
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

51. argang nr. 4

V
''~April 1994

Onsdag den 25. Maj kl. 20.00 præcis afholdes i
klublokalet ordinær generalforsamling med føl
gende dagsorden:

1. Protokollen fra sidste generalforsamling op
læses til efterretning.

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
til godkendelse, og forelægger budgettet for
det fØlgende Ar.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet pA generalforsam
lingen, skal i henhold til lovenes paragraf 3
være formanden i hænde senest den 16. Maj.

Vel mØdt! Bestyrelsen



Ansvarsfordelig i Vanløse Skakklubs bestyrelse

1993 - 94

Formand : Knud Larsen
Koordinerende for:
1. VS-open
2. Nye turneringsformer
3. Nye aktiviteter
4. Medlemshvervning
5. Skakkens dag
6. Juleafslutning
7. Pokalturnering

8. K-skak
9. Simultan

10. Sommerturnering
11. Sko 1 eskak,

juniorarbejde
12. Venskabsklub
13. Vestvoldturnering

Love, ændringer, målsætninger. Vinterturnerings
regelment, ændringer. Indkaldelse til bestyrel
sesmøder, generalforsamling. Tilmeldninger til
externe turneringer, ratinglister. Sæsonens pro
gram. Strukturering af klubtavle .. op-nedtagning.
Program bestyrelsesmøder. MØder i KSU og DSU.
Fribonden til andre klubber. Kartotek. FremmØde
procenter. Præmier. Gravering. Uddeling.

Kasserer : Kjell Suadicani

Kontingent, regnskab, budget mv. Vedligeholdelse
af lokaler. Fribonden til passive medlemmer.
Turneringsindskud og præmiefordeling. Jubilæer,
runde fØdselsdage. Øl/kaffe mv. Kartotek, med
lemslister. Assistent ved rundelægning i almen
klasserne.

Sekretær : Eivind Einersen

Protokol. Bestyrelsesreferater i Fribonden.
Holdafslutning. Undervisning mv. Skemaer til
Vinterturneringen. Ucttagelse af deltagere i
holdturnering, vinterturnering (styrkelister).
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Bestyrelsesmedlem : Jens Windeleff

Pr-funktion: kontakt fra bestyrelse til Fri
cD ... sponsores, lokalaviser, skakbladet,

scrapbog. Instruktorordning. Sondering af nye
præmieformer.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen

Turneringsleder for mester- og kandidatklassen.
Midtvejsrapport samt slutstilling, turnerings
referat til Fribonden. Materialeforvalter:
Skabe og indhold ... Inventarliste. Arkivering
af Fribonden, protokoller mv.

Bestyrelsessuppleant : Bendt Wiberg

Turneringsleder for almenklasserne ... Midtvejs
rapport, slutstilling og turneringsreferat i
Fribonden. Medarrangør ved skakkens dag og VS
open. Nye medlemmer, velkomst/igangsætning.

Bestyrelsessuppleant : Erik Johansen

Medarrangør ved skakkens dag samt VS-open.
Nye medlemmer, velkomst/igangsætning.
Bibliotekar. Koordinering af åbne/lukke i
klubben.

Bestyrelsen.

HUSKE, HUSKE, HUSKE

Så er det tid for årets lyn-brag. Mester
skabet afgøres den 18/5. Sa kom og spil
med den dag!
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Middelmådigt, igen
1. holdet ude mod Farum, 5. runde

Farum I - Vanløse I 4 - 4
Mikkel Strange - Søren B. Petersen 0 - 1
Carsten Juul Nielsen - Eivind Einersen ½-½
Klaus Nielsen - Morten M. Hansen ½-½
Søren Holm Nielsen - JesperAsgaard 1 - 0
Esben Lauge Sørens. - Bendt Wibe,g 1 - 0
Kasper Lindgren - Hans Nielsen 0 - 1
Carsten Hejberg - Ole Delfter 0 - 1
Rune Smith Sørensen - Lars M. Pedersen 1 - 0

Efter at have haft svært ved at kunne
huske 4. rundes partier er det helt
rart at skrive referat fra 5. runde, for
Farum var stedet med de fine forhold
(bortset fra, at det altså ligger aller
helvedes langt væk). Brikkerne var½
meter høje og meget kunstnerisk
udformet. Det var næsten mere kunst
end skak. Skakmæssigt gav brikkerne
det problem, at man havde fornem
melsen af, at de kunne skubbes, men
hvis man gjorde det, så væltede de,
alle 50 kilo, ned over resten af bræt
tet, og i tidnød... Men heldigvis und
gik vi katastrofer, og de var altså
flotte, brikkerne. De fine forhold
inkluderede dobbelte noteringslister,
så jeg kunne få partierne med hjem.
Det burde vores bestyrelse få sørget
for, at vi også havde hjemme i klub
ben (nåh ja, bestyrelsen, det er jo
også mig).

