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Goddag !

Goddag til et nyt ar, og en ny redaktion.

Efter 12 års tro tjeneste har makkerparret
Steen og Hans fået så mange private gøremål,
at de har fundet tiden moden til at træde
tilbage fra den redaktionelle ledelse af
FRIBONDEN.

Vi ønsker dem begge held og lykke med deres
aktiviteter, og håber naturligvis, at den
frigjorte tid vil blive brugt til bl.a. at
skrive spændende indlæg til Fribonden. Spe
cielt vil det være interessant at hØre om
skak fra "over there", hvor Steen jo skal
være et halvt års tid.

Fribonden har i duoens tid udviklet sig til
at blive et uundværligt samlingspunkt omkring
klubben og dens aktiviteter. Vi håber at kunne
føre denne linie videre til gavn og glæde for
Vanløse Skakklub og dens medlemmer.

Den nye redaktion.



Årets juleafslutning

Så blev det atter jul i den gamle skakklub, og
den nye formand Knud kunne kl. 20.00 byde vel
kommen til de ca. 28 fremmødte, hvoraf 7 var
juniorer.

Knud fremlagde sin fØrste halvårlige beretning,
hvor vi fik at vide, at der er en god medlems
fremgang. Vi er nu 51 ialt, og op til 45 er mødt
til en enkelt klubaften. Vi søger midler hos tips
tjenesten, pØj pØj med det. Arrangementet med
GM Hector var en stor succes. Lidt virvar opstod
da formanden omtalte de seneste turneringer. Ingen
havde helt styr på, hvem der var præmiervindere.
Det havde nemlig ikke stået i Fribonden! Endelig
er der en 2 - 3 spillere, der ikke synes at vin
terturneringen er stærk nok, og det er jo bare
ærgeligt. Som noget meget positivt kunne det op
lyses, at vor sponsoraftale med De Grønne Hjem,
bliver forlænget med endnu et år. Så nu kan vi
kØbe flere skaksæt. Godt nok.

Som omtalt andetsteds afgik redaktionen, og Steen
fik under applaus overrakt en flaske. Hans mødte
lidt senere, vistnok fra julefrokost, og fik også
en flaske.

Sædvanen tro havde Eigil forfattet en konkurrence,
denne gang fik man et spØ~gsmål med 5 svarmulig
heder, som skulle besvares med forskellige lyde.
Der blev sagt mange dyt, honk, hovsa og vræl.

Knud og Eivind var på uvante baner, da de skulle
folde en serviet, flot demonstreret af Eigil.

Så kunne Barkhuus endelig servere GlØgg og æble
skiver. Et medbragt miniklaver gav julelyde fra
sig i baggrunden, og VS's mandskor gav en flot
sang.



Gyldholms juleprædiken var for det meste et 20 min
citat om Gud og djævelen, og en vis Thomlinson der
var pa besøg begge steder. Flot klaret at kunne
huske alt det.

Så var Eivind tilbage med sit lotteri på demobræt
tet, hvor tre felter giver præmier, hvis man kan
gætte dem. Felterne skulle angives med et navn,
fra a-d pigenavne, fra e-h drengenavne. Intet navn
måtte gentages, og det måtte ikke være en fra
klubben. Efter mange fantasifulde gæt var præmierne
uddelt, samt en ekstra præmie til det "bedste" navn,
som vistnok var Exolin.

Bestyrelsen havde en nyskabelse i ærmet. Man skulle
tegne en spiller men kun hovedet. De hold man var
med på, skulle sa prøve at gætte, hvem man havde teg
net. Windeleff fik stor bifald, da holdet med det
samme kunne se, at det var Gyldholm, han havde tegnet.

Så var det tid for de våde varer. Demobrættet blev
stillet op, og 32 små glas med portvin på et skak
bræt båret ind. To par blev udpeget, og skulle spil
le lyn mod hinanden. Dog var der den lille nuance, at
hver gang en brik blev slået, skulle der drikkes et
glas. Partiet sluttede ret hurtigt, og vi andre måt
te hjælpe med at indtage de sidste glas.

I lØbet af aftenen gik det nye fotoalbum rundt til
almindelig beskuelse, her er billeder fra den sidste
generalforsamling samt besøget med Hector.

Så var klokken blevet mange, og man gik hver til
sit, eller hvor man nu gik hen, efter endnu en glim
rende juleafslutning i Vanløse Skakklub.

