i vejen for sin egen fribonde, 5-2.

Jens overvurderede sin modstanders angreb så meget,
at han trods to bønder og en springer i overvægt,
ikke turde tage et tårn som blev ofret, hvorefter
angrebet ville være faldet til jorden. I stedet fik
modstanderen så meget modspil, at Jens stod til tab.
Dog var manden fra Albertslund så letsindig at
stille konge og dronning på samme diagonal .
Det skal man passe på med, 6-2.

I al'beskedenhed vil jeg slutte af med at vise,
hvordan aftenen blev ødelagt for min modstander:

Hvid: Erling Madsen sort: Preben Petersen.

1. e4, es 2. Sc3, Lc5 . Min modstander, der kom 5
min. for sent, trak som var det lyn, men jeg lod mig
ikke trække med. 3. Lc4, Sf6 4. Sf3, d6
5. h3, ·o-O . Her fik jeg den fikse ide at påbegynde
et hidsigt angreb, da jeg ikke kan lide den sym
metriske stilling der opstår efter kort rokade . .§....
d3, h6 7. Sh4, Sh7 . Igen trak han så hurtigt, at
Lucky Luke ville. have været misundelig.
8. DhS, Df6 9. Tf1, Le6 10. SdS, LxdS, 11. LxdS,
c6 12. Lb3, Sa6 . så er det min tur igen - frem på
banen 13. f4, Tae8 14. fS, Kh8, tvunget da der
ellers ryger en kvalitet. 15. Sf3, Sc7
16. g4, gS . Så let stoppes angrebet ikke
17. h4, d5 18. hxg5, Dg7 19. Th1, f6 20. g6, SqS
21. SxgS, fxgS 22. LxqS, opg. 1-0

Erling.
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E N O F F ~ C E R N E D I F O R E T !

Efter fem - seks træk mødte jeg Niller: -"Jeg har ham alle
rede. Der ryger en officer ned i foret!!" Fremragende, tænk
te jeg. Sikke en start. Slutningen vender vi tilbage til •••
Stedet var Lyrskovsgade, i vinterhalvåret og ved aftenstide

et mørkt og gudsforladt sted nær Folkets hus. Som nu heller
ikke ser særlig folkeligt ud.
Anden runde af holdturneringen. Modstanderen var Vesterbro

skakklub, deres første hold. Jeg har en fornemmelse af, at
det også er det eneste, thi udover de udøvende deltagere var
der ingen skygger af hverken ludere eller lommetyve, blot en
enkelt spærreballon og et nikotinvrag.

'anløse stillede med sit andet hold, og det var vistnok
første gang at jeg prøvede at optræde på et sådant. Forskel
len er ens skal jeg hilse og sige; under processen glemmer
man - til dels - tid og sted.
Til dels. I gamle dage spillede man på de kanter i et fol

kekøkken, og det var virkelig folkeligt med dejlig folkelig
mad; sovs og kartofler. Gad vide om de også havde en leveran
ce, diner transportable, til Folkets hus? I hvert fald, stan
ken var slem. Nu er kantinen og dermed øllerne forlagt til
etagen ovenover - og man skal selv hente. Men det lugter
ikke mere. Ikke af det •••

Niels Erik Andersen Hans Nielsen 0 - 1
Allan Jensen Benny B. Petersen 0 - 1
Claus Høeg Stefan Hansen ½ - ½
Hans Pedersen Leif Jensen 1 - 0
Rolf Stavnem Hansen Ole Delfter (R) 0 - 1
lian Bay Bent Wiberg 0 - 1
Jens Nielsen (R) Niels Rendlev 1 - 0
Henning Jensen Jørgen Hansen 1 - 0

Første gevinst tegnede jeg mig for, sagde hunden. Og så er
der ellers ikke ret meget mere at sige om den sag. Det var
iY~~e for godt, men altså godt nok.
Bent Wiberg var næste mand på banen, en forsigtig mand med

et åbningsrepertoire fra det forrige årh,mdrede. Her er der
sammenhæng mellem mand og stil, hans hele apparition emmer
fortid - omend ikke så fjern. Og forsigtighed. Et helt 9p
lagt talent, og god til at holde stillingen flydende, mudre
begreberne - og få modstanderen til at bruge tid. Godt spil!
~1iki gør, næsten med hans egne ord, ikke tingene sværere



end de er. Den mand må have verdens snævreste åbningsreper
toire. Af hensyn til de eventuelt forestående matcher skal
det ikke røbes her, og i øvrigt spiller han vist også russisk.
Ej påfaldende publikumsvenlig (der var som nævnt heller in
gen), men en uhyre sikker metode på vejen mod en pind.
Store Jensen mødte til lejligheden frem end.nu større end jeg