Jeg kvitterer for noteringslisterne
med at vise et parti fra den eneste på
holdet, der kan spille skak, nemlig
Søren M. Petersen (undskyld: Søren
N. Petersen, for han har jo ikke
Maximum, men Næstenmaximum):

Søren - Mikkel Strange.
1. e4 eS 2. Sf3 Sf6 3. SxeS d6 4. Sf3
Sxe4 5. d4 dS 6. Ld3 Sc6 7. o-o Lg4
8. Tel Le7 9. c4 Sf6 10. Sc3?! Lxf3
11. Dxf3 Sxd4 12. De3.

Det var med vilje, Søren gav bonden.
Han har altså ikke sat den i slag, selv
om jeg troede det, da jeg så denne
stilling. Jeg regnede med, at sort
kunne spille 12... dxc4 med planen 13.
Lxc4 Sc2. Jeg kunne (og kan) umid
delbart ikke finde noget godt for
hvid, men jeg har vel overset noget?
12...Se6 13. cxdS SxdS 14. SxdS DxdS
15. Le4 DbS 16. a4 Da6. Dette havde



Søren overset, fortalte han efter par
tiet. Hvornår? Hvis det var ved træk
10, forstår jeg det sådan nogenlunde.
Hvis det var senere, forstår jeg det
ikke. 17. Df3 0-0-0 18. Dxf7 Lb4 19.
Lf5 Lxel 20. Lxe6+ Kb8 21. Lf4.

Sort har flere gode muligheder her.
21...LaS vinder sikkert også (22. b4
Thf8, og den anden mulighed, 22.
Tcl, er ikke en særlig farlig trussel).
Men det bedste er nok: 21...Lxf2+!
22. Kxt2 Db6+ 23. Kg3 Tdf8? Natur
ligvis skal der spilles 23...Thf8; hvid
så syner, nemlig 24. TdL Men sort
spiller 24...Tde8, og hvid er færdig.
Men nu:
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24. aS! Dc6 25. Dd7 Del 26. Tcl
Dg6 + 27. Kh3 Dh5 + 28. Kg3. Sort
må tage remisen, men han tænkte sig
længe om og fandt 28...gS? 29. Lxc7+
Ka8 30. h3! Og sort er færdig.
30...Td8 31. Da4 De2 32. Dc4 Td3+
33. Kh2 Td2 34. Dxe2 Txe2 35. Lg4
Txb2 36. LeS boing! 36..•opgivet.

Jeg spillede et dødkedeligt parti,
hvor der blev byttet brikker af, spillet
nogle træk frem og tilbage, og taget
remis.

Morten fik med enkle midler klar
fordel efter åbningen. Og spillede
derefter uden megen omtanke og gav
sin modstander lejlighed til at komme
tilbage. Men det come-back gik som
de fleste, og fusede ud. Morten havde
så overhånd igen, efterhånden som vi
nærmede os et dronning + tårn slut
spil. Mortens frie e-bonde gav ham
klar fordel; gevinststilling, vil jeg vove
at påstå. Men Morten så i sin (for
sædvanlige) tidnød syner og troede,
at modstanderens tårn besad over
naturlige kræfter. Morten troede
nemlig, at tårnet kunne spille Tf4-
e4xe6-e2xb2, uden at hvids tårn kun
ne gøre noget i mellemtiden. Da der
kom mere ro på, kunne Morten dog
godt se, at der ikke var nogen flyven
de hollændere på færde, og at han
ikke havde behøvet at acceptere en
evig skak.

Jesper gik klogeligt væk fra sin
forfærdelige Owen (1...b6) og over til
noget mere normalt (L.e6). Men
bortset fra det var alt ved det norma
le. Jesper overså slag på h7, dør den
ne gang "kun" vandt to bønder. Jes
per måtte derefter kæmpe med ryg
gen mod muren og totusinde maskin-



geværskytter foran sig. Del skal ikke
forklejnes, al Jesper har fighting
spirit, og han holdt os andre på pin
dene i alle syv Limer. Men selv om
han fik skabt chancer, der næsten var
gode nok, endte det, som vi forvente
de efter to timer. Inden næste gang,
du har sort, må du hjem og skrive
1.000 gange på tavlen: "Jeg vil ikke
lade min modstander slå på h7". For
hvis du undgår det, skal det nok gå.

Bendt så efter mine kig på bræt
tet ud til at få sig en rimelig god
stilling og en sikker fordel. Men
desværre fik jeg ikke hans gennem
slagskopi, så jeg kan ikke fortælle,
hvad der gik galt. Jeg tror, at det var
en kombination af flere faktorer (læs:
dårlige træk), der gjorde, at modstan
deren til sidst havde en hel æske
officerer for et tårn og satte mat på
den skammeligste måde.

Hans spillede mod en mand, som
efter min bedste overbevisning ikke
havde et begreb skabt om positions
spil. Det er ikke altid, man med sort
efter 12 træk på det jævne har fået
total centrumsovervægt (d- og e-bøn
der, mens hvid har b- og c-bønder),
fin udvikling og ingen hvide trusler.
Det var hvids (Farummandens) for
tjeneste. Men på den anden side
havde den hvide mand sans for chan
cer. Han ofrede en kvalitet, og plud
selig havde dronningefløjbønderne
fået turbo på. Hans viste ukarak
teristisk mangel på koldsindighed og
sad hjælpeløs tilbage i stolen, mens
bønderne løb i mål. Heldigvis viste
modstanderen i slutspillet igen såvel
manglende evne til at se 1 træk frem
som manglende positionssans, og

Hans vendte et sikkert nul til et sik
kert ettal. Hvordan kan det være, at
Hans nu igen er ude for et totalt
mishandlet slutspil?