PS. Bare rolig der blev ikke taget billeder til
vores fotoalbum. Ole



JULEMANDEN ER G8'2JN IGEN I AR

og er igen i Ar en dame.

Så sandt som skrevet står, for fru Ines fra

GRØNNE HJEM, der gennem hele 1993 sponserede

klubben med grønne præmier, som muliggjorde

indkøbet af vore nye brikker, har få timer

inden juleaften givet tilsagn om at sponsere

klubben med præmier også for 1994!

Måtte GRØNNE HJEM - dvs. den tidligere Alhom

Planteskole - stadigvæk beliggende ved Peter

Bangsvejs yderste ende ved Damhussøen, modtage

taknemmelige besøg fra klubbens medlemmer og

pårørende!

G,ønnc: Hj~m
- ude og lndct

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 31 710303
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Med reserver på mareridt
L holdet hjemme mod lffeigby-Vmun, 2. runde

Vanløse I - Lyngby-Virum I 1 - 7
Søren B. Petersen - Peter Røder ½-½
Eivind Einersen - Peter L. Larsen 0 - 1
Morten M. Hansen - Kenneth Varberg ½-½
Jesper Asgaard - Mikael Larsen 0 - 1
Bendt Wtberg - Filip Reuter 0 - 1
Lars M. Pedersen - Torben Paving 0 - 1
Per Lykke J. - Vilhelm Mortensen 0 - 1
Jan Juul Nielsen - Henrik Olsen 0 - 1

I sidste holdkampreferat brokkede
jeg mig over den manglende opbak
ning i holdet, og at spillerne ikke gad
møde op gangen efter for at analy
sere. Efter anden runde var der end
da sat en aften af til holdtræning,
dvs. analyser af partierne. Søren og
jeg var holdtrænere for 2. holdet og
skulle samtidig deltage i L holdets
træning, så vi ventede en lang aften.
Men der var kun mødt i alt 2 spillere
op fra L og 2. holdet tilsammen,
nemlig Søren og jeg. Det er altså
ikke kun på 1. holdet, at vi mangler
holdmoral. Det skyldes måske, at vi
har en for hård turnering med for
mange partier. Når turneringen er
overstået, og man skal tænke på
næste års turnering, forekommer 14
runder måske at være et absolut
overskueligt antal. Men det er en
anden sag, når man skal spille disse
runder. Så bliver der ganske enkelt
kun tid til en ting, nemlig at spille
turnering. Ingen tid til analyser, ingen
tid til omtanke. Måske burde vi sætte
rundeantallet i vinterturneringen ned?

Endnu et udslag af den manglen
de holdmoral kunne jeg se i, at det
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var noget nær umuligt at finde reser
ver. Ud over Lars, der nu er forfrem
met til fast mand på 1. holdet (Gun
nar har jo meldt fra), måtte jeg igen
hente Per Lykke (denne gang som
erstatning for Hans, der var i Østen),
og den tredje reserve (for Miki, der
sneede inde på sit sommerhus) sad
ikke just på træerne. Jeg ringede og
ringede og ringede og ringede og
ringede ... indtil jeg fandt Jan Juul,
der ellers er sat til normalt at spille
på 3. holdet. Men en tak til de folie,
der ville træde ind; gid der var flere
som dem.

Med denne indledende snak er vi
kommet til partierne.

Søren ser meget, kunne jeg kon
statere af vores analyser efter partiet.
Jeg kan fornemme, at jeg selv er
kommet ind i en dårligere stime, hvor
jeg bare spiller og ikke ser noget.
Men selv om Søren heller ikke spiller
meget, bevarer han evnen til at se
lange varianter. Desværre er det ikke
altid nok, at man generelt ser langt.
En enkelt svipser kan ødelægge me
get, f.eks. når man glemmer, at mod
standeren kan rokere langt i stedet



for at slå på midten. Modstanderen
havde i åbningen brilleret med mod
en stonewall-opstilling at spille gys-4;
det gav en åben g-linje og flere an
grebschancer, end man umiddelbart
skulle tro. Men Søren fik dog afvær
get angrebet, også efter overseelsen,
og i slutspillet var det lige før, at det
var Søren, der havde teten.