før har set ham. Han kunne for den sags skyld godt være stor
mester! Han promenerede et slips, som syntes så underligt
lille. Til sammenligning er Nillers forhold til den klassis
ke herreklædedragt mere afslappet, tøjet hænger mere løst
på ham. Til gengæld kan man lissom "træde ind" i hans skygge
og føle sig tryg. Glade mennesker er de, med en formodentlig
rent ud gargantuansk appetit.
I starten havde Jensen storspillet fremme i sin Grilnfelder,

franalt'ende mod.a't and ez-en en kvalitet. Desværre for os var ves
terbromanden rigtig god til praktisk skak og sluttede af med
at pille bukserne af Jensen. :En frygtelig oplevelse.
Benny Bumstærk Petersen er i form som aldrig før. Han er jo

også stadigvæk formand, så det giver næsten sig selv. Også
det. tålmodige laveringsspil ligger for ham, en nødvendighed
mod en meget passiv hvidspiller. Bennys modstander ville vir
ielig intet andet end holde remis, og det var måske lykkedes
med det objektivt stærkeste forsvar.• Jeg er ikke så sikker.
Men hvorfor Benny skal udføre de sidste 25 træk med vandret

faldvinge har altid stået som lidt af en gåde for mig. Så
upåvirket som i sin tid Sneslev.
Jørgen har jeg aldrig før set spille. Et stort talent som

vil drive det vidt. Kun et alvorligt problem: På forhånd
passivt indstillet, skræmt? Helt unødvendigt. Godt inde i
spillet - hvor nervøsiteten har lagt sig - hvor man blot må
imødekomme stillingens krav, fejler spilopfattelsen intet.
Stefan havde et ret lige spil mundende ud i et tårnslutspil

af remisagtig karakter. Med fordel på uret var accepten af
remistilbudet en yderst sportslig gestus, vistnok typisk for
Stefan. - I indeværende sæson nås alligevel intet?!
For vi har jo jokeren Niller. Man ved aldrig med den mand.

Sidst vi hørte til ham var han ved at vinde en officer. Det
blev beklageligvis ikke til noget. Til gengæld havde bestræ
belserne blotlagt en sekssporet motorvej med retning mod
Nillers konge. Den benyttede modstanderen sig - noget ufint
synes man nok - af. Om han blev mat eller måtte af med alle
brikkerne blev jeg ikke klar over; noteringslisten turde
Niller ikke give mig! "Jeg er stresset, jeg har sovet for
lidt". Niller er en alsidig personlighed.

8
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Mod nedryknig? - 1. holdet hjemme mod Farum, 2. runde

Vanløse I - Farum I 3 - 5
Søæ11 B. Petersen ...., Søren Bogø 1 - 0
Eivind Einersen - Søren Eriksen 1 - 0
Gu1111ar H~st Hansen - Carsten J. Nielsen 0 - 1
Dimon Pedersen - Klaus Nielsen 0 - 1
Morten M. Ha11se11 - Søren Holm Jensen 0 - 1
Jesper Asgaard - Carsten Højbjerg ½- ½
Lars M. Pedersen - Bo Oemig 0 - 1
Knud Larsen - Esben L. Sørensen ½-½

På forhånd havde jeg tippet Farum
som et af de svageste hold i rækken.
Dem skulle vi simpelt hen slå. Tænk
blot på, at de har mistet Thomas
Schou Pedersen - der sidste sæson
var deres 1. bræt! Okay, 0 af 9 i
jubilæumsturneringen er naturligvis
en enlig svale. Alligevel var jeg ret
sikker på, at vi i hvert fald var stær
kere end Farum på de øverste bræt
ter. Det skulle vise sig at holde -
men det skulle samtidig vise sig, at vi
har problemer med bredden på hol
det.

Søren spillede frækt og tog en
"forgiftet" bonde i åbningen. Det blev
hurtigt kompliceret, og på moden vis
lod Søren sin modstander om at
komme i tidnød. Se, det er sådan
noget, vi kan lide! Tidnød gør som
bekendt folk sindssyge; i hvert fald
spiller de ikke op til deres bedste.
Farummen (hvis yndlingsåbning må
være Bogo- eller Boge-indisk, men
heldigvis havde hvid) Iod Søren få
bondemajoritet på dronningfløjen i
tilgift til kvalitetsovervægt, og ettallet
blev sikkert kørt hjem.

Jeg følte mig træt og uoplagt og
følte, at jeg ville overse selv den
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enkleste kombination. Så jeg søgte
ind i en positionel stilling uden takti
ske muligheder. Heldigvis var mod
standeren af den type, der godt kan
lide en trang stilling, for så spiller ens
brikker sig selv. Modstanderens passi
ve spil tillod mig at tage kontrol over
c-linjen, og langsomt tog jeg så kvæ
lertag på hans dronningfløj. Det end
te med et slutspil, hvor jeg med bon
deovervægt vandt let - også selv om
jeg overså partiets eneste kombina
tionsmulighed.