Ole spillede for en gangs skyld
kongeindisk med hvid. Og oven i al
den kritik, jeg har hældt ud, skal der
også komme en rose. For Ole/Miki
spillede Kongeindisk, som om han
aldrig havde bestilt andet. Gennem
bruddet på dronningfløjen blev gen
nemført tematisk, og Ole fik snart
bonde og stilling mere; til sidst vandt
han så dronningen. Partier som dette
kan alle spillerne på holdet vel egent
lig nok præstere, når det stikker dem.
Man kunne ønske, at det skete of
tere.

Lars spillede sort i siciliansk og
fik en stilling, der egentlig burde
passe ham godt. Men han spillede
lidt for henholdende og gav hvid
mulighed for at få god tid til at gen
nemføre (f4+) e5, hvilke t gav angreb.
Efter tidskontrollen kunne vi kun
håbe på en evig skak, men man må
desværre sige, at det ville have været
ufortjent, om der havde været en
remis i stillingen.

Det var ikke alt for godt, at vi
kun fik 4-4 mod et af de to bundhold,
men vi er stadig 1 ½ point foran de
to bundhold (det andet er, naturligvis,
Brønshøj 2). Ulempen er bare, at de
mangler at møde hinanden, og i en
sådan bundkamp kan alt jo ske, som
den forslidte frase siger (det er efter
hånden en forslidt frase at sige, at
"alt kan ske" er en forslidt frase, men
hvad, slidte fraser er til for at blive
nedslidt).

Eivind



PÅ_VEJ_MOD_OPRYKNING_??

2.holdet hjemme mod Odysseus, 5. runde

VANLØSE_II -__ODYSSEUS_III S½-2½_

Jørgen Hansen
Leif Jensen
Erik von Essen
Per Lykke Jacobsen -
Knud Larsen
Niels Edoo
Asger Levinsen
Jørgen Holst

Leif Laursen
Anders Wittrup
Michael Knudsen
Klaus Bjerre Hansen
søren Bauer-Schafer
Ib M. Hansen
Tony Pamprin
Peter Dahl

½-½
h-½
½-½
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0

Efter næsten 2 måneders pause (vi var oversiddere
i 4. runde) var 2.holdet klar til match på hjemme
bane mod Odysseus III, som bude være en overkomme
lig modstander.
Klubbens ære stod også på spil, idet Odysseus II i
4. runde havde banket vores 3.hold sønder og sam
men ( ½-7 ½ ! ! ! ) •
Til holdlederens store glæde kunne vi for første
gang i denne sæson stille op uden afbud - en na
turlig reaktion ovenpå den skrappe kritik, jf.
Fribondens februarnummer. I løbet af aftenen kom
han dog hurtigt ned på jorden igen, da der indløb
afbud til såvel 6. som 7. runde!

Dr. Holst er nu fast inventar på holdet efter
Lars P. er blevet hevet op på l.holdet. På 8.
brædt er han sine modstandere klart overlegen, og
selv om han en overgang havde en officer mindre,
vandt han hurtigt i ren opvisningsstil.

Asger vandt ligeså hurtigt uden på noget tidspunkt
at være trængt - man kunne fristes· til at sige, at
der også her .var tale om overmatchning. -
Per Lykke korn sig hurtigt ovenpå skuffelsen i sid-
ste runde. Med et super-springertræk tidligt i·
partiet fik han gjort modstanderen total konfus,
o~ hurtigt fik Per en kæm~estilling med et.helt
tarn i overvægt. 3-0 - Hvilken start.
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Hvad angår Niels E;s udeblivelse i Brøndbyvester
var det influenza, der forhindrede ham i såvel
at spille som at komme i nærheden af en telefon -
pokkers uheldigt, men i holdlederens øjne trods
alt en rimelig forklaring/undskyldning.

I aftenens parti ofrede Niels en officer med en
umiddelbart vurderet klart vundet stilling til
følge. Han fandt desværre ikke de rigtige træk/
kombinationer, og til sidst måtte han desillusi
oneret se "grækeren" løbe med hele pointet.

I

Leif mødte en aggressiv modstander, der dog med
overforceret spil gav Leif gevinstchancer. Disse
blev imidlertid ikke udnyttet, og til sidst var _
det Leif, som kæmpede med ryggen mod muren. En
fremskudt centrumsbonde tvang imidlertid modstan
deren til at ofre den officer, som Leif på dette
tidspunkt var bagud med, og remis;en kunne brin
ges i hus.