Morten var lige stået op af in
fluenza-sengen og kunne efter eget
udsagn kun se 1 træk frem. Ikke
desto mindre lykkedes det 2-ply-Mor
ten at vinde en officer med en enkel
kombination. Men desværre var par
tiet dermed ikke slut, for Morten
brugte utrolig lang tid på ... at spille
sig ind i en svær stilling. Pludselig
havde han mindre end et halvt minut
til 15 træk med komplicerede mulig
heder for modstanderen. Rent faktisk
havde han kun et brugbart forsvars
træk til at undgå at tabe, da mod
standeren igen viste sig fra den flinke
side (den første flinkhed var, da han
gav Morten officeren) og tilbød en
remis, som Morten ellers var ked af
at måtte tage imod. Det varede dog
kun indtil de fik analyseret stillingen
og set, at hans næste træk ville give
modstanderen afgørende angreb.

Jeg kan ganske enkelt ikke huske,
hvordan de seks øvrige partier forløb.
Nogen vil måske tro, at jeg i bar
skuffelse ikke gider skrive om neder
lag efter nederlag, og det er måske
også en væsentlig grund. Men jeg kan
rent faktisk ikke huske (/ så ikke, da
jeg selv spillede), hvordan de stillin
ger, der omkring træk 20 alle så
lovende ud, en efter en gik i nul. Dog
kan jeg huske, at jeg selv princip-

afslog en remis i en kompliceret
stilling for omkring slutspillet at give
hans tårne kontrol over c-linjen,
hvilket var en afgørende fejl. Jeg kan
også huske, at Jan Juul afslog remis
uden at spørge mig - og det i en
stilling, der var en lille smule fordel
agtig, men hvor jeg ville have bedt
ham om at tage remisen, for trods alt
er man ganske lykkelig for en remis,
når man har måttet sætte en mand
fra 3. holdet op mod en, der spiller
for et hold, som sidste år var i 2.
division. Stillingen så ud til at være af
den type, hvor hvid kan regne med at
have overtaget i 40 træk uden at få
noget ud af det, og så ender det
enten remis, eller sort får flasket en
gevinst ud af en svækkelse, hvid har
påtaget sig i sin iver efter at vinde.
Men ak, Jan vidste ikke, at holdle
deren skulle spørges, og tre træk
senere mistede han en officer i grå
dighed efter at vinde en bonde.

I øvrigt kan vi blot konstatere, at
det betyder enormt meget at måtte
undvære 3 faste mand, for alle bliver
rykket et par pladser op og får så en
modstander, der er lidt for tung at
danse med.

Lad os så håbe, at vi kan stille
med (næsten) fuldt hold næste gang
(12. december), og at vi ikke er i
julemandshumør, men i stedet lader
vores modstandere om at dele julega
verne ud. Det er næsten nødvendigt
for at vi kan undgå at se nedryknings
spøgelset i øjnene.

Eivind



Startvanskelligheder

Holdturnering, 1. runde - 3. holdet

Vanløse III - Brøndby I 1 - 7

Niels Rendlev
Erik Johansen
Peder Raunsø Jensen
Jens Windeleff
Erling Madsen
Henrik Pedersen
Sten Bauers
Bjørn Skougaard

- Bo Garner Christensen
- Torben Osted
- Carsten Meldgaard
- Palle Bent Andersen
- Peter Christensen
- Torben Fomsgaard

R - Henning Holst
R - Bruno Clematide

0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
½ - ½
0 - 1
0 - 1

R ½ - ½

3. holdet lagde ud med Brøndbys 1. hold. Der ver
serede rygter om, at gæsterne var ret stærke med tre
mesterspillere i toppen og den slags. Der viste sig
at være hold i rygterne.

Niller er ny frontfigur på holdet, og gjorde det
ganske godt. Niller stod faktisk til gevinst, da han
satte et tårn i slag, netop som nettet var ved at
stramme om modstanderen.

Erik turde ikke snuppe en bonde i den såkaldte
Marshall-gambit. Den skal man slå, ellers taber man,
fortalte modstanderen efter kampen - og det var lige
sent nok at sige den slags.

Peder havde undervejs fået en grim bondeformation,
der skulle vise sig at blive afgørende hen mod
slutspillet, hvor han måtte overgive sig.

Jens fik lov til at spille Blackmar-Diemer, men
stødte på ganske aktivt modspil, og kom i vanskelig
heder. Så alvorligt, at han til sidst gik ned.

Erling havde sort i afbytningsvarianten i fransk.
Det blev til en hurtig remis, efter blot 14 træk.
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Henrik havde hvid i en kongeinder. Han fik desværre
flået sin kongestilling op, og var herefter på
hælene resten af partiet, indtil han gik ned.

Sten lavede en taktisk manøvre, hvor det umiddelbart
så ud til at vinde en officer ... Det gjorde det nu
ikke, og modstanderen vandt til sidst pga. en farlig
fribonde.