Gunnar ofrede en bonde, og
længe så det for alle andre .end Gun
nar ud til, at han ikke fik en døjt for
den. Men der skal to personer til el
parti skak, og tilsammen Geg siger
tilsammen, da jeg ikke helt kan finde
ud af, om det skyldes dårligt spil fra
modstanderen eller genialiteter fra
Gunnars - måske havde Gunnar
virkelig kompensation?!) fik de skabt
en ganske god stilling til Gunnar, der
vandt bonden tilbage. Men, men,
men. En dårlig vane fra sidste års
vinterturnering er Gunnars tidnød. I
holdturneringen har han hidtil kunnet
undgå den, men kun til i dag. Og for
nu at gentage mig selv (igen?!) gør



tidnød folk sindssyge. Gunnar overså
en mat.

Dimon lod sig ikke gå på af mod
standerens aktive fremstød. Da sort
spillede h6 og g5, så Dimon rødt: her
måtte der være en mat. Lxg5 hxg5
Sxg5, og så "noget med" Dh5 og mat
"på en eller anden måde". Schludder
og vrøvl! Sådan spiller man ganske
enkelt ikke skak; modstanderens
forsvar var let fundet, og Dimon var
så en officer bagud. Hvis "offeret" var
blevet forsøgt af en af vores modstan
dere, havde jeg ikke tøvet med at
stemple det som dilettantisk. Nu vil
jeg i stedet konstatere, at det kan
Dimon gøre bedre næste gang...

Morten var decideret uheldig.
Hans petit combination så meget
lovende ud. Vi andre troede ligesom
de to kombattanter, at han var ved at
vinde. Men mange træk senere viste
det sig, at stillingen var forceret tabt.
En sådan indsats vil jeg ikke kritisere,
selvom det i bakspejlet kan konsta
teres, at kombinationen var forhastet.

Lars har problemer med at vælge
de rigtige åbninger. Skandinavisk
passer i hvert fald ikke til hans spil
lestil. Modstanderen får muligheden
for at angribe vildt, og Lars er ikke

den bedste forsvarsspiller på denne
klode. Det er derfor ikke mærkeligt,
at det efter min opfattelse forhastede
og upræcist gennemførte angreb
lykkedes. Til det sidste træk før op
givelsen havde Lars dog chancer, men
det glippede.

Knud spillede ensidigt på at skaf
fe modstanderen en isoleret bonde.
Farumboen søgte i stedet at tilkæm
pe sig initiativet. Det viste sig at være
mere værd end isolanien, og Knud
blev presset i bund. Men solidt for
svar førte til dronningatbytning, og de
uligefarvede løbere stavede ordet
R-E-M-1-S med store bogstaver.

Konklusionen på de 2 første
runder har været, at vi har et pro
blem med bredden. Selv om de tre
første brætter scorer godt, hjælper
det ikke meget, hvis de fem nederste
får mellem O og 1 point. Hvis ikke
disse får deres spil til at køre, må vi
nok regne med at blive i bunden af 3.
division - og de to nederste rykker
som bekendt ud.

Men selv om de to første slag er
tabt, er der rigelig tid til at vinde fem
nye.

Eivind

l2J
Godt køb!

Klassisk skakbræt, 52 gange 52 cm, nød/ahorn, 55 mm kvadrater (en
ubetydelig lille skramme i kanten) sælges, grundet et for stort hjerte, til
klubbens mindrebemidlede til ca. halv pris, dvs. 200 kr.

Henvendelse til Jens Windeleff
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Med intuitionen som vejleder.

