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I sidste nµmmer beskrev Søren B.P. situationen forud for Hold
turneringen. Ambitionsniveau'et fejlede ikke noget, og særlig på og til
Andetholdet var forventningerne store. Dette havde Ekstrabladet vejret
endda inden vores formand. Se bare hvad de brugte som overskrifter
allerede i september!

I næste nummer af FB kan man læse hvordan det gik i første
runde...

Steen



Vanløse Open

Vanløse Open havde deltagelse af flere mesterspil
lere, hvilket skyldes at vinterturneringen i år er
startet senere end tidligere. Det bevirkede også, at
blev flere præmiegrupper end de andre år, i alt 4
grupper, og slutresultatet blev:

(I) 1. Gunnar West Hansen
2. Bendt Wiberg

S½ p. VS-champion '92
5 p.
-----·
4 p.
3½ p.
-----·
3½ p.
2 p.
., ,

3 p.
2 p.

(II) 1. Jørgen Holst
2. Asger Levinsen

-----------------------
(III) 1. Niels Edoo

2. Børge Gyldholm
-----------------------
(IV) 1. Preben Renstrøm

2. Nicolai Renstrøm

Gunnar blev fortjent vinder, efter kun at have
afgivet et halvt point undervejs. Bedste hjemmespil
ler blev Niels Edoo, som spillede ganske pænt skak.
Der var i øvrigt ikke så mange hjemmespillere repræ
senteret, og det må tilskrives den lidt kedelige
optakt til Vanløse open - arrangementet på skakkens
dag måtte aflyses. Vejrprofeten Henrik Voldborg
varslede nemlig dårligt vejr til denne begivenhed,
og man så sig nødsaget til at aflyse - ærgerligt,
vist nok første gang.

Alligevel havde nogle hjemmespillere fundet vej til
spillelokalerne. Så det må formodes at omtale i
lokalaviserne har en vis effekt, idet nye ansigter
er dukket op under eller efter turneringen, og har
meldt sig til vinterturneringen.

Som altid blev turneringen afviklet i en hyggelig
atmosfære, der gav et par spændende aftener, dog
ikke så spændende at det kunne holde alle væk fra
EM-revanchekampen Danmark-Tyskland.

Erling.



Urn rottetal og ancJet.
Efter Liennys veLbe g.r-unde cre rnøgf'ald i juni-Fb

synes jet', l har et r.i111eliet krav på en f'orkla
rint', f'ra rnin side på, at jeg helt alene har spo
leret klubbens fLne rottetal. - I m å tro mig når
jet', siger, at det aLdr-Lg har været min hensigt
at skade kLuohen , som jeg tværtimod holder umåde
lig meeet af, og som jeg da også har været med
lem af i f'lere år. Hvis jeg lover højt og helligt,
aldrig, aldrig mere at pille ved rottetallet, vil
I så ikke nok lade nåde gå f'or ret og lade være
at smide mig ud?

Der findes ingen undskyldning for min skam
løse adfærd, men som en slags forklaring på at
sligt kan ske rnå den kendsgernine tjene, at det
i min alder er såre almindeligt, at spekulatoren
efterhånden er så hårdt anerebet af forkalk
ning, at den ikke rigtig er noget til mere, og
desværre er udskiftning ikke mulig, da modellen
forlængst er udgået af produktionen. Det bevir
ker at man, udtrykt på almindelig dansk, ikke
kan slå en pind i en lort uden at ødelægge begge
dele og hammeren med; det er sandelig en meget
trist historie.

