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Det er et jub~læumsår i år, og der er mange
begivenheder, personer og ting, der fortjener at
mindes. På klubbens generalforsamling den lo.maj
1944 blev det besluttet at udgive et klubblad,
jeg var selv med til at træffe beslutningen. Det
første nummer udkom allerede i juni måned, og
vågne læsere har måske gættet, at det drejer sig
om FRIBONDEN, som altså netop har oplevet sin
5o års fødselsdag. I den anledning burde der nok
foranstaltes et eller andet, men det må vi over
lade til vor kære bestyrelse at finde ud af.

Hans kgl.Højhed prins Henrik fylder 60 år den
11.juni, samme dag som Hans Majestæt Fanden, der
dog er nogle år ældre, og også Anders A:nd fylder
i de dage 60 år, mon ikke han så skal "benådes"
med et ridderkors, det er jo så moderne for tiden.

Den 6.juni for 5o år siden fandt invasionen i
Normandiet sted, alme tiders største militære
operation, imødeset med længsel af alle dem, der
af en eller anden grund havde noget imod Hitler,
Begivenheden blev med god grund fejret såvel in
ternationalt som i vores egen lille hønsegård;
radio og fjernsyn, alle landets aviser og hvad
der ellers kunne anvendes blev mobiliseret til
sidste blodsdråbe, hvad der også var fuldt beret
tiget, men nu kan der vist heller ikke koges mere
suppe på det kødben.
Det officielle Danmarks rolle i krigen var ikke
noget at prale med, tværtimod, men en enkelt epi
sode kunne man nok have ræbet sig lidt af. På
selve invasionsdagen blev der foretaget et veri
tabelt partisanangreb på Globus, en stærkt bevog
tet fabrik ved Glostrup, som fremstillede flyve
maskindele til Luftwaffe, Fabrikken blev lagt
fuldstændigt i grus og kom ikke i gang mere. Med
født beskedenhed forbyder mig at nævne, at jeg
selv deltog i aktionen, som blev hædret med føl-



gende telegram gra Eisenhowers hovedkvarter
"Congratulation to danish saboteurs
reference Grundahl Hansen. SHAEF."

Globus-fabrikanten hed Werner Grundahl Hansen, en
kendt dansk cykelrytter.

Det undrer mig, at begivenheden intet sted un
der det store Halleluja har været omtalt med så
meget som en linie, men selvfølgelig, de som den
gang vovede pelsen var jo også "chauvinistiske og
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kommunistiske elementer, der ansvarsløst og~kjult
har mistænkeliggjort samarbejdets mål og midler",
som det så smukt hed. Og samarbejdet, det vcir alt
så med tyskerne. Jo, disse chauvinistiske osv.
lømler har en del på samvittigheden, og så skam
mer de sig ikke engang, altså de overlevende.

I skrivende stund (som man siger) er der valg
til EU-parlamentet, og landets førende, implice
rede personer er ved at bide i skukserne af spæn
ding. Der er virkelig noget at leve op til, når
vi skal gøre os gældende blandt fascister og ma
fiosi, og vore ansvarlige politikere træner for
fuld kraft. Ikke så få af dem er ved at få deres
ansvarl·ige ører i maskinen, enten det nu er på
grund af spirituskørsel, skattesnyderi, falsk for
klaring for retten, økonomisk kriminalitet, eller
hvad det nu kan være. - Jo, gamle Danmark er nu
som før med i førerfeltet og skal nok vide at
erobre sig en hæderfuld plads- i fremtidens Europa.

Lad os folde vore små hænder og bede for det.
Børge G
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GENERALFORSAMLING 94
Trods DBU havde været så betænksomme at afvikle
fodboldkampen mod Sverige om torsdagen, fandt kun
19 seniorer vej til denne årets begivenhed.
Som sædvanlig blev dirigenten valgt udenfor den
annoncerede dagsorden, og det blev også sædvanen
tro Eigil Pontoppidan, der fik dette efterhånden
lidt barske hverv.

Eivind oplæste så den utroligt præcise protokol
hvor ALT fra sidste GF er med.

Vores nye formand, Knud, var plaget af hals/tand
byld, men klarede at fortælle om alle de aktivi
teter, og det var mange, der havde været i det
forløbne år. Der er virkelig gang i VS.

Traditionen med at udnævne en "årets spiller"
fortsatte, og denne gang blev det Jesper Holm.der
som leder for det succesrige 4.hold løb med tit
len.