Som den eneste vanløsespiller var jeg tilmeldt dette års
Lyngby Open. Egentlig synd, for igen i år var forholdene
fine, og findes der noget bedre at bruge en efter&rsferie
på end skak? Selvfølgelig gør der det! Ellers ville der vel
have været en overvældende tilslutning fra VS .....
Med tilfredshed konstaterede jeg dog, at tilskuerantallet
var i orden. Bade Knud og Gunnar var ude at heppe, og det
hjalp! Således tabte jeg efter rigtig skidt spil i 8.
runde, hvor ingen af d'herre dukkede op!
lit spi 1 i turneringen er jeg ti 1 en afveks 1 ing ikke ti 1-
freds med. Ikke overraskende, for det er jeg jo aldrig .....
Periodevis fungerede det dog udmærket, hvilket jeg har
tænkt mig at bringe 2 eksempler på. Det f<prste er et tabs
parti, men derfor kan man jo godt spille godt alligevel!
SBP - IM Jens Kristiansen, 2430.
1. d4! Som overskriften fortæller, spillede jeg i denne
turnering meget på intuitionen. Derfor dette· fine
tørstetræk. 1 ... Sf6 En overraskelse. Jens er jo kendt for
at være ekspert i stenmuren, der opstår efter 1 ... f5 med
planen e6 og d5. 2. Sf3 e6 3. c11 Lb11+ 4. Ld2 De7 5. g3 Sc6
6. Lg2 Lxd2+ 7. Dxd2?! Dumt! Jeg har tidligere spillet
næsten den samme stilling, hvor sort al-lerede i 5. træk
slog på d2. sa er det godt at sla igen med damen, mens det
nu bliver et tvivlsomt offer. 7 ... Se4 Hovsa! 8. Dc2 DM+
Pladderskak, men det er jo ofte effektivt; ogsa her! ~c3
Sxc3 10. bxc3! Slutspillet efter 10. Dxc3 Dxc3 11. bxc3 er
dødsygt for hvid. Så hellere ofre en bonde og få lidt
initiv. 10 ... Dxc4 11. o-o f6!? Efter partiet kaldte Jens
dette et godt profylaksetræk. Jeg ved ikke rigtig ..... Jeg
kunne i hvert fald. aldrig have fundet på at spille det!
Måske er det derfor jeg ikke er international mester. Eller
også er del derfor, Jens ikke er slormester· ..... ! !1:__Irn.1
o-o 13. e4 e5 Han så det! Hvid truede 14. Lfl 14. d5 Sd8
15. Lfl Dc5 16. d6! Intuitionen igen. Hvid kan ikke bare
sidde og vente. I en stilling son denne er der kun 1 ting,
der gælder: Fremad! 16 ... cxd6 17. Trl5 Dc7 18. Taq!_~f7 1~:
Db3 Kh8 20. Lc4 b6 21. T5d2 Sg5 En overraskelse. Den hvide
springer laver jo ingenting, men det gør den sorte
selvfølgelig heller ikke. 22. Sxg5 fxg5 23. Txd6 Dc5 24.
_Ild2L__lb7 Sort havde overset, at 24 ... Txf2 besvares med 25.
T6<l5 ! med gevinst. Det havde jeg faktisk ogs&..... Jeg

//,



havde tænkt mig at spille 25. Txf2 Dxd6 26. Ld5 Tb8 27.
Db4 ! , hvorefter hvid ganske vist
er 2 bønder hagud i slut.spillet,
men hans officerer står meget,
meget aktivt. 25. Db4?! Intui
tionen svigter! 25. Txd7 Lxe4 26.
Ld5! kan hvid i hvert fald aldrig
tabe, men jeg anså. det for at være
for remisagtigt, og ville jo gerne
vinde. Dumt! 25 ... Tac8 26. Dxc5
Txc5 27. Txd7! 27. Ld5 duer ikke
p.gr.a. 27 ... Lc8! hvorefter sort
befrier sig med Tf6 og bare fØr-er
med en bonde. Det havde kun hvid
set, hvilket er en af grundene
til, at jeg er godt tilfreds med
dette parti. N&r jeg spiller mod

IM6re ser de normalt 10 gange mere end jeg, men i dette
parti så vi ca. lige meget. 27 ... Lxe4 28. Td8 Bygger på.
en overseelse. En lettere vej til remis var formentlig
28. Ld5 ~L_. Tc8 29. TxfO+ Txf8 30. Te2 L~ 31. Txe5
Tc8 Overseelsen! Jeg havde glemt, at den sorte løber
dækker baglinien. Desuden styrer jeg nu dirkete mod
tidnØdsafgrunden, og det taber jeg nu partiet p&. 32. Lb3
Txc3 33. Kfl??? Nej!!!!! Der hænger Jo en bonde p& g5 !
Efter 33. Txg5 er stillingen temmelig klart remis, også
selvom sort har en bondemajoritet på dameflØjen. Nu er hvid
bare en bonde bagud: 33.:.h6 Hvor er skak dog enkelt. 34.
Te7 Tcl+ 35. Kg2 Ellers kommer Thl ~5 ... a5 36. Te6 Tc6!
Elegant. Denne finesse havde jeg overset ved træk 33. 37.
Te7 Lf5 38. f3 Kh7 39. g1➔ En desperat chance: Sort skal
fumpes p& den hvide diagonal. 39 ... Lc2 40. Ld5 Td6 41. Te5
Kg6 42. LgO Kf6 43. Te8 La4 44. Te3 Ld7 45. K~3 b5 46. h4
gxh4+ 47. Kxh4 Le6 48. Lxe6 Txe6 49. Tb3?? Sætter tårnet på
det forkerte felt! Jeg havde udmærket set, at den bedste