Hvad angår Bennys bemærkning om udødelighed
kan jeg betro jer, at jeg mindst en gang om ugen
grunder dybt over, hvor-f'o r- ikke fanden forlængst
har afhentet mig, men det bliver vel aldrig op
klaret. - Og at fortælle om mine erfaringer udi
rottemysteriet? - nej, ellers tak! - jeg kender
alt f'or mange eksempler på, at en eller anden
affældig stakitpisser praler umådeligt af hvil
ken allerhelvedes karl han var før i tiden; nej,
mig skal I ikke grine ad mere end højst nødven
digt. Så vil jeg hellere snakke om mere aktuel
le emner, f.ex mine bedrifter udi den løbende
vinterturnening, som på udmærket måde demonstre
rer mit strålende standpunkt i det ædle spil.
Lad os tage min dyst med et af klubbens unge,
lovende talenter:
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Hvid HG, Sort Jørgen Nielsen
l.d4, Sf6 2.c4, g6 J.ScJ, Lg7 4.SfJ, d5
5.cxd5, Sxd5 6.eJ, o-o 7.Lc4, c6 8.o-o, a6
9.a4, Le6 lo.DbJ, Ta7 ll.e4, SxcJ 12.bxcJ,
Lxc4 1J.Dxc4, Sd7 14.LeJ, Ta8 15.Ta-dl, e6
16.e5, Uc7 17.DbJ, Tb8 18.c4, Sb6 19.Sg5, Sc8
2o.f4, Se7 21.d5, cxd5 22.cxd5, Sxd5
Indtil 22.træk har Hvid spillet ret fornuftiet,
hans stilling ser ikke helt åndssvag ud, men nu
er det som om spekulatoren svigtPr.
2J.Txd5, exd5 24.Tcl, Da5 25.hJ, h6 26.SfJ, b5
27.Tc5, bxa4 28.Dxd5, Db4 29.Tc7, DbJ Jo.Lc5?,
Dxd5 - og lyset gik ud, det er til at tudbrøle
over. Men never mind, the show must go on, jeg
kaida også spille med de sorte brikker. Vi skal
se mit parti mod Ebbe Ask, hyggelig gammel gut,
pensioneret farisæer, eller er det tolder? -og
også på andre felter højt kvalificeret, f.ex
havde jeg i fjor en lærd filologisk diskussion
med ham, som drejede sig om, hvad aberøv hedder
på fransk. Men nu til partiet:
Hvid Ebbe Ask, Sort BG
l.e4, e5 2.f4, d5 J.exd5, e4 4.ScJ, Sf6
5.Lc4, Ld6 6.dJ, Lf5 7.dxe4, 1Xe4 8.Sxe4,
Sxe4 9.DfJ, o-o lo.LeJ, f5 11.o-o-o, Sd7
12.Se2, Lc5 1J.Sd4, Df6 14.d6+, Kh8 15.dxc7,
Sb6 16.LbJ, Tf-e8 17.g4, fxg4 18.Dxg4, Sd6
19.Td-el, TxeJ 2o.Se2, Se4 21.Dg2, Sd6 22.cJ,
Te7 2J.Lc2, Txc7 24.DhJ, g6 25.Th-fl, Sc4
26.b4, LeJ+ 27.Kbl, Sd2+ 28.Kal, DxcJ+??
29.SxcJ, og dermed er festlighederne forbi.
Spekulatorsvigt, resten er uden intRresse; med
28.-, TxcJ havde Sort stået noget bedre, Hvid
kunne straks have bestilt bedemanden. - Jeg er
blevet klar over, at jeg nok ikke bliver klub
mester i denne omgang; måske.skulle jeg lige
frem søge andre udfordringer, f.ex give mig til
at spille Ludo, - eller idiot-66 ???. u G.uørge ,..



Almenklassen Finalegruppe B 1991/92

Skak for glade amatører

Efter at jeg i to år har været en plads fra oprykning til kandidatklas
sen, var det vis skuffelse, at jeg ikke kvalificerede mig til finalegruppe
A i år. Jeg må dog efter gennemsyn af mange partier erkende, at min
plads er i almenklassen. ·

~ .
I år lykkedes det mig at vinde Finalegruppe B, selvom konkurrencen
var hård fra bl.a Sten Bauers, John Thomassen, Kjeld Klausen og
Jørgen Nielsen. Grunden til at jeg og ikke en af de andre vandt, skal
nok søges i, at jeg sjældent smider en gevinststilling væk. Kjeld og
John har den uvane til gavn for bl.a. mig.

Jeg har valgt at vise mit parti mod Kjeld Klausen. Jeg var egentlig
meget tilfreds med partiet, men en nærmere gennemgang af partiet
viser, hvor mange fejl der egentlig laves i almenklassen. Tag nu ikke
kommentarerne alt for bogstaveligt. de er sikkert heller ikke uden fejl!