Formandens beretning blev vedtaget med akklama
tion.

Regnskabet gav anledning til en del snak. Desvær
re var kassereren forhindret denne aften. Opgaven
at redegøre for regnskabet blev klaret af Eivind.
Heldigvis dukkede revisoren op midt i det hele
og kunne fortælle at alt var i skønneste orden.
Men mon ikke der skal strammes op på et og andet
i den forbindelse?
Men ikke desto mindre er det vel egentligt sagens
kerne (uanset hvordan man vender og drejer det),
at vi ikke kan finde ud af at betale vores kon
tingent til tiden. Dette faktum lyder som "logik
for agerhøns'', men blev til tider glemt under
debatten!



Af indkomne forslag skabte bestyrelsens om ny
vinterturneringsform størst røre. Forslag nummer
2 ( jvf. FB maj side 22-23) fik flest stemmer,
og dette gælder derfor fra næste sæson.

Lad os nu håbe at vi hermed har fundet en form
for afvikling af vinterturneringen, som kan bru
ges i mange år. Det vil også betyde, at general
forsamlingerne fremover vil blive betydeligt kor
tere!

Formand Knud Larsen, der har lavet et stort ar
bejde, blev genvalgt med akklamation. Jørgen Han
sen ønskede ikke genvalg, og blev efter afstem
ning erstattet af Søren B. Petersen.

Den nyvalgte bestyrelses sammensætning samt deres
fordeling af diverse opgaver fremgår af Sørens
indlæg i dette nummer.

Grønne Hjem var igen i år sponsor for VS, og hav
de lavet nogle meget flotte plantesammensætninger
til os. Årets lykkelige vindere fik hver sådan en
sammenplantning. Tak til Grønne Hjem.

Lars & Ole

·.G,ønnc Hjerm
- ude: og inde:

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 3171 0303



Om løst og fast IX

Først nu, det vil sige en uge før generalfor
samlingen, er maj-Fribonden med årsregnskabet ud
kommet, og de fleste me~lemmer har ingen mulig
hed for at sætte sig ind i sagerne, endsige udta
le .sLg om dem. Der kan ikke bebrejdes vor kære
redaktion noget, regnskabet er simpelthen for sent
færdigt og skulle have været publiceret i april
nummeret, ligesom i gamle dage. I fjor var det og
så galt, og det går altså ikke, venner, vi må sim
pelthen ikke finde os i det. Kassererposten er en
barsk opgave, det ved jeg alt om, og hvis kasse
reren behøver assistance, f.ex i form af en med
hjælper eller inkassator, må bestyrelsen snarest
muligt finde ud af noget. Ydermere er kassereren
draget i leding og kommer ikke til generalforsam
lingen, så hvis han falder i krigen, sidder vi
stygt med røven i vandskorpen, men forhåbentlig
er han heldigere end Napoleon ved Waterloo.

Der hersker i vide kredse vildt optimistiske
forestillinger om klubbens finansielle forhold,
for eksempel skriver Erik Johansen, at "som vi
alle ved har klubben en meget fin økonomi." -
Nå ja, alt er relativt, og jeg vil i al beskeden
hed påpege, at i princippet bør klubbens økonomi
hvile på medlemskontingentet, men i en lang år
række har det været sådan, at kontingentet langt
fra dækker bare lokaleleje og unionskontingent,
og kun det faktum, at vi har en kapacitet som
Barkhuus, i forbindelse med medlemmernes sunde og
naturlige tørst, samt vor mangeårige kontakt til
højere magter, har forhindret klubben i forlængst
at gå al kødets gang. Og nu foreslår Erik gu'hjæl
peme', at vi sætter kontingent og ølpris ned!! -
Nej, nej og atter nej, det er jo at slagte hønen,
der lægger guldæggene! Den slags mirakler skal vi
lade de kloge oppe på Christiansborg om, det er
de ligefrem eksperter i. Dermed være ikke sagt,
at vi ikke nu og da kan slække lidt hist og her,
blot efter fornuftig overvejelse, idet dog større
investeringer, f.ex i EDB-udstyr, bør besluttes
af generalforsamlingen. - Men en eller anden kun
ne godt hviske rette vedkommende i øret, at tid-



ligere fik vi til holdafslutningen serveret
sild, laks, ål, rejer, ost og snaps, og vist
endda blæxprutter; det kan vi godt tillade os, vi
behøver jo ikke at æde så det vælter ud af knap
hullerne; med måde er alting godt. Frem for alt
gælder ået om til enhver tid at sikre klubben et
solidt økonomisk grundlag; i nedgangstider går
det fantastisk hurtigt den gale vej, og som man
reder, så ligger man, som manden sagde; han tabte
kammen ud af vinduet.