. remischance var 49. Tc3! med planen Tc5, men så må et eller
andet have kortsluttet inde i hovedet på. mig. Nogen anden
forklaring kan jeg ikke give p& teksttrækket. Nu er det
bare forbi: 49 ... b4! 50. f4 Tb6 51. Kh5 I stedet for at
opgive kan jeg lig~så godt lade ham sætte mig mat: 51 ... a4
52. Tb2 bJ 53. axb3 axb3 54. g5+ Kf5 55. gxh6 Txh6 mill
Det var egentlig lidt ærgerligt at tabe dette partj. P& den
anden side er det jo den slags "uheld", som man kommer ud
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for mod stærke spillere.
Straks .videre til 9. runde, hvor jeg har hvid mod Peter
Birk Petersen, 2218. Partiet er ufattelig enkelt:
1. e4 Eneste træk, der ikke er spillet på. intuitionen. 1.
d4! - selvfølgelig ..... 1 ... c5 2. c3 Sf6 3. e5 Sd5 4. d4
cxd4 5. Sf3 Sc6 IfØlge teorien udmærket, men sort udligner
efter min mening lettere efter 5 ... d6 6. Lc4 Sb6 7. Lb3 d5
8. exd6 e.p. Dxd6 9. o-o Lf5?! Bedst er ifØlge teorien 9 ...
Le6, der fØrer til store komplikationer efter 10. Lxe6 Dxe6
11. Sxd4 Sxd4 12. Dxd4 Td8 13. Dh4 De2!? 10. Sxd4 Får
faktisk ! i Chandlers bog om c3-varianten i siciliansk!
Trækket er dog meget logisk, da f3 ryddes til dronningen.
10 ... Sxd4 11. cxd4 e6 12. Df3 Igen ! iflg. Chandler! ~
Le7 13. Dxb7(?!) Bedre skulle 13. Sc3 med planen d5 være,
hvorefter hvid skulle få fordel. 13 ... o-o 14. Sc3 Lf6 Selv
fØlgelig fristende, men 14 ... Tfb8 fulgt af 15 ... Dxd4 er
sandsynligvis helt lige. Nu kan hvid holde fast på. bonden:
15. Le3 Db4 Galp 16. Tfdl Tfd8 17. Df3 Td7 Måske skulle
sort have prøvet 17 ... Lxd4 18. Lxd4 Txd4 19. Txd4 Dxd4 20
Tdl, men både efter 20 ... Dh4 (20 Dg4 21. Dxa8+!) 21. Db7

1-. , ~ tf og 20 Dc5 21. Sa4! Dc8 22. Sxb6
,: ~ ~ ~ ••.iil~1/,

s l t, ~,✓-~ ~\~~" axb6 23. Td6 har hvid klar fordel... ,,..,,,~,-~,.- - ~~HA1 f'''.J.l.lji~Å 18. h3 18. d5? Lg4! 18 ... Tad8
""'/~,,,,,¼~-~ "!~0° ~- 19. d5! Spillet på. intuitionen.61r···,..)!~P-,.;~ØWffJ ~p;: 0 Sort er færdig. 19 ... Lxc3 20. bxc3

sf J Vi.~ ~ 9 lB Dxc3 21. Tacl Df6 22. dxe6 Txdl+
Andet duer heller ikke: 22 ... Lxe6
23. Txd7! Txd7 24. Lxb6 axb6 25.
Tc8+ Td8 26. Dxf6 eller 22 ... fxe6
23._Txd7 Txd7 24. g4! Dg6(!) 25.
Dxf5 og hæ, hæ! 23. Txdl Txdl+ 24.
Dxdl Lxe6 25. Dd6 Sc8 Panik, men
hvid vinder under alle omstændig
heder a-bonden, hvorefter hvids
fribonde let vinder. Hvids konge
stilling er jo idiotsikret! Fore

stil dig en stilling med alle lette officerer byttet
af, og hvor hvids dronning har taget på. a7. Så kan sort
give en skak på baglinien - fint, så spiller vi Kh2. Så kan
sort gj ve en skak på. e5 - fint, så. spi 11 er vi g3. Og hvad
s&? Sa går hvids fribonde ned, naturligvis! 26. Dc7 h6 27.
Lxe6 Dxe6 28. Lxa7 Sd6 En sidste modoffensiv, men den duer
naturligvis ikke. 29. a4 Ja, ja, ja, nu kommer jeg .. , ..
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29 ... Del+ 30. Kh2_9-e4 Nu bare helt rolig. Sort lruer Sd2-
fl+ og Sc3-e2 fulgt af Dgl+, begge gange med mulighed for
pladder. Al t.så spiller vi 31. Le3! Jammen hindre det Sc3?
31 ... Sc3 32. Dd8+ Kh7 33. Dd3+ Ja, det gjorde det! Næste
gang kommer Ld2, og hvid vinder en officer. Det kunne sorl
selvfølgelig godt se, s& han val,gte at smide h&ndkældet.