Vonne har en helt speciel evne hvad skak angår -
han spiller remis - remis - remis uanset om han
undervejs har klar gevinststilling eller står til
tab. I rundens parti var han presset totalt i
bund, og analyser vil givetvis kunne finde ge-

·vinstvarianter for modstanderen, men Vonne fik
efterhånden byttet af, så resultatet igen - igen
blev remis.

Vonne - lad hån om kritikken og vis, at du kan
vinde et parti, hvilket i så fald vil være med
til at sikre oprykningen i sidste runde !

I et spændende og kompliceret parti lykkedes det
ikke holdlederen at få afgørende fordel, og par
tiet blev givet remis i et tårnslutspil med lige
mange bønder.

rormand Knud var som forvandlet sammenholdt med
indsatsen i .de 3 første runder, og efter lang og
hård kamp fik Knud til sidst halet årets første
sejr i hus - TILLYKKE.

Med sejren bragte
og der er lagt op
sidste runder mod
og Amager.

holdet sig tilbage på l.pladsen,
til nogle spændende opgør i de
de nærmeste forfølgere: Rødovre

Jørgen Hansen
a



På vej mod afgrunden

Holdturnering, 5. runde - 3. holdet

Allerød II - Vanløse III 5 - 3

1. Karsten Stetkær - Benny Petersen R ½ - ½
2. Eigild Nielsen - Niels Rendlev 0 - 1
3. Per Jensen - Erik Johansen 1 - 0
4. Steen Rosenkilde R - Peder Raunsø Jensen 1 - 0
5 . Birger Hagstrøm - Jens Windeleff ½ - ½
6. Jim Keiwe - Erling Madsen 1 - 0
7. Torben Olsen - Bjørn Skovgaard R 1 - 0
8. Jørgen Mortensen R - Arve Bøge Nielsen R 0 - 1

Det gik lidt bedre for holdet denne gang, ikke
mindst på grund af aftenens reserver, som scorede
ganske pænt.

Benny var rykket ind som ny kølerfigur for holdet,
og var med til at trække os op af sølet. Han be
klagede, at det kun blev til en halv. Men der er
ingen grund til at beklage den slags. På 3. holdet
er vi ikke forvent med så mange points ad gangen.

Niller havde en god stilling, og havnede i slutspil
med god springer, mod dårlig løber. Han bragte dog -
efter fleres mening - unødig spænding ind i partiet
hen mod slutningen, eller var det blot spil for
galleriet?

Erik kom galt af sted, og blev på det nærmeste
plukket. Men Erik kæmpede stædigt videre, og smed
ikke håndklædet, før han kun havde kongen tilbage
mod et par dronninger. Og det var forståeligt nok,
idet modstanderen var i alvorlig tidnød.

Peder blev trykket i bund. Og efter at have tabt en
kvalitet, blev han aldrig farlig, og tab var ikke
til at undgå.
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Jens fik lokket sin modstander ud i en BDG, og fik
en glimrende stilling. Desværre fik han ikke fuldt
udbytte af dette, og måtte - efter et verbalt slags
mål med modstanderen - nøjes med remis.

Erling burde nok have holdt remis, men trådte ved
siden af i slutspillet - og så taber man.

Bjørn m_istede en officer i åbningen, og det kommer
der sjældent mange points ud af. Og selvom Bjørn
kæmpede godt, måtte han til sidst overgive sig.

Arve blev, på grund af et meget sent afbud, for
styrret midt i sin aftensmad. Men uden tøven sprang
han til, .og leverede en fin indsats, ved at vinde
overbevisende.

Det bliver nu mere end almindelig svært at forhindre
en degradering til 3. række.

Erling

VESTVOLDTURNERINGEN

Hurtigskak for 4-mandshold

Tilmeld dig til denne turnering der foregar
Tirsdag d.26 April og Mandag d.2 Maj kl.18.45
RØdovregård ved RØd9vre Kirke, Kirkesvinget
Bus linie 28 kører lige til døren.

Vi har gode traditioner i denne tunering,så vi
håber igen i år at stille nogle stærke hold.
Bemærk spilledatoerne!

Bestyrelsen
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OPRYKNING
V~~løse IV 5-~~~de

Vanløse IV

Finn Madsen
JØrgen Nielsen
Kjell Suadicani
John Thomassen
Kian Pedersen
Jesper Holm
Niels Locher
Nicolai RenstrØm

- AS04 VI 5 1/2 - 2 1/2

- Johnny Smidt (R) 1/2-1/2
- Ole JØrgensen 1/2-1/2
- Erik Larsen 1/2-1/2
- Nicolas Johansen 1 - 0
- Benjamin Hesselholdt 1 - 0
- Flemming Johansen 1/2-1/2
- Mikkel T. Rygård 1/2-1/2
- Carsten Rasmussen 1 - 0

Det er tid til af slappe af for 4. holdet.
Holdsæsonen er slut med OPRYKNING til fØlge.
Med stolthed og gejst har vi kæmpet til sidste
blodsdråbe, og vi tog hævn mod sidste års ned
rykning. Holdånden har sa sandelig heller ikke
manglet. Hver holdaften har en trofast skare
på 6 - 7 mand blevet indtil sidste brik er flyt
tet (på udebane), for hjemme stod der mange gange
det tredobbelte. Holdet har også haft villige
reserver. Arve med en sejr, og BjØrn med et
nederlag og en gevinst. Tak til dem.