Bjørn kom med i sidste øjeblik - dvs. 15-20 min.
inde i matchen - og tak for det! Efter at begge
spillere havde haft mulighed for at afgøre partiet
til egen fordel, men overset dette, enedes man om
pointdeling.

Mildt sagt ikke den bedste start. Sådan startede vi
i øvrigt også sidste sæson, men kom stærkt igen. Vi
kan jo håbe det samme vil ske igen i år.

Erling.

K-SKAK FOR HOLD I 1. DIVISION 1994

Vi deltager med et meget stærkt hold i år, som
ser ud som fØlger:

1. Benny
2 . Eivind og Morten
3 . Gunnar
4. Ole, Jesper/Eigil

I år stiller vi ikke hold i 3. division.

Bestyrelsen

Vi håber i en snarlig Fribonde, at kunne bringe
stilling/resultater samt partier fra sidste års
divisionsturnering i K-skak.

Redaktionen



3" holdet på rette kurs

Holdturnering, 2. runde - 3. holdet

Ishøj I - Vanløse III 3½ - 4½

1. Kaj Refsgård - Niels Rendlev 0 - 1
2. Carsten L. Pedersen - Erik Johansen 1 - 0
3 . Søren Krøjgård - Peder Raunsø Jensen 0 - 1-4. Peter Foslund - Johnny Andersen 0 - 1
5. Per A. Andreasen - Jens Windeleff · ½ - ½
6. Mohammed Ali - Erling Madsen 0 - 1
7. Mogens Eriksen - Henrik Pedersen 1 - 0
8. Ahmed Ali - Sten Bauers R 1 - 0

I 2. runde mødte vi igen et 1. hold, denne gang fra
Ishøj. Det viste sig dog, at dette hold var mere
overkommeligt end man kunne frygte. Vi formåede at
rejse os!~Jter første rundes nedslagtning .. \ ..

Niller fulgte stilen fra sidst op. Pågående og uden
at sætte noget i slag, vandt han sikkert.

Erik var involveret i et spændende parti, hvor det
udviklede sig til en kamp om centrum - ligesom i
skak - hvor han, i følge modstanderen, skulle have
plantet sin dronning i centrum, og derved holdt
remis. Sådan gik det ikke. Eriks modstandere har for
vane a~'komme med sådanne ideer for sent.

Peder vandt overbevisende med stille og roligt spil
- han fik det til at se forbavsende let ud.

Johnny stod ganske godt, da han lavede en alvorlig
buk. I kraft af en farlig fribonde, var det dQg
stadig Johnny, som havde initiativet. Han fik kæmpet
sig flot tilbage, og sejrede.

Jens følte sig for træt til at spille BDG, og valgte
i stedet en ret hurtig en afbytningsmassakre, der
endte remis efter kun 12 træk - sæsonens hurtigste.
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Henrik spillede igen hvid i kongeindisk, mert var på
et tidspunkt uopmærksom, og modstanderen var straks
over ham. Han tabte en kvalitet, og lidt senere
partiet.

Sten løb ind i et voldsomt angreb mod sin kdngestil
ling. Selvom han forsvarede sig ganske godt, ~åtte
han til sidst ned med nakken.

Mohammed Ali får come-back, kunne have været den
helt store overskrift i bedste Ekstrabladsstil.
Men der var tale om skak, og ikke boksning. Rampen
blev afviklet i Ishøj, og ikke Las Vegas. og endelig
var der ikke tale om den Muhammed Ali.

hgedCa
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Mohammed Ali
Erling Madsen

Hvid
Sort

1. c4, Sf6 2. d4, es
3. Lg5, exd4 4. Dxd4,
Sc6 - det må være godt
for sort. 5. Ddl, d6
6. Sc3, Ld7 7. g3, LfS
8. Da4, 0-0 9. e3, ses
Forhindrer Lg2 og kort
rokade 10. Le2, Sd3+
11. Lxd3, Lxd3 12. 0-0-0
, Lf5 (diagram)
Jeg var på den ene side
godt tilfreds med sorts
stilling, men var samti
dig lidt nervøs for at
blive løbet over ende på
kongefløjen.
13. f3, a6 14. e4, Ld7 15. Db3, bS 16. a3, bxc4
17. Dxc4, Le6 18. Dfl - den hvide konge føler sig
nærmest som Palle alene i verden, og frygten for
bondestorm på kongefløjen er aftaget. 18.-, Db8
19. h4, Db3 - der er ingen grund til at lade sig
skræmme. 20. Th2, c6 jeg er ikke meget for at få en
springer ind i centrum. 21. Df2, Tabs 22. Td2, Tb?
23. Sge2 - men det med springeren er nok svært at
undgå. 23.-, es 24. Sf4, Lc4 25. Tc2, Tfb8
26. Dd2, h6 27. Lxf61 Lxf6 28. SfdS - her nød jeg
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Erling.