Kjeld Klausen - Kjell Suadicani VT 91/92
1. e4 c5 2. Lc4 e6 3. Sf3? tillader d5 med sort udligning 3. - Sc6? 4.
d3? Le7? 5. Sc3 d6 6. Lf4 Sf6 7. Dd2 overvejer nok lang rokade 7. -
a6 8. a3(?) a4 var sikkert stærkere 8. - b5 9. La2 Sd4(?) nok for
aggressivt 10. S*d4 c*d 11. Se2 e5 12. Lg5 Lb7 her overvejede jeg
Le6 med 4 bønder i centrum 13. L*f6? atbytter sin gode løber 13. -
L*f6 14. 0-0 0-0 15. c3? forsynder sig mod den udmærkede regel om,
at en bondekæde skal angribes fra bunden. f4 var bedre 15. - dS(!) det
var jeg meget glad for, men jeg har ikke noget særligt udover løber
parret 16. f3? alt for passivt 16. - d*e? d*c var langt bedre. Prøv selv
17. d*e? f*e var bedre 17. - d*c 18. D*d8 Tf*d8 og jeg troede, at d
linien var min 19. S*c3 Td2 20. Tf2 b4 er også udmærket 20. - Tad8
21. T*d2? Sd5 tvinger mig til atbytning af tårnene med en halvskidt
sort stilling 21. - T*d2 22. Tbl Lg5 23. Ld5? Le3+ 24. Khl Lc8?
25. Sdl alt for passivt. bonden på b2 skal frem 25. - Ld4 26. Tcl
Ld7 27 Tbl? b3 eller b4 må være bedre 27. - Kf8 28. h3 f5 eller a5
29. Lb7 a5 30. b4 endelig! 30. - a*b 31. a*b f*e 32. L*e4 h6 33.



Kh2 Ke7 34. Kg3 Kf6 35. f4 for at frigøre kongen fra dækningen af
g2 35. - e*f 36. K*f4 g5+ 37. Kf3 Ke5 38. Se3? h5 Hvids stilling er
vanskelig, men ikke umulig at holde. Nu går det galt 39. Lg6??
Lc6+ 40. Kg3 L*e3 41. Opgivet.

Gudskelov jeg har kassererposten. Så kan jeg afreagere på restanterne,
når jeg har spillet skidt!

Kjell

Mestermøde

På spadseretur medio juli på Kongevejen i
Hørsholm opstod der pludselig et
mestermøde. Ingen ringere end mit største
skaklige forbillede kom spankulerende på
det modsatte fortov; man kigger 2-3 gange.
Joh, det er GM Bent Larsen. Først er man
ved at fare tværs over den stærkt
trafikerede vej for at hilse og røre,
men ..... Så kobles hjernen og den gode
opdragelse til og man bliver, hvor man er.
Han kender mig jo nok ikke og hvad skal jeg
sige til ham. Jeg kunne jo vise ham et par
k-skakstillinger, men lommeskakket ligger
derhjemme. Men hvad i alverden mon Larsen
lavede på KONGEVEJEN i Hørsholm. Jeg ved
det ikke og finder formentlig aldrig ud af
det. Skuffende at der ikke var en stor
skare af fan i hælene på ham! Tænk sig,
hvis det havde været Michael eller Brian!!
I bedste doktorstil burde - det være
blevet til en rejseoplevelse med et
seværdigt parti til FRIBONDEN, men desværre
.... , I må nøjes med denne artikel eller
tage en snak med mig i klubben om denne
fantastiske oplevelse.
Bagefter Larsens pauvre resultat i
zoneturneringen i Norge må jeg indse, at
han måske kunne have brugt lidt moralsk
opbakning; det er let at være bagklog!