Klubbens interne forhold er vi heldigvis selv
herrer over, i hvert fald til en vis grad; værre
er det med de offentligt dirigerede områder af
bydelens liv, tænk bare på den mildest talt sinds
syge trafikale nyordning i Jernbane alle, men
folks reaktioner har da også været så kraftige at
"man", med en ægte minister i spidsen, har set
sig nødsaget til at gøre noget ved det, og i be
gyndelsen af maj har "man", sammen med uvedkom
mende lokale instanser, drøftet og vedtaget en
helt ny nyordning, der siger sparto til alle åben
baringer i både det gamle og det ny testamente.
Jeres udsendte har overværet forhandlingerne og
kan præsentere vidunderet frisk fra fad som følger:
Der bygges over Damhussøen en firesporet bro, som
med en motorvej forbindes med Jernbane alle i
den ene ende; den anden ende af broen forbindes
med den kommende øresundsbro, hvis den altså kom
mer, ellers med nørrebro via vesterbro, idet broer
er fremtidens løsen. Den anden ende af Jernbane
alle spærres for al trafik, hvorved trafikpropper
helt undgås, og S-stationen midt i alleen ombyg
ges til byens største supermarked. Som ministeren
så rigtigt bemærkede: Hvad skal I med S-tog, I
kører alligevel allesammen i bil, og linie 14
fortsætter uforandret, og ellers er der rutche
bane både på Bakken og i Tivoli.

Anlæg i den størrelsesorden kræver en hulens
masse penge, men finansieringen er ikke noget
problem, da det er lykkedes at sikre mafiaens med
virken, så der skal nok yderligere blive plads
til en række gyldne håndtryk. Vanløses fremtid
tegner sig lys og lykkelig - sådan da.

Børge G.



L.Æ:~5,
LI Gf:~:

DETTE---
FØR SENGETID!

Fejl - på fejlfight fra IV-holdets femtemand.

Her på det seneste har der jo godt nok stået side
op og side ned med følgende tekst:

Huske, Huske, Huske.

Topscorere skal vise et parti i Fribonden.
Her tænkte jeg smart: "Hvis nogen skulle spørge
efter et parti, har jeg overset det, så jeg lader
være". Så kom Lars (de er sgu grundige - de re
daktører), huske, huske, huske et parti Kian!?
"Jamen, så bliver det et tabsparti Lars?", sagde
jeg tappert. Det kunne Lars godt se, og han vend
te om, og gik bort med bøjet skalp.

Her kommer så trods alt et parti fra første run
de. Hvorfor denne rædsel? Jo, her har jeg med
møje og besvær tilkæmpet mig et image, hvor alt
hvad jeg rører ved bliver til gevinst. Det ser da
sejt ud med næsten lutter sejre på holdsedlen.
Alt kan jeg nu vinke farvel til, og håbe det for
bigår hurtigt og i dybeste tavshed.

Kommentarerne i partiet når selvfølgelig ikke
Eivind's eller Per Lykke's flotte og saglige kom
mentarer til sokkeholderne, så tag det som det
er ... En stor gang nonsens.

Den 10/11-93, hold 4 hjemme mod Brøndbyvester,
1. runde.

Hvid: Erik Christensen.
Sort: Kian Pedersen.

1.e4 (Fedt nok mand) -,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lc4,Sf6f~::~:~·, Le 5 ... ?..:.h.'.?..i.9.:.9 ... §.:.~:g_~. (her s..k.ai . ·se·g····;::;·;k···b-a-r·e
tage det roligt og spille d6. !stedet går jeg i
panik og sp i 11 er) -.,.Le_? (her har modstanderen
garanteret siddet med et smil og godtet sig. Jeg
gik småjamrende ud i gangen og røg en smøg.)



