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FOREDRAG OG SIMULTAN VED IM BJARKE KRISTENSEN
4. MAJ - 1994

Der er lagt op til forårets hØjdepunkt i Vanløse
Skakklub, nar IM Bjarke Kristensen onsdag d. 4/5
aflægger klubben et besøg.

Aftenens program vil være fØlgende:

19:45 - 21:00
21:00 - 21:15
21:15 - 23:15

Lysbilledeforedrag
Pause
Simultan

Bjarke Kristensen arbejder for Det Fri Aktuelt som
skakjurnalist, og har gennem de sidste seks år dæk
ket de væsentligste skakbegivenheder i verden bl.a.
Superstormesterturneringerne i Lineras, GMA's World
Cup og VM-matcherne mellem Kasparov / Karpov i Se
villa 87 og New York/ Lyon i 90, samt "VM-matchen"
mellem Kasparov og Short i London 93.

Lysbilledforedraget vil bl.a. tage udgangspunkt i
disse begivenheder, samt omhandle stjerner som Ka
sparov, Karpov, Fischer, Anand og Short.

Som skakspiller er Bjarke Kristensen et af de få
seriøse bud pa Danmarks næste stormester.

Hans største turneringsbedrift var ved skakfesti
valen i Saint John Canada 1988, hvor han slog bl.a.
GM Georgiev, GM Grunfeld, IM Ivanov samt spillede
remis med Dzindzihasvili, Jusupov, Tal og Vaganjan,
og sluttede på en delt 4 - 15. plads (naturligsvis
GM-norm). Vel nok det bedste resultat nogensinde af
en ikke stormester i Danmark.



Partiet nedenfor stammer herfra, og er sakset fra
Skakbladet nr. 4 1988 med kommentarer af Bjarke
Kristensen.

Hvid
Sort

Kiril Georgiev, Bulgarien
Bjarke Kristensen

1. e4, c5 2. Sf3, Sc6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, g6
5. c4, Lg7 6. Le3, Sf6 7. Sc3, o-o 8. Le2, b6
9. o-o, Lb7 10. f3, Tac8 11. Dd2, Sh5?! ( Et
decentraliserende træk, som jeg ikke har altfor
stor tillid til! Men i praksis fungerer det fint,
fordi hvid næsten altid glemmer at tænke videre,
når paraden på truslen Sh5 - f4 er fundet.)
12. Tfdl, Se5 (Ikke 12. -, Sf4 13. Lfl, og sort
spilder tiden.) 13. b3, f5!? (Selve ideen bag Sh5.
Trækket starter nærmest et hundeslagsmål, hvor
sort forsøger at overleve i centrum, indtil der
bliver skabt modangreb på kongeflØjen.) 14. exf5,
gxf5 15. Sd5, De8 16. Sb5, Tc6 17. f4? ( Sxa7
var selvfØlgelig det konsekvente, så allerede her
mistænkte jeg Georgiev for ikke at have nogen plan
i den rodede stilling. Jeg vidste (ved!) selvføl
gelig heller ikke, hvad der foregik, men siden sort
kun står anstændigt på kongeflØjen, må der spilles
der.) 17. -, Sg4 18. Ld4, Tg6 19. h3, Sgf6
20. Lf3, Lxd5 21. cxd5, Lh6 22. Lxf6 (Taber en
bonde, men heller ikke 22. Le3, Se4 var rart. Mu
ligvis står sort klart bedst.) 22. -, Sxf4
23. Del, T8xf6 24. Kh2, Tg7 25. Tacl, Sxh3!
26. gxh3, Lf4+ 27. Khl, Th6 28. Dfl (Eller Lg2
Txg2! 29. Kxg2, Dg6+ og Txh3 med afgørende angreb.)
28. -, Dg6 29. TcB+, Kf7 30. Tc3 (Efter Dg2, Df6
31. Dfl, Db2! mangler hvid parader (32. Lg2, Txh3+!)
og i partitrækket ligger fælden: 30. -, Dg3?
31. Lh5+, Txh5 32. Txg3, Txg3 33. Td3!, og hvid
vinder men sort har det lidt mere effektive:



30. -, Dgl+! 31. OPGIVET.

Partiets kvalitet taler for sig selv. Så det gælder
om at passe på, når vi kommer til aftenens sidste
programpunkt SIMULTANEN!

Tilrneldeinger til denne aften (der må være et "must"
for alle VS'ere) foregår i klubben. Prisen er 20 kr.
for seniorer og 10 kr. for juniorer.

Lars
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Er det Søren, der redder os?
L holdet ude mod Tårnby, 4. runde

Tårnby I - Vanløse I 5 ½ - 2 ½
Peter Jakobsen - Søren B. Petersen 0 - 1
Bjarne Knudsen - Eivind Einersen 1 - 0
Poul F. Andersen - Morten M. Hansen 1 - 0
Flemming Sørensen - Jesper Asgaard ½-½
Brian Bærentsen - Bendt Wiberz 1 - 0
Kim Poulsen - Hans Nielsen ½- ½
Søren Sundorpli - Ole Delfter ½-½
Erik Nissen - Lars M. Pedersen 1 - 0

Det er noget forfærdeligt noget med
disse holdkampreferater. Jeg skriver
dem for sent og skal derfor grave i
hukommelsen for at kunne genskabe,
hvad der egentlig skete. Og så er
vores tradition med at analysere
søndags-partierne om onsdagen til
syneladende ebbet lidt ud. Normalt er
det kun Søren og jeg, der møder op
og analyserer vores partier. Der kom
mer normalt ca. 1-2 flere, men det er
ALT FOR FÅ!