HUSK VESTVOLDHOLDTURNERINGEN

Turneringen spilles i år i RØdovre. Det foregår
torsdag den 27/1 samt tirsdag den 1/2. Begge
dage startes kl. 18.30. Vi skulle gerne kunne
stille med mange hold, så vi kan vinde noget
materiel til klubben. Tilmelding sker ved -at
skrive sig på listen i klubben.



DØDEN I SKØNHED

• en skakepisode fra 3.holdet

Eller måske skulle jeg straks fra starten være helt ærlig, og sige : en skakepisode fra

BDG-menigheden. BDG står som bekendt for Blackmar-Diemer gambitten. og

menigheden er en lille gruppe troende, der knap kan fylde den tomme

menighedsrådssal ved Vanløse kirke, vi ikke må leje til skak om onsdagen. Når

skaren er så lille, så skyldes det bl.a., at de fleste seriøse skakspillere er menige om

at mene at BDG ikke kan spilles. Det forstår jeg ikke en brik af , jeg har f.eks.

spillet den i et par år. Men jeg har kun spillet den een gang siden min instruktor

Gunnar West forbød mig at spille den på 3.holdet. og det er partiet vi skal se

nedenfor. Når jeg alligevel tog chancen, er det fordi jeg ikke er meget for påbud og

forbud i dansk tankesport, på den anden side skal man jo passe på hvad man gør

imod sin træner, det er der jo uforglemmelige eksempler på i nyere tid.

Hvad tror vi egentlig på i menigheden? Joeh ... det er nok noget med at skak er

sjovest når den er lidt urskovsagtig. Som det hedder i Innova2ren : ...med uklart spil.

Tilbage til partiet. 3.Holdet skulle møde Søllerøds førstehold. Og det lød i mine

øren ret overkommeligt. Alligevel nedlod jeg mig til lidt forberedelser, jeg læste

bl.a. i eet af menighedsbladene, som Dr. Holst havde bragt mig fra højeste sted. (Jeg

ved at doktoren her vil være mig taknemmelig, når jeg straks bemærker, at doktoren

ikke tilhører menigheden, men blot har fået een af ypperstt;præsterne til kollega. helt

uden egen skyld.) I det fremragende paper af Niels Jørgen Jensen : The Seven

Deadly Sins in the BDG læste jeg bl.a. om følgende dødssynder : missing the

opportunity, underestimation, incorrect sacrifice, f-pawn syndrome, !!reediness,

playing to win beatifully, og som om det ikke var nok : huntin!! a briUiancy!

Næsten for stærke ord fra en pastor. det er åbenbart den slags man som menigt

medlem helt uforberedt kan komme ud for. Jeg var dog ikke mere rystet. end jeg



ved den videre læsning om dødssynderne kunne fnise over et korrespondanceparti

mellem Emil Kunath og Newton Grant, hvor læseren selv skulle finde den hurtige

og grimme mat efter: l.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Lf5 5.De2 Sc6 6.0-0-0

Sxd4 7.Txd4 Dxd4 8.Db5+ Ld7 9.Dxb7 Td8 10.Le3 Dd6 11.Sb5!?? - der er mat i

tre træk, men det er sort der som den underestimerede part sætter den - ikke sandt?

(du får kun tre minutter!) .

Tilbage til partiet. Når jeg spiller BDG i holdsammenhæng prøver jeg med en

metode jeg engang lærte på et to dages internatkursus i træning af vanskelige hunde:

man får kontrol over situationen ved med dinglende knæ at spille glad idiot (jeg har

iøvrigt hørt at metoden har vundet anerkendelse også inden for politiet, det varede

imidlertid flere år, fordi det ikke er Jet for folk i uniform at agere sådan). Der er

selvfølgelig den risiko at man kommer til at undervurdere modstanderen, til gengæld

er fordelen, at hvis modstanderen ikke kommer til at undervurdere een, kommer han

måske til at overvurdere een, og det kan også bruges.