. Jeg fik
fremgang
til 2230 .

ialt 5 pts af 9, hvilket gav en beskeden
på 12 til 2240, mens mit ELO-tal går 10

søren B P

rating
til bage

En aften med Larsen

Det må være enhver dansk skak
spillers drøm at få lov at møde
Bent Larsen. Muligheden kom med
en invitation fra BFC Data. Firmaet
havde sponsoreret Bent Larsens
deltagelse i stormesterturneringen i
september i Valby, og kunne derfor
efterfølgende præsenterer Larsen
for forretningsforbindelser - til
foredrag og simultan.

For mig vil Bent Larsen altid være
noget særligt. I en meget lang
periode - ikke så langt tilbage -
var Larsen den eneste dansker, og
blandt de få i Vesten, der var i
stand til at præstere internationale
skakresultater af betydning. I dag
er det heldigvis anderledes. Som
formidler af skakviden er Larsen
imidlertid aldrig overgået. En af de
ældste bøger i min reol er Larsen's
"Åbningsspillet i Skak". Den er
hevet frem og vendt utallige gange,
og ligner efterhånden en flosset
tørv.

14

Larsen virkede veloplagt den aften.
Vittigt - til tider lidt arrogant i
stilen - underholdt han med den
ene og anden anekdote om de store
skakmestre: Det undrede mig noget
at høre, at Keres i dag er folkehelt
i Estland til trods for hans alt andet
end mindeværdige meriter op til og
under 2. verdenskrig. Slemt var det
med Keres, hvis man ellers skal tro
på rygtet om, at Botvinnik på et
tidspunkt havde foreslået ham
dødsdømt og skudt. At Keres er
populær i sit hjemland er sandt
nok; de har rejst en statue af ham.
Larsen glattede ud med en be
mærkning om, at statuen nu ikke er.
så stor som han på forhånd havde
forestillet sig.

Efter foredraget de sædvanlige
spørgsmål om brug af computere
til skak, Polgar-søstrene og hvad
finder russerne nu på ? Til synlig
irritation for værterne berettede
Larsen, at han ikke råder over en
elektronisk skak-database: "Hvad



for et eventuelt aftræk med tårnet
på f6). Der er også gevinst efter
teksttrækkene 27..... Kd8 28. Ta8
fxg#. Problemet er bare, at nu skal
hvid holde hovedet koldt og spille
kongen til gl. Hvem kan det når
man er i færd med at lægge Larsen
ned, og det er ved at gå lidt stærkt
- en hel stribe af modstandere lige
foran havde kort forinden strakt
våben. Sten Bauer stod bag mig og
smilede opmuntrende da jeg pegede
på f-bonden. Jesper Asgaard, som
sad et par brætter længere henne
(og som i øvrigt vandt sit parti),
mumlede også noget om, at slag
med bonden måtte være ok. Op
stemt af situationen og en - syntes
jeg - fortjent slurk af det gode
gratis øl trak jeg 29. fxg ?? som er
helt godnat efter 29.... Db2#. Det
hjalp da Larsen indrømmede, at
han havde været heldig. Jeg ville
nu hellere have kunnet prale med
en gevinst - med mesterens egen
autograf på partilisten som bevis
overfor efterkommere og vantro.
Nåh pyt, da jeg kom hjem og for
talte min søn at jeg havde været
tæt på at banke Bent Larsen kom
det: "Hvem Larsen, er det en fra
klubben?".27. Dg4#. Sådan, der er gevinst

efter 27 .... Kd8 28. Dg7 ( 28 ... fxg
29. Txg3 og dronningen er dækket Johnny W. Andersen•

Det har lignet spil til et mål. Efter
modsat rokade kom Larsen farende
mod min konge, med det tunge
skyts og et par tempi i overskud. I
midtspillet fik jeg uforvarende ofret
en bonde, men det gav lige akkurat
mulighed for modspil. Samtidig
holdt jeg hele tiden godt sammen
på kongestillingen. Og nu kom:

Til siroultanen. Vi kommer ind
efter sorts 26. træk Geg spiller
hvid):

skal jeg med alle de partier ? Jeg
har mine bøger". Larsen har i øv
rigt planer om at udgive en bog
med partier kommenteret på basis
af Nimzowitch's ideer.

Hvis ellers jeg har forstået Johnnys referat rigtigt, så må der være et
parti på vej fra Jesper Asgaard, og måske også Sten Bauers. Vi glæder
os allerede.

Steen S.