Finn satsede på at bytte af i endnu en god sici
lianer. Drømmene gik i opfyldelse, specielt
efter AS04's spillere stod dårligere og dårli
gere, deres modlØshed bredte sig, oprykning var
umulig, og Finn tog det halve i en anelse bedre
stilling. 3 point og 60%.

JØrgen er overlegen i denne række med hensyn til
åbningsfasen. JØrgen vandt hurtigt en bonde, og
byttede så af i håb om den vundne bonde til sidst
kunne blive til noget stort. Men derefter stop
pede krigsmaskinen. JØrgens stilling blev indak
tiv, 3 tempi mod mod modstanderens 7. Der måtte
senere ofres to bønder tilbage, for at undgå
trusler dPr kunne fA dØden til fØlge. Jørgens
gode teori blev overført til praksis, og han
reddede flot remis.
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Kjell's spil var lidt mere firkantet end bræt
tet, og han fik aldrig den åbenlyse fordel,
hvorpå mange partier er afgjort i åbningen.
Kjell prøvede at drille og det lykkedes halvt
om halvt, da spillet for begge parter blev hen
holdende uden dog at være kedeligt. Kjell fik
det halve med en bonde bagud men i en uafklaret
stilling. Kjell har spillet flot, til tider
smukt i abningerne, og jeg mener han er alt for
lavt placeret. 3 1/2 + 1/2 for andetholdet sam
let 4 points og 80%. Topscorer.

John spillede endnu engang sin yndede åbning,
Engelsk. Partiet gik på John's præmisser, og via
naturligt og logisk spil fik John fordel og en
bonde. Sort gik mere og mere op i limningen, og
tilsidst kunne John bytte tårne, og gå og få en
dronning på dronningflØjen. 2 1/2 points og 50%.

Jeg blev udsat for en kongegambit, og spillede
fØrst pænt men virkningsløst, og måtte trække
tilbage som hvid kom frem. Der var Øretæver i
luften, men da det så sortest ud, kom heldet
forbi. Min modstander gik på springerjagt, og
jeg gik efter kongen. Til sidst stod hvid elen
digt, og gik ned efter en udækkelig mat.
4 points og 80%. Topscorer.

Jesper havde chancen for at vinde en springer
allerede i åbningen, men kiksede og tabte en
bonde. Jesper Ødelagde dog modstanderens stil
ling så meget, at det næsten det ville være
umuligt at vinde. Det gik dog ogsa sadan, at
AS04'eren gik med på remis i en lille men for
delagtig stilling. 3 1/2 points og 70%.

Niels fuppede mig endnu engang, og gik med sit
parti, men der var noget med at Niels stod godt,
spillede så sikkert og hjemtog det halve.
3 1/2 points og 70%.
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Her er en mand, som bare ikke kan tabe. 4 sejre
i 5 kampe (nederlaget var uden kamp). Denne af
ten spillede Nicolai ogsa pænt. Uden at risikere
noget kom han langsomt til angreb, og vandt en
bonde. Nicolai skulle herefter forsøge at bytte
af, for så at ga med b-bonden og fa en dronning.
Men inden da satte modstanderen et tårn i slag.
4 points og 80%. Topscorer, flot.

Altså sammenlagt suverænt nummer et. Ligesom
sidste år har Kjell ogsa i ar skrevet mine.blæ
nende referater ind på maskine, og det skal han
have tak for. (Det gælder dog ikke for dette
indlæg!, red.)

Næste ar er det 3.række, og den skal vi forblive
i. (Hvorfor ikke rykke op??, red.).

Kian

·.G,ønn~ Hjem
-ude og inde

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 3171 0303

Fo :i:-å.:i::-

Nu er foråret ved at komme, og det er tid for at
se til haven (for dem der har det). Her må vi
ikke glemme vores sponsor, De Grønne Hjem, så
har du tanker om at købe grønt, sa støt vor
sponsor. Vi får mange fine beplantninger derfra!
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G,onncHjcm
-ude og Inde

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 31 71 0303

Debat om og et parti fra Vinterturneringen

Dette års Vinterturnerings mesterskabsklasse
var delt op i 2 grupper af 8 mand (opdelt efter
rating). De 4 bedst placerede fra hver gruppe
gik videre, og de spiller nu om "skabet".
Sidste år havde vi en 16-mandsgruppe, hvor de 8
bedst placerede gik videre. Forrige år benyttede
vi et turneringssystem, hvor 8 mand spillede
dobbeltrundigt. I "gamle dage" spillede vi alle
mod alle i en 8-mandsgruppe.

Personligt er jeg egentlig ligeglad med, hvilket
turneringssystem klubmesterskabet bliver afviklet
efter.

Et forhold finder jeg dog væsentligt. Vi skak
spillere er og bliver rituelle mennesker. Brik
kerne skal stå lige i midten af felterne. Uret
står på et bestemt sted. Belysningen skal være
i orden. Nogle skal have deres Øl/sodavand/kop
kaffe med kage hver gang. Vi har vores faste
program med holdturnering, vinterturnering,
halvårlig beretning, generalforsamling, sommer
turnering osv.