Min modstander hed Børge Seidenfaden, og tilsyneladende blød i bolden spillede

jeg med de hvide brikker således:

1.d4 Sf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Sc3 exf3 5.Dxf3 - den klassiske måde at spille BDG

på; idag spilles mere 5.Sxf3 - 5.- e6 - et såkaldt sundt træk. Man skal bare passe på

at man ikke spiller for mange af den slags træk i samme parti, fordi man tilsidst

kommer til at stå lidt sløjt uden at have lavet nogen decideret fejl. 6.Lf4 Ld6 . Så

langt alm. såkaldt teori. De fleste spiller herefter på Diemers anbefaling 7.Lg5 .

hvilket jeg aldrig har kunnet få mig selv til. da det for mig kommer til at ligne et

tempotab. Fra relativt kompetent side mener jeg at have set forslaget 7 .Le5, der

skulle give positionelle fordele. Jeg foretrak i stedet først 7.0-0-0 LxLf4 8.DxLf4

c6 endnu et sundt lille træk. 9.Sf3 0-0 10.Ld3 Sbd7 ll.g4 Sfd5 12.SxSdS cxd5

sort ser sin chance i afbytninger. Men ret beset ser sorts stilling ret ussel ud, hvid

har en ret stor terrænfordel. se f.eks. den stakkels Lc8! Men hvordan kommer hvid

videre? 13. Tdgl!? - dette er muligvis fumleri og tempotab, men planen var ganske
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enkelt Tgl-g3-h3. Selvfølgelig var 13.h4 ganske nærliggende, men dette og et andet

mulig! træk 13.gS ville jeg ikke spille, da jeg havde en alternativ plan med

løberoffer på h7, og hvor bønder på g5 eller h4 ikke måne spærre for springeren.

En ukompliceret, men måske effektiv fortsættelse kunne have været 13.Sg5 for a1

provokere g6 eller h6, hvorefter en hvid bondelavine får noget at tage fat i. I den

spillende stund forekom det mig for ny-vulgært. Erfarne angrebsspillere må meget

gerne give et bud pa den bedste fortsæuetset. 13.- Df6 han vil bytte af. men som

vi skal se er det ikke noget godt træk. 14.De3 g6 15.gS Dg7 16.h4

son slår nu rigtig skidt, og kan

egentlig kun prøve et modspil i

centrum (e5) 16.- Te8 17.Se5 SxSeS

18.dxSeS Ld7 19.h5 Lc6 sort prøver

med lidt fiduseri, som jeg selvfølgelig

ser, men ikke imødegår rigtigt 20.Df4

? - det er for farligt. Jeg havde nogle

morsomheder med dronningafbytning

på f6, tårndobling på h-linien og

måske en udækkelig mat på h8 i

kikkerten. Men d-bonden burde forsigtigvis først være blevet blokeret med 20.Dd4.

20.-d4 21.Th4 Ted8 22.hxg6 fxg6 23.Tgdl her begynder jeg for alvor al fumle. og

det stod mig så småt klart, at der må være en 8. dødssynd som går ud på, at man

på det afgørende sted i et solidt opbygget angreb ikke kan holde sig til een plan,

men kludremixer. 23.- Td5 24.Tel Tf8 hverken hvid eller sort kan vist være særlig

stolte over tårntrækkene indtil nu. 25.Dg3 Dd7 26.Dh3 De7 - sort har set 27lc4 -

27.Dg4 ja det er unægtelig en lang række bedrøvelige småtrin jeg spiller, men det

er bemærkelsesværdigt, at 27. Lxg6 ikke går. Bagefter spugte alle, hvorfor jeg ikke

havde slået på g6, det kunne jeg jo have gjort op til tre gange. Mon? Det kløede

selvfølgelig i mine gigtsvage fingre, men jeg mener ikke det går her p.gr. a. 27.-
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Dxg5+ efterfulgt af 28.- TxeS, og hvid har ikke nok. 27.- Td7 28.Th6? Lf3 29.Dh4

Lh5 30.Thl Df7 31.Tfl!?? Dg7?? (hvid i tidnød, forklaring følger) 32.Tel Df7

33.Tfl!?? - med afslået remistilbud. For nu falder hammeren, og den smukke

bårebuket bliver samtidig lagt tilrette:

33.- Dxfl!(!) 34.Lxfl Txfl 35.Kd2

Tdl#.

Ingen tvivl om at hvid til sidst ganske

overraskende blev slået med sine

egene våben, hvilket også gjorde det

svært at være fornærmet. Jeg roste

mm modstander for den flotte

afslutning, men det kom dog også ud

mellem sidebenene , at jeg syntes at

han havde spillet åbningen passivt.