Fra 2.holdet.s debut i Lrække

Her spilles vist mest Sd7, men
jeg bryder mig ikke om de
stillinger som kan opstå efter et
træk som 4. e6? !. Især ikke i
holdskak, hvor man i hvert fald
i en vis udstrækning bør undlade
at trække for stærke veksler på

Forrige sæson spillede Vanløse II
og Føroyar i sidste runde, hvor
vi med en stor sejr kunne sikre
os oprykning. Men ak, vi tabte
i stedet stort - noget i retning af
2½ - 5½. Siden er 2.holdet som
bekendt vokset i styrke, så der
var revanche i luften. Om det
lykkedes ved jeg ej i skrivende
stund. Da jeg forlod slagpladsen
førte vi 2½ - ½, men til gen
gæld så ikke alle resterende
partier rosenrøde ud. Benny
havde vanen tro vundet topbræt
tet. Man må virkelig tage hatten
af for hans præstation her. Var
det ikke 7. sejr af 7 mulige på
den krævende plads? Imponeren
de.
Nu vender vi os til det mere
ydmyge 4.bræt, hvor undertegne
de havde fornøjelsen at spille et
rimeligt parti (og fik min revan
che):

Hvid: Haldur S. Johansen, Før.I
Sort: Wiberg

Aljechins forsvar

holdkammeraternes nervesystem.
Teksttrækket fører ofte til den
følgende afvikling:

Her gik situationens alvor op
for hvid, og han gik i tænke
boks. Men det er for sent nu -
uanset hvilleen side han går til

5 f:g7 c:·d2+
7 L:d2 L:g7

9 Lf4 0-0

4 e:f6 d:c3
6 D:d2 D:d2+

8 0-0-0 Lf5
10 L:c7??

som efter min smag giver sort et
bekvemt officersspil, selv om
man kan sige mindre pæne ting
om sorts bondeformation. Men
da ingen af os just har storme
sterstyrke, er det første i prak
tisk spil væsentligere end det
sidste. Dog er det naturligvis
unødvendigt for hvid at blive sat
mat efter yderligere tolv træk!

Et bonderov som hvid slet ikke
kan indlade sig på. Eller partiet
sagde min modstander at han
troede at jeg havde overset den
følgende tårnafbytning, som for
hindrer truslen mod c2. Det
havde jeg nu (for en gangs
skyld) ikke. Der skal ikke så
megen hovedregning til for at se
at sort får et overvældende ud
viklingsforspring for bonden.

10 ...Tfc8 11 Td8+ T:d8
"12 L:d8 Lh6+

2 Sc3 d51 e4 Sf6
3 e5 d4
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spiller sort som i partiet.

Tænk, at nogen påtager sig at
forvalte et sligt møbellager for
en ussel bondes skyld. Sidste
chance for organiseret modstand
var nu 16 Ld3. Jeg var i tvivl
om, hvordan den skulle slås. Det
er fristende at slå med hesten
efterfulgt af Tcl +, men jeg
havde nok alligevel valgt at
beholde løberparret i den åbne
stilling med 16...S:d3 1? c:d3
L:d3 (mattrussel på cl) fulgt af
Tc2 med noget, der ligner vun
den stilling. Måske kan det gøres
bedre?

Efter næste træk er hvid mat
i 4 med mindre han begynder at
kaste sit træ i grams. Det havde
jeg godt nok ikke set endnu,
men det er så heldigt, at før
stetrækket også er stillingens
naturligste, så:

Så havde jeg fået øje på matten
i tre. Men nu havde hvid des
værre ikke lyst til at få matten
demonstreret, så han opgav her.
Uanset hvad hvid sætter imellem
på B, følger 18 ... Td2+ 19 Kel
Sc2++.

Bent W.

17 Ke2 Lg4+16 c3? Td8+

14 Lc7 Tc813 Kdl Sc6
15 Lg3 Sb4

En kontraanalyse

Nu er det ikke fordi at jeg har tabt til Benny
i vinterturneringen, eller noget andet tilsvar
ende. Men hån har en interessant analyse i Fri
bondens sidste nummer. Det er kampen mellem B.
og Eivind i? runde (i mit nummer af Fribonden
star der faktisk mellemrum. runde, så jeg ved
ikke rigtigt hvilken runde det var). Men never
mind, der forslås i variant 1 to muligheder
efter 34. - , f3(!°). Jeg kunne imidlertid godt
tænke mig en analyse af 35. as. Det synes som
at sort kommer i en form for træktvang, og alt
vinder for hvid. Men, som Benny skriver: ser
jeg spøgelser eller får jeg endnu et bevis for
mit manglende skaktalent· efter så lang tids
fravær fra skakkens spændende mysterier? Hvad
siger læserne, hvad siger Eivind og hvad siger
Benny? Jeg venter spændt på Januar nummeret af
Fribonden.

Ole Delfter



Endnu en førsteplads

1 e4 c5
3 d4 c:d4

2 Sf3 Sc6
4 S:d4 e5

ved at bringe sin konge i sik
kerhed.

8 ... S:f2??

Her skulle i det mindste spilles
8. .. S:c3. Det er utroligt at
partiet varer yderligere 27 træk,
men som vi skal se træder også
hvid ved siden af:

9.Df3?

Det er langt enklere at bytte
dronninger. Efter 9 L:d8 S:dl
IO T:dl K:d8 11 Lc4 har sort
kun to bønder for officeren, og
hvid er klart foran i udvikling
og terræn.