Hvorfor kan vi så ikke beslutte os for et fast/
længerA varende vinterturneringssystem?
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Som lovet i overskriften fØlger her et parti fra
den ene af undergrupperne i dette ars vintertur
nerings mesterklasse:

Hvid: Jørgen Hansen
Sort: Lars Martin Pedersen

l. e4,g6 2. d4,c5?! (udråbstegnet for overraskel
seseffekten. Normalt spiller sort vel 2. -,d6).
l.:_d5 (andre muligheder er: dxc5, c3 eller Sf3
med overgang til Dragevarianten). 3. -,d6 4. Le3
(mere naturligt er vel 4. c4. Jeg tror dog ikke
JØrgen var interesseret i at spille Volgagambit
dvs, 4. c4,b5). 4. -,Lg7 5. c3?! (giver hvid ud
viklingsproblemer. 5. Sc3 må være det rigtige).
5. -,a6 6. a4,Sf6 7. f3,0-0 8. Se2,e6 9. c4,exd5
JO. exd5? (her skal der slas med c-bonden. Efter
teksttrækket har hvid alvorlige problemer).
10. -,Te8 11. Dd2,Sbd7 12.Sbc3,Se5 13. b3,Lf5
14. Sg3 (?) (det er svært at finde alternativer).
14. -,Seg4! 15. Sxf5,gxf5 16. fxg4,Sxg4 17. Le2,
Sxe3 18. Ta2,Dh4+ (!) (så er det helt slut).
19. g3,Dh3 20. Sdl,Dg2 21.Sf2 (Sxe3 duer heller
ikke). 21. -,Sg4 22. opgivet (22. Tfl,Sxh2 truer
grimt pct fl).

Lars

Partier søges!

Når du læser dette nummer af Fribonden, er
holdturneringen færdig, og der må være mange
spændende partier, som andre medlemmer i klub
ben kunne være interesseret i. Derfor opfordres
du til at videregive et parti, så det kan blive
trykt i Fribonden. Specielt topscorerne skal
ifØlge traditionen komme med et indlæg.
(Bemærk at der på 4.holdet var 3 topscorere!).

Vi ser frem til mange interessante partier.

Redaktionen.



Holdturnering (3.DIV) korrespondance

Lørdag midt under "tips-fodbold" ringer telefonen??? Hvem
kender jeg som tør ringe netop nu ! Nå, det var bare Søren
over fra skakklubben (han ved nok slet ikke hvad tips-fodbold
er). De stod lige og manglede en og jeg var sidste chance
for ellers måtte han afmelde holdet o.s.v .. Jeg var lige
b~~yhdt på 2.kl,(enkeltmands) så jeg måtte spille mod 11 på
een gang, havde ikke tid o.s.v .. Nå, men de var ved at score
på TVet og for klubbens skyld så.

I starten var det min mening at prioritere enkeltmandsturne
ringen højst og.så prøve at få det bedste ud af holdturne
ringen og da det ret hurtigt vise sig at vores 4.bræt var
"tavs" var moralen alligevel meget lav. Senere blev jeg
lidt bidt alligevel og fik da 3 af 5. Turneringen er ikke
færdig endnu men jeg tror at vi når de 8 point så vi ikke
rykker ned.

Da klubben er 11delvis11 sponsor har jeg valgt at vise et
parti mod Niels Jørgen Jensen, Kageklubben. Flere af klubbens
medlemmer kender Niels Jørgen. Han skal være den lavest ratede
der har fået udgivet åbningsbøger på 3 sprog:

Blackmar-Diemer Gambit (den må Jens kende !)
Elepha.nt Gambit
Gibbins-Weidenhagen Gambit
Huebsch Gambit (variant af BOG)

Jeg havde ikke hørt eller læst nogen af disse bøger. Jeg
spiller ikke denne form for 11usund11 skak da jeg nok er
noget defensivt indstillet og måske er de gode i turneringer
som overraskelsesmoment men i K-SKAK har jeg min tvivl.
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Hvordan skal man så spille mod disse åbninger. Ja, det bedste
forsvar er angreb, men da jeg ikke er til angreb, valgte jeg
et udrydde:

John Thomassen
vs ( 1244)

ELEPHANT GAMBIT

Niels Jørgen Jensen
Kageklubben (1669)