Men den 8.dØdssynd - findes der

nogle internatkurser?

Hvor er 2. holdet's referater?

Vi har desværre ikke kunne bringe referater fra
2. holdets to første kampe. Men vi håber at det
vil lykkes til næste nummer af Fribonden.

Redaktionen

-1.5



Vanløse IV fik god start
1. runde

Vanløse IV - Brøndbyvester II 6-2
Finn Madsen - Torben Asmild ½-½
Jørgen Nielsen - Niels P. Schønberg 1-0
Kjell Suadicani - Michale S. Nielsen 1-0
John Thomassen - Flemming Dyremose ½-½
Kian Pedersen - Erik Christensen 1-0
Jesper Holm - Peter Skov 1-0
Niels Locher - Anker Hansen 0-1
Nicolai Renstrøm - Johan (R) 1-0

Egentlig går jeg stadig rundt og forundres over Brønshøj VI, som jo
ikke rykkede ned sidste år, og jeg var nok lidt for hastig med at
konkludere, at vi ikke rykkede ned. I år starter vi så fra bunden, og
der er da en god chance for at vi rykker op, specielt efter denne flotte
sejr.

Brøndbyvesters ydmygende nederlag kan skyldes, at et par af deres
spillere meldte sig ind fornyelig, og spillede deres første holdmatch
nogensinde. Nej fand'me nej. Vanløse IV er et fremragende godt hold,
også selvom nederlaget til Vanløse III var lidt større end forventet. En
smule om dette senere. De utroligt heldige afløsere for Bjørn og Helge
blev Jørgen og Niels.

Generelt var der alt for meget støj i lokalet! !

Nu til referatet.

Finn var sort i et bølgende parti. Først stod den ene bedst, og derefter
stod den anden bedst, men ingen af spilleme udnyttede deres chancer,
og de mødtes på halvvejen og delte. Finn blev fejret for sine 25 år i
klubben, og måske hvis Finn har lyst kan han ligesom Holst vise
nogle af de værste og bedste partier.

Stort tillykke til Finn!!



Jørgen var smart og forudseende. Han brugte psykologisk krigsførelse.
han dukkede først op langt efter os andre, og han lod sin modstander
gå rundt og se sine medspillere blive mast af et proff. IV-hold. Da
Jørgen kom var modstanderen så rystet, at tiden var udlignet ved træk
10. Et træk senere lavede sort (Jørgen var hvid) en lille fejl, som
Jørgen udmærket fulgte op, og 16 træk senere gav modstanderen op
med kun 8 minutter tilbage, dybt rystet over, at Jørgen kun havde
brugt en halv time.

Kjell var sidste mand på brættet, og var sort i et parti, der i den grad
var indviklet. Det var derfor ovr+raskende, at kjell faldt i søvn og
satte en løber i slag. Hvid skulle dog spile oversmart, og fik kjells
Tårn for en løber, men Kjell manøvrerede flot f-bonden ned på f2.
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Nu kan I selv analysere, om stillingen er remis.
Partiet endteforresten således: 42. -,Ke3 43. Tcl,Kd2 44. Tbl,Ke2
45. Tb2,Ke3 46 opgivet!!!??? Dybt uforståeligt at hvid opgav, og
Kjell var heldig med evt. at få det halve, men kun i fantasien at vinde.
Fantasi blev til virkelighed.

Ja ambitionerne er ikke mere, hvad de var engang, skriver John i
fribonden november 1993. Næ, det kan godt være, for det kørte ikke
rigtig, som Johns spil plejer at gøre. John åbnede med 1. c4, og det
kunne sort åbenbart ikke forstå, for han spillede åbningen direkte
dårligt., men John fik aldrig nogen rigtig fordel, og sort åbnede
langsomt op. John fik dog en bonde og en fin stilleng, for bare at
smide det væk nogle træk senere. Pludselig stod sort godt, men også
han smed alt væk, da John lavede en kombination, som ellers alle
kender. Mod ende havde John 5 bønder mod 4, men sort havde en
stærk springer mod en dårlig løber, og partiet endte remis.

Jeg spillede som sædvanlig ikke åbningen korrekt, og min modstander
stjal en bonde. Heldigvis har mine modstandere den dårlige vane at
tro, at de bare kan spise flere af mine rædselsslagne bønder (to partier
i sidste sæson), så de i deres grådighed overser deres egen stilling.
Såden var det også i aften, og min modstander mistede hurtigt en
springer for en bonde, og gav endnu hurtigere op, da han opdagede, at
jeg ville få flere af hans bønder. Modstanderen var en rar og hjælp
som herre.