Vores holdanalyser har ellers
været noget af det sjovere i klubben,
men af en eller anden grund mangler
interessen. Det tyder på nedgangs
tider, men det paradoksale er, at der
ikke er andet, der tyder på nedgangs
tider. Renten falder, hussalget flore
rer, den økonomiske afmatning er på
retur, og sidst men ikke mindst er
skakklubben blevet forøget med en
hel masse mennesker. Hvorfor de
formodet bedste af en sådan hel
masse mennesker ikke møder op om
onsdagen er derfor noget af en gåde
for mig. Men jeg er jo heller ikke
uddannet som vismand. Jeg er kun
uddannet til at træde til, når det er

gået galt...
Hele denne indledning skal for

søge at forklare, hvorfor der er nogle
partier, jeg har hæftet mig bedre ved
end andre (Hans, Søren og jeg var
mødt op til analyserne), mens andre
partier står i tåger.

Søren fortsatte sin sejrsmarch
mod en stærk modstander. Søren
spillede en hjemmelavet variant, der
så ud til at give ham en lille, men
klar fordel. Skinnet kan dog bedrage,
for det viste sig, at han slet ikke
havde nogen fordel, og at sort på
flere måder kunne få remis. Men sort
overvurderede sine chancer og spille
de på gevinst, hvilket gav bagslag.
Pludselig var de tilsyneladende svæk
kelser blevet til rigtige svækkelser, og
Sørens dronning og tårn kunne i ro
og mag invadere sorts stilling.

Jeg mødte min mareridtsmodstan
der. To gange tidligere har jeg mødt
ham, spillet velkendte åbnigsvarian
ter, som jeg har haft gode erfaringer
med, og fået lortestillinger efter disse
åbninger. Se blot her:

Bjarne Knudsen -Eivind:
1. e4 c5 2. c3. Sidst spillede jeg 2...e5,



hvilket jeg dengang havde gode er
faringer med. Det gik ikke, så nu
spiller jeg i stedet 2 ...Sf6 3. eS SdS 4.
d4 cxd4 5. SO e6 6. cxd4 b6!? En
nyhed, som jeg selv fandt under for
beredelserne til et parti mod Søren, i
en vinterturnering for en del år siden.
Siden har jeg set "mit" træk spillet af
stormestre, så det burde vel ikke
være så elendigt. 7. Ld3 La6. Planen!
Nu foreslår teorien 8. Le4!?, men vor
ven Bjarne spiller mere enkelt. (I det
omtalte vinterturneringsparti spillede
Søren 8. Lxa6?, hvilket giver sort et
gratis udviklingstræk. Sort vandt.). 8.
o-o Le7 9. Sc3 Sxc3 10. bxc3 Lxd3?!
Jeg husker galt. Jeg mente at kunne
huske, at jeg havde spillet dette i
Århus Sommerskak 1989 mod F~bio
Samaritani, men med alderen for
svinder noget af skarpheden ihukom
melsen. Bemeldte parti fortsatte
nemlig 10...o-o! 11 c4 d5 12. exd6
Dxd6, med lige spil og senere remis.
11. Dxd3 d5?? Og hvid har gevinst
stilling. Man spiller nemlig 12. exd6
e.p. Dxd6 og nu 13. La3! Planen er
naturligvis, at 13...Dxa3 besvares med
14. De4 og haps på a8. Sort må spille
13... Dd7 14. Lxe7 Kxe7, og med kon
gen i centrum har sort svare kvaler.
15. c4 f6 16. Tfel KJ7 17. SeS+! fxeS
18. DO+ Ke7 19. Dxa8 med let ge
vinst (1-0, 29 træk).

Mortens parti var mere dramatisk
end spændende. Mortens modstander
fik med sort mod Såmisch ret hurtigt
skabt spil mod hvids konge. Efter et
kvalitetsoffer blev angrebet forstær
ket, og i tidnød lykkedes det ikke
Morten at finde noget.

Det dramatiske opstod imidlertid
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hen mod slutningen af partiet. Jeg
opdagede nemlig, at tiden var gået
hurtigere på bræt 3 end på de andre
brætter. Alt i alt havde den ene af
spillerne (Morten?) altså haft 10
minutter mindre end sin modstander
til at gennemføre partiet. Jeg fortalte
om min opdagelse til Knud, der var
reserve-kampleder (selv om vi spille
de på udebane!). Knud fandt ud af,
at man da skal stoppe uret og give
begge spillerne mere tid, forholds
mæssigt efter hvor meget tid, de har
brugt. Men da han havde fundet ud
af det, havde Morten tabt; og hvad
så? Skal partiet spilles om, fordi
kamplederen ikke straks gav spillerne
bedre tid?

I mellemtiden var den "rigtige"
kampleder kommet tilbage, og han
dømte partiet som vundet for mod
standeren. Morten gik hjem i op
hidset sindstilstand og ville klage,
men besindede sig, da han havde talt
med turneringslederen. Her havde
han nemlig fået at vide, at partiet i
givet fald skulle spilles om fra den
sidste tidsnotering (Morten noterede
tidsforbruget), og i den stilling var
partiet tabt. Så der blev ikke indgivet
nogen protest.

Jesper kunne vist nok have vundet
en bonde, men det var kompliceret,
og så valgte han i stedet det sikre og
en forholdsvis kedelig remis.