Benny



Opsamling af mikrofordele

Nu hvor vi er godt igang med en nyk
skakholdturnering (2. division 1992), må det
beklages, hvor lidt vi egentlig har set til
præstationerne fra oprykkerholdet. Kun Eivind
og Steen (Leif Ohlsen,Ålsgårde-Benny P.) har
vist nogle af de bedrifter der blev begået i
3.division 1990. såvidt jeg ved havde Eigil et
meget seværdigt parti ligesom Gunnars partier
formentlig alle har været yderst
publikumsvenlige.
Faktisk var jeg selv indblandet i 4-5
spændende partier uden at de derfor ligefrem
kan kaldes publikumsvenlige. Nedenstående
parti er et godt eksempel. Hvis man holder af
angrebspartier med flotte ofre, kan man
springe videre til næste artikel. Partiet
viser, som overskriften antyder, hvordan små
bitte fordele bliver samlet op og efterhånden
omsat til en vindende fordel. Så der kommer
nu 40 træks slutspilsteknik, idet partiet
allerede gik ind i slutspilsfasen i træk 9.

Hvid: Jens Bo, Gistrup Sort: Benny Petersen
1. e4, e6 2. Sf3, d5 3. Sc3, Lb4 4. exd5,
exd5 (Åh nej, en slags afbytningsvariant i
fransk og så i k-skak!) 5. a3, Lxc3 6.
dxc3?!, Lg4 7. Dd4, Sf6 8. De5+, De7 9.
Dxe7, Kxe7 (Det er vanskeligt at vide, hvad
hvids strategi og hensigt har været med dette
parti. Spillede han efter en hurtig remis (han
tilbød aldrig!) eller regnede han med at hans
egen slutspilstyrke ville kunne afgøre. Trods
løberpar kan hvid ikke påberåbe sig fordel)
10. Lf4, Te8 11. 0-0-0, c6 12. Tel+, Kf8
13. Ld3?! (Det var sidste chance for at undgå
en dobbeltbonde også på kongefløjen) 13 ..... ,
Lxf3 (Og den chance lader jeg ikke gå fra mig.
Uden betænkeligheder var jeg ikke, men Eivind
kunne berette, at han fornylig havde set et
parti hvor et springerpar havde styret
begivenhederne overfor et løberpar)
14. Txe8+, Sxe8 15. gxf3 (Lad os gøre status:
Hvid har tre svage bønder på kongefløjen.