1. e4,e5 2. Sf3,d5 3. exd5,Ld6 4. d4,e4 5. Se5,Sf6 6. Lb5+,Ld7
7. SxLd7,SbxSd7 8. Lg5,0-0 9. LxSd7,DxLd7 10. LxSf6,gxLf6
11. 0-0,Kh8 12. Sd2,f5 13. c4,Tg8. Jeg var egentlig godt
tilfreds med stillingen, men blev lidt rystet da han skrev
at han først ved mit 14.træk var kommet ud af hans 11elefant
database11 ?! = Enten et dårligt træk eller (men min dame bliver
meget bundet). 14. Db3,Lf4 15. Tfd1,Dd6 16. Sf1,Tg5 17. Dh3,
Tag8 18. g3,Tg8g6 19. b3, Tg4 20. Te1,Df6 21. Tad1,Ld6 22. Se3,
Tg4g5 23. c5,Lf8 24. Sc4,Kg7 25. Df1,Dd8 26. De2,Dxd5? 27. h4,
Tg4 28. Se3,Dd8 29. SxTg4,TxSg4. Jeg brugte utrolig meget tid
dels på at 11se11 hvor han ville ofre samt frygtede lidt at han
ville skifte side. Hvornår han burde ofre ved jeg egentlig
ikke men jeg stod meget klemt og skulle stadigvæk passe på.
30. Kh2,Le7 31. f3,Tg6 32. fxe4,f4 33. gxf4,Lxc5! 34. 0f:2,Le7
35. Kh3,opgav.
Niels Jørgen opgav måske lidt tidligt og fik kun½ point, men
han har 20 spil igang (må koste en formue) og flyttede, så
der har ikke været meget tid til at analysere.
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Til skræk og advarsel.

FØlgende miniature fra en ho1dkarnp i februar er
givetvis for banal for de fleste af vore kl11b
medlemmer. Modstanden er beskeden eller snarere
ikke eksisterende, og jeg gør absolut kun d
træk man som minimum må kunne forvente af en 2.
holdsspiller. Men til nytte for eventuelle unge
og urutinerede medlemmer er det måske berettiget
at bringe partiet, for det indeholder i dPt
mindste en perlerække af eksempler på, hvordan
man principielt ikke skal spille skak.

Hvid
Sort

JØrgen Holst
N.N.

5) Lb3, es?

En ringeagtet, men god museums
å.bning.
Hvorfor dog spille så passivt??
Planløst tidsspilde.
Forsøg på at være smidig og
støtte d4 og f4. F-linien ser
jeg gerne åbnet.
Ja, det var altsa. hans "plan".
Jeg håber herpå, at han får
svage bØnder og svage felter.
Min lØber står godt på b3.
Var mon det hans trumfkort?
Han opfordrer mig til at gore
et godt udviklingstræk og til
at besætte dS.
Nu burde han holde op med at
fyre bondetræk af. Hvis han
bare ville kaste et blik på den
officersudvikling han har hjul
pet mig til at fa. Men se bare:

18

Wiener-parti

1) e4, e5
2) Sc3!

d6?
3) Lc4, a6?
4) Sge2

b5



6) d3, g6?
7) 0-0, h5? Det 7. bondetræk i rad. Hvad

kan planen være? Bondestorm?
støtte for Lg4? Nu er det al
le1ede tid at åbne for sluser
ne.

8) f4, exf4
9) Sxf4, Lg4? Han hjælper mig endnu engang.

Min dronning vil jo hellere end
gerne til el.

10) Del, Lg7? Hans første forsøg pa at udvik
le sig. Og det er for sent. Alt
for sent! I skak har man altid
travlt. Men næsten alle andre
officerstræk havde været bedre.

ab Cd efg h
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11) Lxf7+ ( ! )

Kxf7
12) Sxh5+, Sf6
13) Sxg7 , Kxg7
14) Lg5 J Sbd7
15) Sd5

ThS

16) Lxf6+, Sxf6
17) Sxf6, Tg5
18) h4

Det kan desværre ikke blive til
et r i q t igt" \1d.r,'1.hstf:~gn. Dert i 1
er det hele for indlysende.

Det har jo været en staende in
vitation jvf. 5. træk.
Min dame står og nyder slaget på
sit udgangspunkt el. Sort Tf8
besvares med Dh4.

Her kunne jeg fØle mig som en
rigtig grim sadist. Men jeg
håber at denne lille gennemgang
af min modstanders fataliteter
trods alt ikke virker hoveren
de. I virkeligheden var han vel
bare en stakkels reserve, som
nu blev kanonfØde. Jeg havde i
januar besøgt The Imperial War
Museum i London, og i skytte
gravsafsnittet fattede jeg med
rædsel hvordan det har v~ret i
1. verdenskrig når man skulle
''over the top" og ud i ingen
mands land. Nu sad jeg så selv
her som en modbydelig maskinge
værsskytte. Og dog? Måske om
nøgle får han ram på mig.

19) Sxg4 ,
20) Dc3+ ,
?.1) Sf6+

Tes
Th5
Kg8
Opgivet.

2.0



Skal vi repetere: Man skal sørge for gode udvik
lingsmuligheder for sine egne officerer, og man
skal især ikke hjælpe modstanderen med hans ud
vikling. Man skal kun undtagelsesvis gøre mange
bondetræk i åbningen. Og ikke mindst når det er
bØnderne det drejer sig om er det altafgørende,
at man har en god plan, hvis man vil flytte dem.
Som Larsen (altså Bent) så poetisk har sagt det:
De kan jo ikke gå baglæns.

JØrgen Holst, Dr.