Bendt spillede en slav med om
vendte farver, og det gik slet ikke.
Efter ganske få træk havde sort fået
overtaget, og der fulgte et ganske
logisk officersoffer, som gav et dræ
bende angreb mod en hvid hær, som
stod passivt og så til på 1. række. Det



ser så let ud, når Bendt vinder, og
absolut lige så let ud, når han taber.
Det må have været herligt at være
sort; han fik endda lov til at ofre
endnu en officer mod at sætte mat i
3.

Hans spillede stærkt sort i sicili
ansk. Med tålmodigt spil fik han
opbygget en fordel, som mundede ud
i et kompliceret tårnslutspil. Herefter
begyndte den helt store farce, hvor
modstanderen gav Hans en gevinst
stilling, som Hans så smed væk igen.
Remisen var dog "svær" at finde
(man skulle se 3 træk frem), så mod
standeren valgte i stedet at tvinge
Hans til at få en bonde i dronning.
Herefter havde Hans tårn mod to
tilbagestående bønder, og det var der
ingen som helst problemer med at
vinde. Men Hans trak å tempo de
dårligste træk, og pludselig var den
sidste bonde kommet så langt frem,
at den ikke kunne stoppes. Det var
højst deprimerende at se den elendi
ge slutspilsteknik fra begge herrer.
Fra Hans' side tager jeg det som et
udtryk for manglende form, idet
Hans ganske enkelt gik død efter de
7 timers spil.

Ole spillede tålmodigt og opbyg
gede et ganske pænt angreb. Men
problemet var, at det langsomt, men
sikkert, gik mod et "alt eller intet"

angreb. Og Ole er ikke glad for den
slags ultimata (ultimatummelum
mer?), så han valgte at komme med
en såkaldt kontrolleret satsning, hvis
noget sådant overhovedet kan lade
sig gøre. Denne satsning gik på, at
han truede med først den ene farlige
gennembrudsmulighed, siden den
anden, siden den ene, siden den an
den... Og så siger FIDOs regler for
skakspillet, at begge parter skal tage
hinanden i hånden og ønske hinanden
tillykke med at have vundet det halve
af, hvad de kunne, hvis de havde
spillet bedre.

Lars spillede sort i siciliansk, der
burde passe ham glimrende. Men det
var som om han ikke rigtig fik fat om
modstanderens ... brikker. Langsomt,
men usvigelig sikkert, gik det herefter
ned ad bakke, indtil det gik helt galt,
uden at jeg dog kan huske hvordan.

Og nu ligger vi på en "fornem"
tredjesidsteplads, 1 ½ point fra ned
rykning. Men heldigvis kan vi selv
afgøre det, for i næste runde er det
vores nedrykningskammerater fra
Farum, og i sidste runde møder vi
KS/St.S' 2. hold, og dem må vi bare
kunne slå...

Eivind

I holdkampens 4. runde sad 2. holdet over, og
der er derfor ikke referat i denne omgang.

Redaktionen



3. holdet i dyb krise

Holdturnering, 4. runde - 3. holdet

Vanløse III

Niels Rendlev
Jan Juul Nielsen
Erik Johansen
Peder Raunsø Jensen
Johnny Andersen
Jens Windeleff
Erling Madsen
Henrik Pedersen

- Odysseus II

- Bo Jørgensen
- Claus Christensen
- Claus Jespersen
- Poul Steen Nielsen
- Michael Olsen
- Steffen Petersen
- Klaus Bjerre Hansen
- Stanislav Kostic

½ - 7½

0 - 1
0 - 1
0 - 1
½ - ½
0 - 1
0 - 1

R O - 1
R O - 1

Det er ikke specielt opmuntrende at skrive disse
referater. Det er stort set den samme sang som
sidst. Undervejs er stillingerne til et pænt resul
tat, men så sker der pludselig ting og sager. Det
tabes simpelt hen på gulvet, med en kæmpe øretæve
til følge.

Niller kom til at stå trykket og indeklemt det meste
af partiet. Det viste sig, at han kunne have vundet
en officer på et tidspunkt, men overså dette, og
blev aldrig rigtig farlig, som det er set i de
forrige runder.

Jan stod udmærket, og kunne med en kombination have
afgjort partiet. Desværre så han først dette, efter
at have bukket, mens det endnu så tilfredsstillende
ud.

Erik afslørede problemer med finmotorikken ved i
tårnslutspil at gribe fat i kongen, mens tårnet var
i slag. Det resulterede i mindst et halvt~~oint for
lidt.

Peder havde taktiske finesser i ærmet, og ofrede en
springer for et par bønder, og fik et godt angreb.
Han fik senere afviklet til et fordelagtigt slut-
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spil, men trådte så ved siden af, og måtte nøjes med
en halv.

Johnny kom en kvalitet bagud, og mod en ihærdigt
kæmpende modstander viste det sig desværre at være
nok til et rundt nul.

Jens slap dårligt fra åbningen, hvor modstanderen
gaflede et par bønder for en officer. Derefter
fulgte en skak, og Jens måtte spadsere med kongen.
Faktisk kom han aldrig i gang, og tabte til sidst på
tid, men det så ikke for godt ud alligevel.

Erling havde en total off-day, hvor han blev så
skræmt over modstanderens tidlige dronningetræk, som
ved nærmere eftersyn viste sig aldeles harmløst, at
han gik i baglås, og tabte katastrofalt.

Henrik spillede med en offi i overvægt, men fik ikke
så meget ud af det. Modstanderen havde initiativet,
og tilbød sågar remis på et tidspunkt, hvor Henrik
kun havde 5 min. tilbage. Uheldigvis afslog han, og
blev sat mat umiddelsbart efter.