Dobbeltbonden på dronningfløjen er ikke en
vedvarende svækkelse, idet den uden tvivl kan
rettes ud. Hvid har et lille
udviklingsforspring og et løberpar, der dog i
den halvlukkede stilling ikke i øjeblikket har
de store udfoldelsesmuligheder. En halvåben g
linie må vel henregnes som hvid fordel.
Konklusion: Sort har en yderst beskeden
fordel, og skal i sine bestræbelser passe på
ikke at åbne stillingen for det hvide
lØberpar) 15 .... , Sbd7 16. h4, Sef6 17. h5?!
(Ved at skubbe bonden så langt frem bliver den
yderligere udsat for angreb) 17 .... , Te8 18.
Kdl, h6 (Et af de træk, der voldte mig størst
problemer at beslutte mig for (til de
lærevillige: husk altid at overveje alle
bondetræk en ekstra gang, de kan som bekendt
ikke rykke tilbage igen!). Hans og Steen var
ikke i tvivl, men ville vel også have fralagt
sig ethvert ansvar, hvis det gik galt.
Fordelen ved trækket er at det fastlægger den
hvide h-bonde, ligesom et hvidt h6 kunne skabe
grimme huller på de sorte felter. Svagheden er
at sort nu ikke kan rykke sin g-bonde, uden at
den bliver byttet for den svage h-bonde.
Endvidere "binder" sort en officer til at
dække g-bonden med). 19. Ld6+, Kg8 20. Lf4,
Se5 21. Le2, Sc4(!) (Herligt at tvinge hvids
løberpar tilbage på baglinierne, men hvad nu?)
22. Lcl, Sb6 23. b3 (Ethvert bondetræk er en
svækkelse), Te5 24. f4 (se noten til træk
23), Te8 25. f3 (se noten til træk 23), Sc8
26. c4, Sd6 27. cxd5, Sxd5 28. Ld2, Se3+
29. Lxe3, Txe3 (Så er halvdelen af hvids
trumfkort væk. Løberen er dog normalt bedre
end springeren med bønder på begge fløje.
30. Kd2, Te7 (Lad os efter yderligere 15 træk
endnu engang gøre status:
Hvid fik ikke uventet fjernet sin c
dobbeltbonde, men det på bekostning af
løberparret. Dronningfl6Øjen er nu lige.
Tilbage er til hvids fordel løber mod springer
og en halvåben g-linie. Til sorts fordel er
tre svage k-flØjsbønder og de er kommet dejlig
langt frem, hvilket gør dem lettere at
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angribe. Sort står bæppe oplagt til gevinst,
men vi fortsætter med nørkleriet.)
31. a4, a5 32. Ld3, Kf8 33. c3, Se8 34.
Lf5?! (En yderst tvivlsom plan, men h5 er
vanskelig at dække. Der truede Sf6 efterfulgt
af Td7 og Td5) 34 .... , Sf6 35. Lg4, Sd5 36.
fS (Nyd den hvide bonde, undskyld løber, på
g4; det må vist kaldes en løberforvandling)
36 .... , Sf4 37. Tel(?) (Håbløst, hvid burde
have prøvet en aktion på d-fløjen; nu har han
i praksis en officer mindre) 37 .... , Txel 38.
Kxel, Ke7 39. Kd2, Kf6 40. Ke3, Ke5 41.
Kd2, b6 42. Ke3, bS 43. axb5, cxb5 44. Kd2,
b4 45. Kc2, Kd5 46. Kd2, f6 (For at
"understrege" løberbonden på g4!) 47. cxbS,
axbS 48. Ke3, Ke5 49. Kd2, Kd4 50. Kc2, Ke3
51. Opgivet. Den sidste del af partiet var
den store fornøjelse; jeg kan forestille mig,
at det må være sådan katten har det med musen.
Steen og undertegnede underholdt ved flere
lejligheder interesserede VSere i
analyselokalet. Iøvrigt en stor tak til Steen
for hans bidrag. Det er en ufravigelig regel,
at man kun skal stole på sig selv og sine egne
analyser af k-skakpartier (ikke søren!!). Men
Steen kan man stole 100% på, faktisk forfaldt
jeg, på grund af stor travlhed, en enkelt
eller to gange til at stole blindt på Steens
forslag, dvs uden selv at have kigget seriøst
på det.
Dette parti var egentlig det mest interessante
jeg spillede, idet hvid ikke gjorde åbenlyse
fejltræk og den sorte fordel var i starten af
sluspilfasen vanskelig at få øje på. Hvid
spillede uden mål og plan. En aktion på d
fløjen tidligt i partiet kunne have
forfladiget stillingen, således at svaghederne
på k-fløjen havde kunnet forsvares. Men jeg
tror stadig at gevinstchancerne havde været på
sorts side. Lad os nu se nogle af de andres
bedrifter, det er en moralsk forpligtelse,
idet klubben giver tilskud til frimærkerne. Og
der er allerede en del afgjorte partier fra 2.
division 92. Ellers dukker jeg måske op med
flere af mine "glanspartier". Benny
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Hævnakt eller tyven der vendte tilbage

Under min søgen efter resultater til
holdturneringsstatistikken faldt jeg over
et stykke spændende detektivarbejde.
Den 10/9 1969 fik Ole Delfter stjålet sine
cykellygter i Vanløse Skakklub og såvidt
vides blev forbrydelsen aldrig opklaret.
Og her i foråret 1992 gentog historien sig!
Knud Larsen fik tyvstjålet sine lygter. Er
der tale om en hævnakt fra Mikis side eller
er det samme tyv, der er på spil igen. Som
bekendt vender gerningsmanden altid tilbage
til gerningsstedet!

Måske kan herværende oplysningerne kaste
nyt lys(!) over sagen. Den videre
efterforskning ledes af Knud Larsen hvortil
enhver henvendelse kan ske eller kontakt
eventuelt nærmeste politi.

Benny

Korrespondanceskak

Siden sidst er der indløbet to resultater. Det er vores bræt 3,
Benny, som har vundet to partier og dermed bragt sin score op på 2½ af
3. Der er altså mulighed for et smukt resultat her.