7__ . __ a3, d6 8. Sc3 (nu skal du sgu tage det roligt
Kian og spille Le6) -,Sh5? (dybt godnat. Nu taber
jeg en bonde) ..2_. Lx_e]__1_Qxe7 10. Sc.!..?....1.Q__c:J..? ... J.J:....?.:,.:__1:3.__~.. '-- ..$.~1:3._5
12~□xh5 (hverken min springer eller løber er me
get værd nu, så ... ) -,Sxc4 13.dxc4,c6 14.Sc3,De6
__1 5_.__b3,_f5 (pludseligt-·står jeg rimeligt. Je"g····r·L:i"n''ne
have spillet Df6 istedet for f5. Men hvid kynne
spille Of3. Nu går hvid i panik.) )_6~De2~fx~4
(Her sad hvid og tænkte i ti minutter. Sagen er
ellers soleklar, rokade eller slå på e4 med·
springeren. Men her kommer et godt eksempel på,
hvordan jeg vinder. Held.) J..?_.Dxe4?? (Nu vinder
jeg en springer.) -,Dxe4 18.Sxe4,Te8 1 __~___.f3,d~
20.cxd5,cxd5 21.0-0 (nu sad JEG med et smil og
godtede mig. Modstanderen gik småjamrende ud og
røg en smøg.) - , dxe4 2 2. Tfe 1 , L f 5 23. f__~-~.4.L.b.:,.:.€:.4.
(krigen er ovre, sejren er hjemme.) 24.Te2J_Lc6
25.Tae1,Txe2 26.Txe2,Td8 27.Te1?,Td2! 28.OPGIVET.·c=i'eit tidligt at give op, selv om···,i"e·r·····k·L;-n·······;;;;;:. en···········
vej.

Således vandt vi samlet 6-2 over rækkens absolut
te tabere, Brønbyvester 2.

Tak til redaktørerne for det sidste holdkamprefe
rat, som de smukt skrev ind, samt forhåbentligt
også dette.

Jeg er ked af det, og gør det ikke for at genere
nogen. Sov godt.

Kian

Som det fremgår er det lykkedes os igen at tyde
et glimrende indlæg fra Kian, og vi gør det da
gerne Igen, Igen, Igen.

Redaktionen
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BDG
fra den uelskværdige side
Mine besøg i mesterklassen har været få og korte, og pointhøsten
meget beskeden. I mit sidste parti i maj blev det dog til en sejr med
Blackmar-Diemer-gambitten, der som bekendt ikke i alle kredse
gælder for at være stueren.
Det blev Erik von Essen det gik ud over. Han er jo et elskværdigt
menneske,manden, så helt god samvittighed over at bruge så ufine
metoder som B00, havde jeg selvfølgelig ikke, men alligevel:

1. d4 Sf6 2.f3 dS 3.e4 dxe 4.Sc3 e3!? Et lidt usædvandligt træk som
computere ofte forsøger sig med, og som er behandlet i teoribøgerne
under navnet Lange-Heineke-forsvaret. I praksis spilles det sjældent,
ikke alene giver det gambitbonden tilbage.men gør det med
tempogevinst for hvid. Og selvom det for det samvittighedsfulde
menneske er en stor lettelse at tilbagelevere en illegetimt erhvervet
besiddelse, må det også handle om det rette tidspunkt at gøre det på.
Jeg følte mig godt tilpas med 5.Lxe3 e6 6.Ld3 Lb4 7.a3
provokerer til officersafbytning. I mange B00-partier går det grueligt
galt for sort, hvis den sortfeltede løber ikke er til rådighed i forsvaret
ved et hvidt kongeangreb. 7. - Le7 8.Sge2 o-o 9.Dd2 Sbd7 10.g4 -
naturligvis! - jeg havde iøvrigt tidligere i vinterturneringen tilfældigt
set hvordan Vonne kom galt afsted ved at undervurdere et
kongeangreb, så her begyndte jeg så småt at fatte håb om at det kunne
gentage sig - 10. - SdS 1 l.SxS exS 12. 0-0-0 b6 (?) er der tid til det?
13.gS cS 14. c3 c4 15. Lbl (helttilbage så en dronning kan komme
foran!) 15. - bS ? - konsekvent i forhold til sorts spillestil, men sort
mangler nogle tempi i forhold til hvid for at kunne komme først til et
kongeangreb. 16. Dc2 g6 17.h4 Sb6 - truer Lf5. 18.Sg3 as ?
jamen det er der ikke tid til . 19.hS !? Kg7 - her havde jeg regnet
med sort 19.- Lxg5 som jeg havde tænkt at besvare med 20.f4, med
efterfølgende kompliceret spil. 20. hxg hxg 21. ShS+!
Høps!