Endnu en alvorlig dukkert for holdet. Hvad mon det
næste bliver?

Erling.

Teoriundervisning aflyst!

På grund af den manglende tilslutning, er det
besluttet at stoppe teoriundervisningen. Den
blev ellers fint arrangeret af Eivind og søren,
som har gjort et stort arbejde for at forbedre
medlemmernes form og styrke.

Knud.



Tårnet m

Skalle??
4. runde

- Vanløse IV 3-5
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1

Peter Olsen - Finn Madsen
Morten Hansen - Kjell Suadicani
Henning Christensen - John Thomassen
Anders Larsen - Bjørn Skougaard (R)
Sten Jacobsen - Kian Pedersen
lan Bredahl - Jesper Holm
Niels Arup - Niels Locher
Eyvind Larsen - Nicolai Renstrøm

Det blev ikke en 8-0 sejr, men 5-3 er da også godt nok. AS04 vandt
4½-3½ og kom op på 18 brætpoint. Vanløse har 22, og taber vi
mindre end 2-6 til AS04 bliver vi nr. 1 i gruppen og rykker op.

Bjørn tog endnu en gang ud og kæmpede for Vanløse, da Jørgen for
tredie gang meldte afbud.

Jeg skrev i sidste referat, at vi skulle give Tårnet en skalle, og det
skete næsten. Finnudnævnestil overskaller, da han spillede et over
måde smukt parti. Se det til sidst.

Kjell uddelte en skalle, da han stred mod en ung fyr på 13 år. Knæg
ten spillede nydelig skak, men Kjell afgjorde egentlig partiet efter
sytten træk, da han vandt et tårn for en springer. Herefter var det bare
et spørgsmål om hvornår.

John spillede engelsk og slap godt fra åbningen. Stillingen blev bedre
og bedre, men så satsede John på at vinde et tårn for en usikker
kongestilling. det var der intet galt i, selvom det blev udslagsgivende
for partiet. Derimod forsvarede John sin stilling dårligt og gav op med
tårn og springer mod dronning og en bonde mere. Topscorertitlen må
vente til næste år.



Bjørn spillede friskt til, og det rystede åbenbart modstanderen, der
bestemt ikke ville tage Bjørns bønder, og heller ikke forsvare sig
korrekt. Det resulterede i at Bjørn fik initiativet, tog et tårn og tiltvang
dronningeafbytning. Endnu en skalle fra en Vanløsespiller.

Jeg selv spillede mere som en blød bold end som en skaller. Ikke
noget med passive åbninger o.s.v. Tju-hej hvor det gik. Frem med
kongebønderne på en kort rokade. Jeg fik initiativet, men blev så offer

_for en flot kombination, der truede mat. Der var ikke meget at for
svare sig med, og selvom jeg også truede mat i en, stillede min
modstander et eller andet i vejen. Jeg døde uden ære.

Hvor det tidligere var Jespers modstandere, man fik ondt af var det på
denne aften Jesper, man måtte græde for. det var en omskiftelig
åbning, hvor først Jesper med sin franske variant lukkede hvid, for
nogle træk senere selv at være låst. Det blev der trukket meget for at
rede ud. Parterne byttede herefter af, og Jesper vandt en løber. Man
må forundres over, at Jesper derefter ikke kunne finde vejen til sejr.
Jesper kunne bytte mere af eller løbe med den frie a-bonde, men han
spillede i stedet kedeligt og remisagtigt og tabte så en springer. Tårne
ne blev byttet af, og forventningerne lød på remis, men det skulle
heller ikke ske. tragisk men sandt. Endnu en tidligere overskaller
faldt.

Niels har spillet virkelig godt på det seneste, og han nærmest ud-
, klassede sin modstander. De slap begge godt fra start, men Niels
komplicerede partiet og tilspillede sig en springer. Partiet var ved vejs
ende, da modstanderen satte et tårn i slag, hvilket betød at Niels slap •
for de sidste afgørende træk, der havde kvalt modstanderen.

Nicolai kom ikke godt fra start. Modstanderen fik et kraftigt angreb i
c-linien og stod til gevinst. Derefter kom nogle afbytninger, som jeg
ikke kunne tyde, men til alt held blev modstanderen sat mat.

--{ 0



Og nu til partiet på 1. brættet.

Hvid: Finn Madsen, Sort: Peter Olsen.

1. Sf3, Sf6 2. c4, e6 3. Sc3, Sc6 4. d4, d5 S. Lg5, Le7 6. e3, o-o 7.
a3, d*c 8. L*c4, h6 9. Lh4, b6 10. b4, a6 11. o-o, Sh7 12. L*e7,
D*e7 13. Del, Ld7 14. d5, e*d 15. S*d5, Dd8 16. Tfdl, Dc8 17.
La2, Le6? Her må Kh8 være bedre for sort 18. D*c6, L*dS 19.
T*dS, Sf6 20. Td4, Te8 21. Tadl, a5 22. bS, Kf8 23. Tf4, Td8 24.
Tdd4, T*d4 25. e*d, Dd8 26. SeS, Tc8? 27. L*f7, Dd6 28. Dc4,iS
29. Lg8, opgivet. Her kunne Bjørn og jeg ikke mere tilbageholde
vores begejstring og råbte nærmest i kor: "Smukt"! Jeg har ikke tal på
de muligheder, som Finn har.

Finn er naturligvis også glad for det dejlige spil, som han manglede
sidste år. Nogen vil sige, at Finn fik lov til alt denne aften, men det er
ikke altid, at man udnytter sine stillinger.