For vores hold som helhed er situationen nu den at vi har 8½ pts
af 13. Siden sidst er vores procentvise score altså steget fra små 60 til små
66. Der er ikke langt til de forjættende 70 % . Faktisk skal vi bare score
5½ pts i de sidste 7 partier, og sidste år sluttede vi af med 8 af 8, og
håbet er lysegrønt, o.s.v.

Glem det! I virkeligheden har vi stadig brug for en stribe
mirakler, som jeg skrev i sidste rapport. Benny's to gevinster skyldtes
ikke held, men spil, og vore stillinger i de resterende partier kan næppe
takseres til mere end 3 - 3½ pts. Men spændende er det, og Fribonden
forstår lige så lidt som Benny (se hans indlæg om k-skak i dette nummer)
hvor de gode partier bliver af. Kom nu i sving!

Steen

/0



Parti fra Vinterturneringen, 2. runde
Hvid: Niels Rendlev Sort: Knud Larsen

Hvad med lidt udvikling, fx
Sbd2 eller Le3? (SS)

Den engelske variant, som
bringer partiet væk fra de mest
kendte stier. (KL)

Niels turde ikke vinde en officer
efter 14.d4,e:d4 15.c:d4,g4
16.h:g4,Tdg8 17.d:c5,T:g4 som
giver et ubehageligt tryk mod g2.
(KL)

Mere normalt og sikkert er
6...Le7. (KL)

7.c3, d6 8.h3

Et normalt træk i lukket spansk,
men er det virkelig godt her?(SS)

8 ... Lb7 9.0-0, De7
10.d3, 0-0-0'!!

Meget risikabelt.(KL)

15.g3, Dd7
17.D:g4, D:g4
19.Sd2, h5
21.Ldl, g4!

26.L:f3'!!

14... Tdg8
16.Sg4, S:g4
18.h:g4, Tg7
20.g:h5, T:h5

25.f3, g:f3

Tager det vigtige felt f3. (KL)

22.Sc4,f5 23.L:c5,d:c5
24.Se3,Se7!

Sort har fordel. (KL)

Bemærk ulempen ved 8.h3! (SS)

En anelse sejere var 26.T:f3.
(KL)

26... T:g3+ 27.Kf2, Thh3
28.Ke2, Kb8!

For at kunne slå på e4 uden
Lg4+ og haps på h3. (SS)

29.Sc4,Sg6 30.Tf2,Sf4+
31.Ke3,S:d3

Opgivet p.gr.a. 32.K:d3, T:f3+
33.T:f3, T:f3+ 34.Ke2,Tf4!

Noter afKnud og redaktør Steen.

li

2.Sf3, Sc6
4.La4, Sf6

6.Lb3, Lc5!?

12.a5

13.Le3,g5!?

1.e4, e5
3.Lb5, a6
5.De2!?

5... b5

11.a4, b4

12... h6
14.Sh2



Program

Desværre var programmet i sidste nummer fejlagtigt, idet d. 28/10 var
afsat til udsatte partier/holdmøder (som rigtigt angivet i
septembernummeret), og ikke til VT's 5. runde, som fejlagtigt anført i
oktobernummeret. Vi beder om forladelse for forvoldte ulemper.

Red.

4/11

11/11

18/11

19/11 (TO)

25/11

2/12

9/12

10/12 (TO)

16/12

23/12

19,30 VS II hjemme mod Tårnby II
19,00 VS IV ude mod Lyngby-Virum V

19,30 Udsatte partier, holdmøder

19,30 VS III hjemme mod Taastrup II
19,30 VS IV hjemme mod Taastrup III

19,00 VS II ude mod Tjalfe I

19,30 Vinterturnering, 6. runde

19,30 Udsatte partier, holdmøder

19,30 VS II hjemme mod Skovlunde I

19,30 VS III ude mod Allerød III
19,30 VS IV ude mod Glostrup II

20,00 Juleafslutning

LUKKET

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

Formand
Kasserer
Reda:rtion

Klubbens giro

Søren Boeck Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

318312 68
31 71 13 61
316230 89
31 717497
647 8433