·1H llnt



Den havde Vonne ikke fået med. Der er øjeblikkelig exit med Dh7
hvis g-bonden så meget som blinker med øjnene. Kongen må tilbage
til 8. række igen og håbet om at få tårnet i spil på h-linien svinder.
21. - Kg8 . Og så lige en sidste slemmen: 22.Dh2! - opgivet.
Springeren kan selvfølgelig stadig ikke slås uden at sort bliver mat, og
hvis der forsøges med 22. - Lxg5 følger denne respektløshed :
23. Sf6+ Kg7 24. Dh7+! Kxg6 25. LxL+! KxL ( ellers
dronningetab) 26. Dh4#.

Efter partiet kommenterede Gunnar West, der havde kigget lidt med
, at når han som instruktor havde prøvet at forbyde mig at spille BOO
i holdturneringen, var det fordi han ikke ville have konkurrence m.h.t.
interessante angrebspartier !
Og det var jo egentlig en elskværdig indrømmelse.

Jens W.



Ansvarsfordeling i Vanløse Skakklub.

Formand: Knud Larsen

Koordinerende for:
1. Vanløse Open
2. Nye turneringsformer
3. Nye aktiviteter
4. Medlemshvervning
5. Skakkens dag
6. Juleafslutning
7. Pokalturnering

8. K-skak
9. Simultan

10. Sommerturnering
11. Skoleskak,

juniorarbejde
13. Venskabsklub
13. Vestvoldturnering

Love, ændringer, målsætninger, vinterturnerings
reglement. Indkaldelse til bestyrelsesmøder,
generalforsamling. Tilmelding til eksterne tur
neringer, ratinglister. Sæsonens program. Struk
turering af klubtavle, op-nedtagning. Program
bestyrelsesmøder. Møder i KSU og DSU. Fremmødepro
center. Præmier. Gravering. Uddeling. Rundelægning
almenklassen, TL for almenklassen.

Kasserer: Kjell Suadicani

Kontingent, regnskab, budget
Turneringsindskud. Jubilæer, runde
Øl/kaffe mv. Kartotek, medlemslister.

Sekretær: Eivind Einersen

Protokol. Bestyrelsesreferater i Fribonden. Hold
afslutning. Skemaer til Vinterturneringen. Ud
tagelse af deltagere i holdturneringen, vinter
turnering (styrkelister). Assistent ved udarbej
delsen af regnskab/budget.

Best. medlem: Jens Windeleff

Pr-funktion: Kontakt fra bestyrelse til Fribonden.
Sponsorer. Lokalaviser. Skakbladet. Scrapbog. In
struktorordning. Præmiefordeling.

mv. Lokaler.
fødselsdage.



Best. medlem: Søren Boeck Petersen

Turneringsleder for mester- og kandidatklassen.
Slutstilling og turneringsreferat i Fribonden.
Materialeforvalter: Skabe og indhold ... Inventar
liste. Arkivering af Fribonden.

Best. suppleant: Erik Johansen

Medarrangør ved Skakkens dag samt VS-Open. Nye
medlemmer, velkomst/igangsætning. Bibliotekar.
Koordinering af åbne/ lukke i klubben. Vedlige
holdelse af lokaler.

Best. suppleant: Morten Møller Hansen

Turneringsleder for mester- og kandidatklassen i
perioden 8/8-2/12. Midtvejsrapport i Fribonden.
Ansvarlig for Skakkens dag og Vanløse Open. Nye
medlemmer, velkomst/igangsætning.

P.b.v.
Søren BP

Vinterturneringen 93/94 er nu afsluttet, og de
respektive gruppevindere er nu i fuld gang med at
kommentere deres indsats. Vi glæder os til at
kunne bringe resultatet af anstrengelserne i det
kommende nummer af Fribonden.

Som en appetitvækker bringer vi her Eivinds refe
rat fra sidste års vinterturnering ...



Klubmesterskabet 1992/93

Endnu mere forsinket end sidste år
præsenterer jeg: Kampen om sølvet.

Det er jo trods alt ikke
guld, vi kæmpede om, men et sølv
fad, som Barkhuus skænkede klubben
for 2 år siden, da jeg havde hjem
bragt det store skakbræt.