Nu skal vi bare have mindst 2½-5½ mod AS04. Vi har i hvert fald
den ene fod i tredie række nu!

Kian

Styrkeliste

Jens Windeleff har sat vor gamle styrkeliste
i stand. Den har kun een mangel - vort nye
medlem Richard Levine. Men da der kun er plads
til 60 på tavlen, må Richard vente til han er
stærk nok til at gå ind på listen og skubbe en
anden ud. Godt initiativ af Jens W.

Knud.



Juniorhold på banen.

Som vi alle ved startede i sommer et juniorhold
med 8 raske drenge. Specielt formand Knud udfø
rer et kæmpe arbejde med at indvie drengene i
skakspillets mysterier. Når jeg skriver, at vi
alle er bekendt hermed, skyldes det at aktivi
teterne på de almindelige klubaftener absolut
ikke er (eller skal være) lydløse.

Den 23/11 havde jeg - og det mener jeg - en
udelt fornøjelse ved som holdkaptajn at fØlge
drengene til første udekamp mod Hvidovre Skak
klub i Bibliotekspaladset.

Sneen var just faldet i rigelige mængder, og
ventetiden dels ved kirken, dels ved to stop
pesteder blev fordrevet med at kaste et mindre
vognlæs af nedfaldet. Jeg mindes ikke ordet
skak blev nævnt.

På hjemvejen mellem kl. 21 og 22 var humøret
lige så fortrinligt. Der blev kastet samme
mængder sne, og jeg fik selv hovedkontakt med
en isklump på størrelse med en damehåndbold.
(Dette har jeg Formand Knud som vidne på).
Da jeg af mange - også andre grunde - er ifØrt
kasket om vinteren, regner jeg ikke med at få
varige men. Som vi imidlertid siger indenfor
arbejdsskadelovgivningen, kan "stationærtids
punktet" ikke fastsættes på nuværende tids
punkt, men sagen tages op om et halvt år til
endelig afgørelse.

Det vil kunne forstås af ovennævnte, at der
ikke er tale om en russisk skakskole, men om
en sund dansk indstilling til spil/sport. Det
skal dog ikke være til hindre for at mene, at
drengene er talentfulde, og at specielt Matti
har et godt blik for spillet.

Erik Johansen.



Juniorholdet ude mod Vestamager
4. runde i holdturneringen

Der ventede vort 5.-hold en hård match ude mod
favoritterne til gruppesejren. Vi stillede med
Matti, Casper, Magnus og Sune. Erik og jeg var
med som holdledere.

Vore 4 juniores spillede det bedste vi har set
i denne sæson - men måtte alle ned som ventet.

Her er et eksempel fra bræt 1:

Hvid: Matti Nelleman, Vanløse 5
Sort: Shadi, Vestamager 2

1: e4, e5 2: Dh5?! ·c så har vi Skomageråbningen,
fidusen er 2: -, g6 3: Dxe5+ og 4: DxTeS.)
2: -, Df6 3: g4, Lc5 4: Sh3, Df3? (Nu burde hvid
spille 5: Dxe5+ og 6: Tgl.) 5: Tgl, Dxe4+ 6: Le2,
Sf6 7: Dg5, 0-0 8: d3, Db4+ 9: Ld2, Dxb2 10: Lc3,
Db6 11: Dxe5, d5 (Nu er 12: g5 godt) 12: d4,
Lb4 13: a3, LxL 14: SxL, Db2 15: Kd2, Sc6 16: Dg5,
Dxc3+!? 17: Kxc3, Se4+ 18: Kd3, Sxg5 19: Sxg5, f5
20: c3, fxg4 21: Lxg4, LxL 22: TxL, Txf2 (Herefter
er Hvid et par bØnder bagud, så der må kæmpes)
23: Ke3, Txh2 24: Sf3, Th3 25: Tagl, Te8+ 26: Kf2,
g6 27: Tg5, Tf8 28: Tlg3, Th2+ 29: Ke3, Te8+
30: Kd3, The2! (truer mat) 31: Sgl, Tel 32: T3g4?,
T8e3+ 33: Kd2, Sa5 34: Kc2, Sc4 35: Txd5, Sxa3+
36: Kb2, Tbl+?? (Shadi's ~neste rigtige fejl i
dette parti) 37: Kxa3, Txa3+ 38: Ka2, Tb6
39: Se2?? (Her kommer Matties eneste rigtige buk)
39: -, Tc2+ 40: Ka3, Txe2 41: Td7, Tc3+ 42: Ka2,
Teb3 43: Te4!, Tb2+ 44: Ka3? (Kongen skulle til al,
hvorefter der kunne spilles videre) 44: - T6b3+!
45: Ka4, b5+! 46: Ka5, Ta2++. 0 - 1.

Knud.



Om løst og fast VII

Vi indledte det nye år med det glade bud-
skab, at fru Ines fra Grønne Hjem igen har ind
vilget i at være sponsor for klubben. Det siger
sig selv, at vi hver især naturligvis til gengæld
støtter fruens firma, når vi nu til foråret skal
have planter til landstedet, kolonihaven eller al
tankassen, afhængigt af hvilken samfundsklasse vi
tilhører. Fruens navn lyder spansk, man kommer
uvilkårligt til at tænke på gnistrende sorte øjne,
kastagnetter, tarantel og hede måneskinsnætter ved
Damhussøens bred; ak hvor trist bare at være et
udbrændt gammelt skrog med fremtiden bag sig. Det
er Jens Windeleff der har bragt sponsorordningen
i stand, hvad han fortjener vor dybfølte tak for,
men han fortjener også en lille en over snuden,
dog af en anden grund. Jens må være far til det
ellers udmærkede indlæg Døden i Skønhed, men på
grund af The Seven Deadly Sins og alle de andre
udenlandske udslip var jeg ved at tro, at jeg
havde rodet mig ind i en katolsk messe og måtte
have sagkynØig bistand til oversættelsen. Alle vi,
hvis uddannelse ikke rækker længere end til den
lille ledvogtereksamen, føler det som at få sja
sket en våd gulvklud i ansigtet, og det er slet
ikke nogen rar fornemmelse. Jeg kender Jens godt
nok til at vide, at han ikke bevidst ønsker at
tryne os andre ulærde stakler, men man bør altid
ihukomme salig Holberg's 'Tal dansk, din hund',
hvis man føler sig fristet til at blære sig lidt.