Han har gjort det igen. Endnu
engang har John Thomassen taget
en førsteplads i en koordineret
turnering (denne gang dog delt)
efter at være begyndt med den
såkaldte Monrad-gambit, altså
kort rokade i de to første run
der. Denne gang skete det i
Hvidovres koordinerede turnering,
og vi bringer her et af Johns
partier med kommentarer af den
gamle redaktør:

Hvid: John T., VS
Sort: Henning Jensen, Hvidovre

5 Sb3 Sf6
7 Sc3 S:e4??

6 Lg5 Le7

9 ... D:e7
11 Sd5 Dd6
13 Kbl Tb8
15 La6 (!)

15 ... f6
17 S:c8 Tb:c8

10 D:f2 b6
12 0-0-0 0-0
14 Ld3 g6

16 S:b6! Dc7
18 L:c8 D:c8

En usædvanlig, men absolut
spillelig variant i Siciliansk. Hvid
får naturligvis ikke nogen fordel
ved at bytte på c6. I stedet må
han prøve at udnytte hullet på
d5.
5.Sf5,d5! er fint for sort, men
udover teksttrækket er 5.Sf3 og
5. Sb5 tilfredsstillende for hvid.

Et morsomt træk, og stærkt, da
det bytter sorts hvidfeltede løber
af. Sort kan ikke slå på grund
af Sf6+, som vinder damen.
Men nu burde han nok spille f5.

Helt vildt. Sort får absolut ikke
nok for officeren.

8 L:e7

Også 8 S:e4 L:g5 9 Sd6 har sin
charme. Sort får meget svært

Sort er bagud med et helt tårn,
og har kun en bonde for det.
Hertil har John spillet fint, men
nu burde han nok have fortsat
med fx Df3, med ideen Dd5+
med smuk centralisering og ud-



nyttelse af det felt som sort gav
ham med sit 4. træk.

23 T6:d4?'? e:d4??

To grove kiks. I diagramstillin-

Det enkleste er naturligvis Dd6+
med dronningafbytning, men John
har nok nydt stillingen!

25 S:t7 K:t7
27 D:d7+ Kf6

29 b3 Dg3
31 Kb2 h5
33 c3 Del
35 Dc4+ 1-0

24 Sd6 Dh8
26 D:d4 D:h2
28 Dc6+

gen kunne hvid fx spille Sg5,
og dernæst ofre en kvalitet på
d4. Efter hvids bommert kunne
sort have spillet 23. .. f:e4r, og
det er ikke længere klart at hvid
kan vinde. Det ville have været
en ren tragedie for hvid,men
sikkert ret morsomt for sort.

28 ... Kg5
30 Td3 Del+
32 Td6 De5+
34 T:g6+ Kf4

20 Thdl Tt7
22 Se4 f5

n,~~~i
3~. ]
"l."/,;;;,

210 t
~:1·

1 I ~~j
_<

19 Td6 Kg7
21 Sc5 Sd4

Løst og fast

På grund af vor produktionstid på ca. 3 uger er det ikke mutigt at
bringe omtale af årets juleafslutning før i februarnummeret. Men der vil
til gengæld også være flere holdkampreferater. I skrivende stund kan vi
røbe at både 1. og 2.holdet vandt 6 - 2 i turneringens tredje runde,
hvorimod 3.holdet lidt skuffende tabte 3 - 5. Fjerdeholdet har vi endnu
ikke hørt fra, men det kommer garanteret.

Og så bringer vi mindst et parti fra den igangværende
vinterturnering. Vore nuværende og forhenværende formænd vil demon
strere den nye disciplin hjælpeskak. På gensyn, og glem ikke at lade
vort klubblad få del i jeres skaklige glæder og sorger!

Red.
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Dn. 8. jan. VT M.-1<1. 6. runde,
K. kl. 9. runde,
Almenkl. udsatte

Sø. 12. Jan. 3. division, 4.runde,Hillerød hjemme

On. 15. jan. Holdturnering, 4. runde
Holdanalyse, 1. hold

On. 22. jan. Udsatte+ hængepartier

On. 29. jan. Kl. 18.45 Demobrædtet hentes frem
VT K.kl. 10. runde,

M.Kl. Udsatte+hængepartier
Almenkl. i.runde, finale

S0. 2. feb. 3. division, 5.runde, Ballerup ude

On. 5. feb. Holdturnering, 5. runde
Holdanalyse, 1. hold

j_

Vinterturnering: Afbud meldes til KJELL, 31 71 13 61

fribonden udgives af Vanløse Skak.klub, som spiller hver onsdag kl.
i 9 ,30 i lokalerne i Menighedshuset, Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Benny Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

, 42 86 43 84
31 71 13 61
31 62 30 89
31 71 74 97
6 47 84 33