Selvom jeg har mistet noget
af skarpheden, var mit spil altså nok
til at genvinde klubmesterskabet, så
jeg nu er 5-dobbelt klubmester, og
hvis jeg også vinder i år, er også
sølvfadet mit. Men Søren har i et par
år været den bedre spiller, så jeg
fortsætter med at spille på pumperne
og må håbe på, at jeg er bedre til at
forberede mig på modstanderne -
ikke ved at læse teori, det stoppede
jeg med for et par år siden, men ved
at vide, hvordan jeg skal spille mod
hvem.

Jeg var inden sæsonen
indehaver af noget af en rekord: 50
partier i træk uden tab i vintertur
neringen. Men i parti nr. 51 mødte
jeg en mand, som jeg ikke kunne
bruge min snuhed mod, nemlig Jør
gen Hansen, nyoprykker, som jeg
ikke rigtig vidste, hvordan man skulle
tackle.

Jørgen har en god posi
tionssans. Han har måske en tendens
til at spille en anelse for positionelt,
men det er generelt smart af ham at
spille positionsspil, for det sker for
holdsvis tit, at han overser ting i
taktiske stillinger. Han går imidlertid
ikke af vejen for et godt taktisk slags
mål, og det er nok hans største svag
hed, at han tillader de taktiske ven-

dinger.
Men alt dette har jeg grad

vist regnet ud. Da jeg satte mig over
for Jørgen, havde jeg ingen ide om,
hvordan jeg skulle spille:
Jørgen -Eivind, forrunde L runde.
Indtil 24. træk skete der ikke meget
i partiet, der hele tiden var ret lige.
Og nu viser Jørgen det, som Søren
raser så meget over, nemlig at han er
tilfreds med remis.

25. Lfl! Gode råd er dyre, for jeg
tager principielt ikke remis, medmin
dre jeg står klart dårligst. Og 25...Df3
besvares naturligvis med 26. Lg2. Så
jeg føler mig nødsaget til at spille
25...Dd2? 26. Le3 Dc3 27. Tdl. Det
står nu klart, at sorts officerer kun
tilsyneladende stod aktivt. Det er
hvids baglinjetrusler, der har bid,
mens sorts Tc2 bare står og glor.
27... Dc7 28. a4 aS 29. Dd4 h6 30.
Dd8+ Dxd8. Jeg tilbød her remis.
Jeg har nemlig i tidligere vintertur
neringer haft ret gode erfaringer med
at tilbyde remis i dårlige stillinger for



til min forbavselse al konstatere, al
modstanderen har accepteret tilbu
del! Men Jørgen har ikke oplevet, al
jeg vender tilbage fra de døde (en
død-tabt stilling) og vinder, så han
spiller selvfølgelig videre på sin ge
vinststilling. 31. Txd8+ Kh7 32. Ta8
SdS 33. Lc4 Sxe3 34. fxe3 W 35. Tf8
Lf6 36. Txfi+ Kh8 37. Tf8+ Kh7 38.
Tc8 Tc3 39. TcS Txe3 40. TxaS Tel +
41. Kg2 hS 42. TdS Tal 43. aS Ta2+
44. Kf3 Txh2 45. a6 h4 46. b4 hxg3
47. Kxg3 Tc2 48. a7 og hvirl vandt

Men på trods af 1. runde
nederlaget var der ingen grund til
panik. Med mesterklassens inddeling
kommer man i den indledende runde
til at få et par "lette" modstandere, og
kvalifikationen til slutrunden gik for
holdsvis let. Se f.eks. det følgende
parti mod Erik, der fik sin sag for i
mesterklassen. Partiet er et skoleek
sempel i, hvor ufarligt et angreb er,
når der kun er et par angribende
officerer. .

Erik Johansen er en rimelig
spiller. Der er dog lidt langt mellem
snapsene, dvs. de fine kombinationer
og lange varianter. Hans største styr
ke er, al han kender sine egne be
grænsninger og derfor ofte spiller
stillinger, der passer ham fint. Men
han var selv noget utilfreds med at
møde så stærke spillere, som det var
tilfældet i den indledende runde.
Andre ville være glade for chancen,
men Erik er realist. Det kan af parti
et se ud til, at han overvurderer sine
chancer, men det skyldes snarere en
misopfattelse af stillingen end gam
meldags pladderoptimisme.