- Og så burde Jens nok have. sat sine flotte
genitalier under indlægget (det betyder forbog
staver, - jeg kan også et par gode fremmedord).

Børge G.

·.G,ønnc: Hj~m
- ude: og inde

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 31 71 0303



DEBAT - DEBUT

Debatten vil ikke være det essentielle i
indlæg, men som forholdsvis nyt medlem, ca.
medlemsskab, vil jeg alligevel ytre et par
punkter.

dette
1 års
stand-

Jeg fik kendskab til Vanløse Skakklub gennem lokal
avisen, og er udmærket tilfreds med klubbens virke.
Jeg vil i den anledning gerne fremhæve formand Knud's
medlemspleje, der overfor mig har været en særdeles
god tutor. Ligeledes er jeg positiv overrasket over
klubbens mange aktiviteter, der ofte afspejler sig i
en god hektisk atmosfære i klubben! Endvidere vil jeg
nævne klubbladet Fribonden, som et af klubbens
stærkeste kort. Jeg har spillet i et par klubber,
hvoraf den sidste var Skolerne Skakklub (Århus).
Skolerne Skakklubs base er ca. 7 5 medlemmer, og
klubben har med deres førstehold vundet adskillige
Danmarksmesterskaber. Deres klubblad udkommer kun ca.
4 gange om året, og kan ikke leve op til Fribondens
kvalitet. Min pointe er, at i sammenligning med
erfaringer fra tidligere klubber, er Fribonden et
godt klubblad, og for mig et vigtigt aktiv for mit
medlemsskab i klubben. - - - ---
Tilbage til min debut, der jo egentlig tog udgangs
punkt i foråret 1993 - i en reserveplads på tredie
holdet -, men eskalerede i efteråret 1993 - 8. brædt
på førsteholdet. Grundet den overraskende "debut"
følte jeg ikke der var nogle forventninger, og med
hvid valgte jeg derfor den agressive Mora-gambit:

Pe:r;:_____LY_kke Jacobsen - søren Kilsgaard. Ballerup

1. e4, es 2. d4, cxd4 3. c3, dxc3 4. sxes , Sc6 stillingen ser
forholdsvis fredelig ud. Hvid har tabt en bonde, og
har tilsyneladende ingen kompensation. Jeg mener dog,
at det i høj grad er et spørgsmål om personlig
spillestil~ Jeg foretrækker at tage initiaitvet
tidligt i kampen, og forsøge at vedligeholde et pres,
der ofte resulterer i en fejl af modstanderen eller
_et stort tidsforbrug. 5. Sf3, d6 6. Lc4, e6 7. o-o, a6

--15"



8.De2,b5 9.Lb3,Lb7 10.Tdl,Dc7 ll.Lf4,Sf6? Jeg har
tidligere, i vinterklubturneringen, spillet Mora
gambitten mod Eivind Einersen, hvor han med opstil
lingen: e6, Ld6, Dc7 forsvarede sig godt. Problemet
for Ballerup-manden, er, at hvid får lov til at
"presse" d-bonden, hvorimod trækket Td8 støtter d
bonden samt giver plads til Dronningen på b8. 12.Ta
cl,Db8 Her brugte sort næsten 1/2 time, men truslen -
Sd5 - virker rimelig ubehagelig, og i mange varianter
tilkæmper hvid sig bonden tilbage med fordelagtig
stilling.

13.eS! Her brugte hvid 1/2 time! Teksttrækket er
egentlig meget naturlig, idet sort ikke har rokeret,
og der er mulighed for at ofre på e6 efterfulgt af
Sg5. Mine tanker kredsede mest om 13.-Sh5 14.exd6?!
Hvid får her et godt angreb - igen med mulighed for
at ofre på e6 - , men den sortfeltede løber vil
mangle. 13 .-ShS 14 .g3 ( ! ) ,Sxf4 Sort spiller nu rimelig
hurtigt. Måske 14.-d5, hvorefter hvid spiller Le3, og
forbereder et gennembrud på F-linien, men det vil
være mere kompliceret end i partiet. 15.gxf4,d5
16. f5,g6 Virker lidt som en hjælpende hånd, men
trækket afværger Sg5. 17. fxe6, fex6 18. LxdS ! Intuition
er et af mine favoritvåben. Jeg havde set 17.-exd5
18.Sxd5,Le7 (eller Lg7) 19.Sf6+,Lxe7 20.exf6+ og sort
går mat. Hvis sort ikke slår springeren vil den sorte
konge blive tvunget frem på brædtet.
18.- exdS 19.Sxd5,Le7 20.Sf6+,K,t7 21.Sg5+,Kg7 22.
Se6+,Kf7 23.Sd7,Da7 24.Df3+ Kongen kan ikke slå Se6.
24.-,Kex6 25.De4+,Kf5 26.e6+,Kf4 (-,Kg4 27.Txc6,Lxe6
28. Se5+Kh4 29. Sxc6 - med efterfølgende mat) 27. Txc6, -
Lxc6 2 8. Te5+, Dxe5 29. Dxe5+, Kg5 3 o. Se5 - og sort
mister Le6. 24.-,KgS 25.Sf6+.Kf.7 26.DdS 26.Sg4 var
fristende og egentlig min oprindelige hensigt. Jeg
fik dog kolde fødder, idet sort får begge mine
officerer, og såvidt jeg kunne gennemskue stillingen
var der ingen oplagte gevinstchancer.
Tidnøden kommer til at spille en afgørende rolle for
partiets udfald. på nuværende tidspunkt har under
tegnede 7 minutter til 14 træk - min modstander har
to minutter! 26.-,Sd4 27.Sg5+,Kg7 28.Df7+,Kh6 29.Dx
e7?? Desværre for holdet et dumt træk.. Jeg var
efterhånden temmelig desperat over ikke at kunne
finde det afgørende træk, og måtte ty til almindelig
rov, men trækket fandtes!! - se DIAGRAM.