Anbefalet litteratur: Bent Kolvig's "Breve til
et nyt medlem''. Udgivet af Vanløse Skakklub.
Fås vistnok stadig hos kassereren.

BDG-en slog til igen!
ET ØJEBLIKSBILLEDE FRA 3-HOLDETS HEROISKE,
MEN FORGÆVES KAMP FOR AT UNDGÅ DET VÆRST
TÆNKELIGE UHELD, NEDRYKNINGEN

Mit bidrag til fighten var en klar beslutning om frisk spil
uden remis. F.eks. BDG.
Men også denne gang blev det en død i skønhed, og også
denne gang blev det mig det gik ud over. Men det var for en
gang skyld ikke mig, men min modstander der spillede
Blackmar-Diemer-gambit, oven i købet på en meget lusket
facon, som en måde at undgå en Caro-Kann på. Det spilles
meget sjældent, jeg har kun set det live et par gange, bl.a. af
vor holdleder på 3 holdet, Erling.

Min modstander satte sig til rette ved bordet, iførte sig en
amerikansk cap ( som er blevet populær blandt yngre
skakspillere med rating ca. 1750) der skjulte det meste af
ansigtet, og derefter et par solbriller. Det er jo godt for sort.
Jeg tænkte imidlertid at dette øjenskjuleri formentlig
skyldtes, at han ikke på sine øjenbevægelser ville aflæses,
hvor på brædtet hans skumle planer foregik, så jeg
besluttede at jeg ville gøre en ekstra indsats for at følge hans
flakkende blik.
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Til at begynde med gik det ret roligt derudaf:

1. e4 c6 Ahh, en Caaroo .. udbrød modstanderen højlydt,
som havde han fået en ekstra julegave. Jeg overvejede at
tilkalde turneringslederen og spørge, om det var lovligt at
modstanderen gned sig i hænderne allerede i første træk.
2. d4 d5 3.Sc3 dxe4 4. Lc4 Sf6 5. f3 - høps , en
uventet Blackmar-Diemer ad bagdøren. 5. - exf 6.Sxf3
Lg4 ? 7.o-o? her sidder begge og småsover lidt i
halvmørket, hvid kunne have spillet såvel 7.Lxf7, som 7.Se5
med efterfølgende gevinstspil. 7.- e6 8.Lg5 Le7 9.Dd2
Sbd7 10. Tael o-o . Her havde det måske været bedre at
søge den lange rokade. 11. h3 SxL 12.TxS Sd5 13.LxL
SxL. Jeg var ikke ked af disse afbytninger, og begyndte at
forberede mig på eet af disse slutspil jeg hader, hvor
fordelen kun er en bonde. 14.Se4 SdS 15.Ld3 S7f6
Dette træk ser meget naturligt ud, og er måske heller ingen
fejl, men måske havde 15.- e5 budt på flere muligheder for
sort. 16. c4 SxS 17. TxS Sf6 18.Th4 h6 19. Tg3 _
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Situationen er totalt håbløst for sort, hvid kan bl.a. tårnofre
på begge kongebønder og matsætte på flere forskellige
måder, sort har kun udsigt til en lille mellemfidus, skakken
på d4, som intet giver. Jeg kunne roligt have givet op men
spillede 19. - Te8, en martyrisk følelse havde grebet mig,
jeg ville gerne se hvordan blodstænk så ud på solbriller.
Der fulgte 20. Dxh6 Kj8 21Dxg7+ Kel 22.T/3 Sg8 23.Txj7+
Kd6 24.De5#. 'For æstetikkens skyld' , tilføjede
modstanderen her. Senere talte han om at jeg havde fået een
på klaphatten. Jo, jo , og jeg havde jo ikke engang lavet
deciderede fejl.

Jens W.

P.S. til Gyldholm : Hellow...
Ja nu har jeg jo så både fået een over snuden, og een på
klaphatten. Jeg må hellere lægge frakken med det samme og
tilstå, at selvom Danmark undertiden er et lavlandet
foretagende , holder jeg af vort modersmål som af
frikadeller, og kunne ikke drømme om at ofre det i et
slutspil mod unionen. Men skak kan jo tage pippet fra folk,
God save the King!

HUSKE, HUSKE, HUSKE

Den 4. Maj er der simultan ved IM Bjarke
Kristensen. Læs nærmere om arrangementet
i sidste nummer af Fribonden.

Tilmelding sker i klubben på den opsatte
sedde 1.
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Onsdag 13/4 19.30

Onsdag 20/4 19.30

Tirsdag 26/4 18.45

Onsdag 27/4 19.30

Mandag 2/5 18.45

Onsdag 4/5 19.30

Onsdag 11/5 19.30

Onsdag 18/5 19.30

Onsdag 25/5 20.00

PROGRAM

Vinterturnering, 6. runae
Finalegrupper

Udsatte partier

Vestvoidhurtigturnering.

Vinterturnering, 7. runde
Finalegrupper

Vestvoldhurtigturnering.

Simultan, Bjarke Kristensen.

Udsatte partier
SIDSTE FRIST 111

Klubmesterskab i lyn.

GENERALFORSAMLING.

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
Ålekistevej 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