Erik - Eivind, [orrunden.
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sc6 S. Sc3 a6 6. Le2 Sge7 7. o-o Sxd4
8. Dxd4 Sc6 9. Ddl Dc7 10. f4 LcS+
11. Khl o-o 12. es dS 13. Ld3 Sb4 14.
Tf3. Hvid blæser til angreb. Men er
der egentlig noget at være bange for?
14...Sxd3 15. Dxd3 bS 16. Th3 g6 17.
Ld2 Lb7 18. Tel Tac8 19. a3 Tfd8

Hvid har forsøgt at opbygge et an
greb, men sort har ingen grund til at
være bange, for der er for få offi
cerer til at gennemføre et angreb.
Th3 er faktisk deplaceret, for kampen
kommer til at stå i centrum, hvis
spillet fortsætter normalt. Men Erik
håber stadig på succes i kongeangreb,
og hvad er en bonde mellem venner?
20. fS?? Taber en bonde og gør sorts
modstød i centrum endnu lettere at
gennemføre. 20...exfS 21. LgS Le7 22.
Dg3 d4 23. Se2 LxgS 24. DxgS Dxe5
25. Dh4 Dg7 26. De7 Le4 27. Sf4 Te8
28. Dd7 Lc6 29. opgivet.

Inden sidste runde var
Søren sikker på at vinde den indle
dende turnering, mens jeg var sikker
på at kvalificere mig til mesterskabs-



klassen. Partiel var derfor uden be
tydning, men ingen skal forvente, at
Søren og jeg tager remis uden kamp.
Vi kæmper Lil sidste blodsdråbe og
får næsten altid spændende partier
ud af del. Søren vinder, når vi møder
hinanden uden for klubben, mens jeg
vinder i klubben. Sådan var møn
steret i hvert fald inden årets tur
nering.

Søren er klubbens bedste
positionsspiller. Han har en vidunder
lig intuition for, hvad det bedste træk
er i enhver stilling. Heller ikke taktisk
kan man overrumple ham; han ser
normalt mere, end jeg gør. Det er
derfor meget svært at finde ud af,
hvordan man skal spille mod ham,
når man ikke er tilfreds med remis.
Remisspøgelset er hans største svag
hed og også grunden til, at han end
nu ikke er blevet klubmester. Når
man når Sørens klasse må man indse,
at (næsten) alle de andre i klubben
er tilfredse med remis, og så spille
åbninger, der ikke giver modstan
deren mulighed for at vælge en kede
lig remisvariant. Men det gør Søren
ikke, og så forcerer han for kraftigt i
sin søgen efter en gevinst, af og til
med den følge, at han taber.

Mit problem mod Søren er,
at han med sort virker tilfreds med
remis. Den franske variant, som vi
har spillet så tit mod hinanden, giver
ret kedeligt spil, så jeg må prøve
noget andet. Jeg valgte derfor at
spille lidt, som Søren selv ville have
spillet; positionelt og roligt og lige
glad med, at modstanderen stiller sig
op til angreb:

Eivind - Saren, forrunde 7. runde.
I. c4 eS 2. S13 Sc6 3. d4 e4 4. Sfd2 fS
5. Sc3 Sf6 6. e3 Le7 7. Le2 o-o 8. o-o
d6 9. a3 aS 10. Tbl Te8 11. Dc2 Lf8
12. b4 axb4 13. axb4 Se7 14. Lb2

Partiet er indtil nu gået omtrent som
planlagt. Hvid har fået åbnet a-linjen
og er klar til at storme frem med
sine bønder. På en måde er det let
tere at være hvid, for sort har flere
overvejelser: skal man angribe med
officererne eller bønderne? Men
objektivt set har hvid ikke nogen
fordel. Måske ville jeg endda helst
have sort, for det er nu en gang mere
behageligt at spille mod kongen. Det
kan føles noget ligegyldigt at spille på
dronningfløjen for at skaffe sig en
positionsfordel eller fribonde, mens
modstanderen er ved at sætte en mat.
Men sådan er det at spille på man
den; man må sluge nogle kameler for
at komme igennem til Himmelens
port. Søren skal nu til at vælge, om
han vil angribe med officererne eller
med bønderne (...g.5). Han vælger det
første, selv om standardplanen er
bondestormen. Standardplanen er



dog nok den bedste, for del er lettere
for hvid at dæmme op for officersan
grebet: Vi kan da også i bagklogska
bens skærende lys se, at det senere
viser sig, at bondestormen er nødven
dig for at komme videre. 14 ...Sg6?!
15. Tal Txal 16. Txal De7 17. Ta8
Ld7 18. Txe8 Lxe8 19. g3.