-1 lo



29.Txd4!,Dxd4 (29.-,Kxg5 30.Tg4+,Kh6 31.Dxe7 - hvid
truer Th4+ - eller 29.-,Lxf6 30.Th4+,Kxg5 31.Dxf6++)
30.Se6!! - hvid mister Dronning eller går mat.

Nå, men jeg kæmper for mine chancer, især i forhold
til den intensiverede tidnød, hvor jeg har tre
minutter til 10 træk, og min modstander har et minut
tilbage. 29.-,Se2+l 30.Kfl,Lg2+ 31.Kxe2,Dxe7 Ups, jeg
var åbenbart den eneste, efterhånden en del til
skuere, der ikke i træk 29 så afdækkerskakken.
32.f4,Tac8? (Tad8 vinder uden problemer) 33.Sg4+,Kh5
34.Sf6+,Kh4 35.Txc8,TXC8 36.Td7,Db4?? 37.Txh7++ Igen
vandt formodentlig 36. - , Tc2+ 37. Kdl, Tcl+ 38. Kxcl, Dc5+
3 9 . Kdl, h5 Hvid har en fribonde, som det vigtigste
aktiv, men Lc6 er ud til at dække truslerne.

Retfærdighed i skak eksisterer ikke, som i det
virkelige liv kunne man fristes til at sige, men som
debutparti var det meget spændende. Forresten Vanløse
vandt som bekendt holdkampen 4,5-3,5!

Per__Lykk_e
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Korrespondanceskak

Efter mine sejre i K-skak (3.kl.) - Fribonden nov.
1993 - rykkede jeg op i 2.kl. som startede 17 aug.
1992. Mit mål var blot, udover at lære at spille
skak, at undgå nedrykning. Dvs. at få mindst 2
point.

I starten så det ikke godt ud. Jeg har ikke lært så
meget teori, er startet alt for sent i en klub, så
i alle partierne var jeg hØjst lige, og i eet nær
mest tiggede jeg en ung knægt på 17 om remis!
( Da jeg ikke er stærk i teorien, gælder det om at
komme ud af den. Problemet er blot, at man ikke
altid er klar over om man er det!!).

I 2.kl. bliver der spillet rimeligt skak, og alle
er seriøse, så jeg vil anbefale de fleste fra
almenklassen at springe 3.kl. over, hvis K-skak
har nogen in~eresse.

Senere gik det bedre og bedre, og den unge knægt
fik hØflig afslag på remis, dog med en kommentar
om "tak for sidst".

Min rating fra 3.kl. var ikke kommet, så mine blot
1245 (senere 1504) blev nok undervurderet af de
andre, som havde rating fra 1413 til 1521.

Jeg Jeg var tilsidst så heldig (dygtig?,red.), at
opnå 5 1/2 af 6, og vandt derfor udelt foran en med
5 point. Denne spillede utroligt hurtigt. I K-skak
har man 3 dage pr. træk. Tidskontrol efter hvert 10.
træk. (Posttiden tæller ikke med). Efter blot 4 må
neder havde han allerede vundet 4 spil, samt næsten
vundet det 5., og stod ganske godt mod mig. Det vil
le betyde at han vandt rækken. På dette tidlige
tidspunkt kunne jeg ikke bruge remis til hverken op
eller (især) nedrykning, så jeg matte forsøge at
vinde. Vi kom frem til fØlgende stilling:



Hvid: John Thomassen, VS (1245)
Sort: Erik A. Falden, Aalborg (1486)

Her har sort en flot variant, problemet er bare, at
hvid har "set" det (mat på h6).

4

2

1

abc de f g h

47.Ld2(!),Sxe4(! )(?)+ 48.dxSe4,d3+ 49.Le3,dxlc2
50.Df4,Dxle3+ (50.Dg7 51 .Tb7)51.KxDe3,cxTb1=D
52.TxDb1 ,Tf8 53.Df5+,Kh8 54.Tb7,Tf7 55.TxTf7,LxTf7

56.Dxf6+,Kg8 57.c5,0PGAV.

· Han brugte kun 6 dage mod mine 92 ~?