Der var gang i Jesper denne stormfulde onsdag. Jeg sad ved siden af
og så, hvordan Jesper fik to tynde for en tyk samt en konstruktiv
angrebsstiling. For første gang spejlede jeg mig i en person fra mod
standerens hold, en type noget lig mig selv. Han bliver melankolsk,
når han taber. Det var tydeligt, at han i sig selv nynnede en trist og
sørgelig melodi, mens han kikkede op i loftet. Det nærmede sig apati,
og når Jesper havde trukket kikkede han hurtigt på, hvad han kunne
rykke for derefter at trække og se op i loftet igen. Jo - indrømmet. Jeg
fik medlidenhed med Jespers modstander. Jesper snuppede snart efter
dronningen, og sendte den unge Peter Skov hjem til Brøndbyvester.



Som det sig hør, men ikke bør, glemmer jeg altid et eller andet parti .
Denne gang gik det ud over Niels Locher. Måske gjorde det ikke så
meget, da det var aftenens eneste tabsparti for Vanløse IV. Jeg nåede
dog at se Niels' fornuftige udvikling som sort, indtil han fjernede
tårnet fra ottende række, og hvid sætter mat med tårnet til e8, da
Niels' konge var låst af egne bønder. Ærgerligt at tabe sin første
hold.kamp for Vanløse på den måde.

Så mangler vi kun Nicolai. Han vandt på en fin detalje, og er på vej
frem. Den stakkels modstander bliver nu ydmyget med at partiet vises
i fribonden. Hæ-hæ.

Hvid: Nicolai Renstrøm Sort: Johan (R)

l.e4,e5 2. Sf3,d6 3. Sc3,h6 4. Lc4,Sf6 5. d3,c6 6. o-o,Le7 7. Le3,0-
0 8. d4,Sg4 9. h3,S*e3 10 f*e3,Db6 11. b3,Lf6 12. Del,Dc7 Hvad er
sorts plan overhovedet? 13. d5,b5 14. Ld3,a6 15. d*c,D*c6 16.
Sd5,Sd7 17. Tacl,Sb6 18. S*f6,g*f 19. Dg3+,Kh8 Kære venner,
hvad ville I gøre nu? her kommer et supertræk. 20. Sd4!,Tg8 21.
Dh4,Tg6 22. S*c6,Le6 23. Se? opgivet. Sort er låst, og står til
yderligere tab.

Kian

Holdmatch

Vanløse IIT - Vanløse IV 8-0

Til oplysning på denne sørgelige meddelelse kan jeg fortælle, at
fjerdeholdet manglede de 4 øverst placerede.

Tilsidst lidt om formandens reaktion på Nicolais sejr. han brød nær
mest ud i en jubeldans, og konstaterede, at dette var Nicolais første
rigtige gevinst. Også Gunnar viser stor interesse for IV-holdets
præstationer. Ikke underligt, at netop disse to er blevet kåret som årets
spiller i de sidste par år.

Kian



Onsdag 12/1 18.45
19.30

søndag 16/1 12.00

Onsdag 19/1 19.30

Onsdag 26/1 19.30

Torsdag 27/1 18.30

Tirsdag 1/2 18.30

Onsdag 2/2 18.45
19.30

søndag 6/2 12.00

Onsdag 9/2 19.30

Onsdag 16/2 18.45
19.30

PROGRAM

Teoriundervisning
7. runde i Vinterturneringen

1.hold, 3.division, 4.runde

Holdmatcher, samt udsatte
partier

Udsatte partier, SIDSTE FRIST

Vestvoldturnering i Rødovre

Vestvoldturnering i Rødovre

Teoriundervisning
Vinterturnering, 1. runde
Finalegrupper

1.hold, 3.division, 5.runde

Holdmatcher, samt udsatte
partier

Teoriundervisning
Vinterturnering, 2. runde
Finalegrupper

VINTERTURNERING: Afbud meldes til KJELL pa
telefon 42 - 57 22 86

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menighedshuset
Alekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand Knud Larsen, Lauritz sørensensvej 11,3
2000 Kbh. F. (Ingen telefon!).

Kasserer Kjel I Suadicani 42 57 22 86

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Ole Delfter 31 79 11 95

Klubbens giro 6 47 84 33