Til sidst et "dejligt" parti mod den hØjst ratede:

Hvid: John Thomassen, VS (1245)
Sort: H. Dyrsting, Virum (1521)

,/

Se hvordan sort stille og roligt bliver "kvalt", han
kan jo næsten ikke rykke tilsidst. Hvid skal dog pas
se pa. matten:

1

abc de f g h

32.g4,Tc8 33.Td6,f6 34.f4,g5 35.f5,Tc7 36.Kf2,Kf7
37.Ke3,Ke8 38.h3,Kf7 39.Ke4,Ke8 40.Kd5,Kf7 41~Tei,SBS+
42.(Kd6????,Td7+,Kc5,Sa4MAT)Kc5,0PGAV.

~o



Fra arkivet.

For 25 år siden holdt VS til på et plejehjem på
RandbØlvej i Vanløse. BØrge Gyldholm var netop
aftrådt som kasserer, og Jesper Holm overtog denne
vigtige post. Fribonden gik fra hånddrevne stencil
kopimaskiner over til rigtigt tryk ude i byen.
Redaktionen varetoges af Steen Bauers og søren Juul,
og udkom med 4 - 8 sider.

I denne periode var vi landets 6. største klub med
81 medlemmer. Og vi havde landets næststørste junior
afdeling med 19 friske unge mennesker. Det steg kort
efter til 25. Generalforsamlingen var et tillØbsstyk
ke, hele 74 personer mødte op.

Vi var godt repræsenteret udadtil, f.eks. deltog hele
16 spillere i KSU's turnering, bl.a. JØrgen Holst,
Niels Rendlev og søren Juul i 2. klasse, og Kurt
Andersen og Steen Bauers i 3. klasse.

Finn Madsen og Eigil Pedersen (nu Pontoppidan) glim
rede ved henholdsvis junior-KM og Junior-DM.

I holdturneringen stillede vi med 4 hold, med første
holdet i mesterklassen.

Noget specielt i disse år var en holdturnering mellem
Vestvoldklubberne. Hvert hold stillede med 20 mand.
VS klarede sig godt, vi slog bl.a. Brøndbyvester med
18 - 1 (+ 1.hp) og Rødovre, som regnede sig som favo
ritter, med 13 1/2 - 6 1/2.

Det var dengang at sodavand kostede 1 krone, og der
altid var underskud i kassen!

Fra redaktionens arkiver.



RØdovre - Vanløse, 1 1/2 - 2 1/2

Vi spillede en match i Rødovre Centrum den 21. og
22. januar. Det var 1/2-times partier med KÆMPE-
brikker!
Vi stillede med Gunnar West, Morten Hansen, søren
B. Petersen og Bendt Wiberg. De mødte KØlvig, Dry
feldt, AkhØj og Jan Nielsen.
søren og Morten vandt, Bendt spillede remis, og
Gunnar tabte.
Der var mange tilskuere - og det var et godt frem-
stød for skak. Anledningen var Rødovre Skakklubs
60 års jubilæum.

Huske, huske, huske

Holdkampene nærmer sig afslutningen. Derfor er
det vigtigt at huske, at der er holdmØder d. 9/3,
hvor man lige kan få pudses formen af, inden sid
ste runde skal spilles.

Ligeså vigtigt er det at huske, at vid. 23/3 har
holdafslutning kl. 24, hvor vi forhåbentligt skal
fejre en masse oprykninger. Reserver allerede nu
denne dag (og dagen derpå).

Redaktionen

Rettelse

Fribondens udsendte medarbejder til juleafslut
ningen kom desværre til at oplyse i referatet at
medlemstallet var 51, men det viser sig heldigvis
at være 61.
Fejlen beklages!

Knud.



Foto-album

Klubben har nu fået et fotoalbum. Det vil sige, at
de billeder der bliver taget ved forskellige lej
ligheder, bliver indsat i albummet, og opbevaret i
klubben. Vi starter med sidste års generalforsam
ling, og har også billeder fra besøget af GM Hector.
Billeder kan bestilles hos Ole Delfter.

Redaktionen.

Dødsfald.

Med en måneds mellemrum har klubben mistet
to af sine mangeårige medlemmer, som vi i læn
gere tid desværre ikke har set ret meget til.

Ebbe Ask, pensioneret toldassistent, ind
meldt i klubben 1986, deltog meget aktivt i
klublivet, indtil han for godt lf år siden
ramtes af en hjerneblødning, som han ikke si
den kom sig rigtigt efter. Lige efter nytår
blev han syg igen og døde den 7.januar, 74 år
gammel.

Ib Balle, revisor, indmeldt i klubben 1969,
var aktiv indtil omkring 1978, hvorefter han
fortsatte som passivt medlem, fordi forret
ningen krævede al hans tid, men i alle årene
har han troligt betalt sit kontingent. Ib Balle
har i nogle år lidt af en alvorlig sygdom og
døde den 6.februar, kun 60 år gammel.

Vi har mistet to gode kammerater.
Æret være deres minde. Børge Gyldholm.



PROGRAM

Onsdag 13/4 19.30

Onsdag 16/3 19.30

Onsdag 9/3 19.30

24.00

Onsdag 30/3 19.30 Udsatte partier

Vinterturnering, 5. runde
Finalegrupper

Vinterturnering, 6. runde
Finalegrupper

Holdmatcher, samt udsatte
partier

HoldmØder, samt evt udsatte
partier

Vinterturnering, 4. runde
Finalegrupper

1.hold, 3.division, ?.runde

Holdmatcher, samt evt udsatte
partier.

HOLDAFSLUTNING I I I

2/3 19.30

6/4 19.30

Onsdag

Onsdag

søndag 23/3 12.00

Onsdag 23/3 19.30

VINTERTURNERING: Afbud meldes til KJELL på
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 Kjell 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