Hvid spiller dette profylaktiske træk,
så han ikke behøver at bekymre sig
om et sort f4, og for i øvrigt at hæm
me det sorte angreb. Man ser des
værre for ofte, at folk ensidigt spiller
på deres angreb på den ene fløj, og
så lader det briste eller bære. I stedet
for at stoppe op en gang imellem og
gøre sig den ulempe at stoppe mod
standerens planer, så man selv kan gå
i gang med fornyet kraft og uden
forstyrrelser. Diagrammet er sat,
fordi Knud her sagde, at kun Søren
og jeg kunne drømme om at se på
Sørens næste træk. Det håber jeg
ikke, for trækket er det eneste rigtige.
Det håber jeg, at min ærede læser
kan forstå. Jeg havde selvfølgelig reg
net med, at Søren ville spille 19...Sh8!
Planen er at gennemføre bondestor-

men. Se i øvrigt min kommentar til
sorts 14. træk. 20. Sb3 g5 21. d5 Lg7?
Et unødvendigt træk. Søren havde
vist overset, at jeg havde en ide med
mit sidste træk, nemlig at spille 22.
Sd4, der tvinger sort til det passive
22 ...Ld7 23. La3 f4 24. c5 f3. Det ser
for langsomt ud, og sort kunne mu
ligvis have spillet bedre heromkring,
men hvid har under alle omstændig
heder fået overtaget. 25. LO S17 26.
c6 b:xc6 27. S:xc6 L:xc6 28. d:xc6 d5 29.
Da4 Dd8 30. b5 Sg4

31. b6 cxb6 32. c7 Dc8 33. La6 op
givet,

Det var egentlig finalerun
den, jeg havde tænkt mig at skrive
om.

Som min ærede læser kan
se af turneringsskemaet, så det efter
få runder ud til, at slaget ville stå
mellem Søren og mig. Vi begyndte
begge som lyn og torden og fik lagt
afstand, så alle troede, at alt ville
blive afgjort i sidste rundes parti
mellem os to. Men nej.

Gunnar har jeg altid haft
rigtig godt fat om. Som alle ved er



hans styrke det taktiske, men de
færreste har indset, al det også er el
af hans svageste punkter. Han har
det med al overvurdere sine egne
taktiske muligheder og (især) at un
dervurdere modstanderens. Hvis man
kan finde en variant, hvor Gunnar
har en dårlig taktisk mulighed, kan
man ofte lokke ham ind i den. Hans
anden svaghed er slutspillene, men
det har jeg kun sjældent fået lejlighed
til at udnytte. Jeg vinder hurtigere
ved at give ham dårlige taktiske mu
ligheder. I år gav den dårlige taktiske
mulighed mig en bonde og positions
fordel. Jeg fumlede lidt ved udnyttel
sen af fordelen, og vi endte i et slut
spil, hvor jeg kun havde en fribonde
mere; men en fiks vending reddede
hele pointet.

I anden runde var det Jør
gen, som stod for tur. Denne gang
havde jeg bedre ide om, hvordan jeg
skulle spille, og så spillede han deci
deret uoplagt i åbningen:

Jørgen Hansen - Eivind.
1. e4 c5 2. S13 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sc6 5. c3?! Det felt er som skabt til
Sbl, mens bonden ikke har noget at
gøre der. 5...a6 6. Le3 Dc7 7. Le2 Sf6
8. 13 d5 9. exd5 SxdS 10. Lf2 Ld6 11.
Sxc6 bxc6 12. g3 Tb8 13. Dc2. Sort
har med ganske almindelige udvik
lingstræk skabt sig en bekvem fordel.
Men hvordan kommer man videre?
Jeg får en ide og kan også se en
finesse, som Jørgen måske overser?
13...h5!? 14. suz h4 15. Sc4? Han
overser min finesse. Hvid er nødsaget
til at slå på h4 og følge op med lang
rokade. Så klarer han sig, trods den

--. a

dårlige åbning. 15 ...hxg3 16. Sxd6+
Dxd6 17. Lxg3.

17...Dxg3+! 18. hxg3 Txhl+ 19. Kf2
(19. Lfl Txfl + !) 19...Txal og sort har
vindende materialefordel. For ikke at
forklejne min modstanders indsats
viser jeg resten af partiet uden andre
kommentarer, end at min udsatte
konge giver mig ret mange proble
mer, og at Jørgen derfor - især in
den tidskontrollen - får skabt gode
remischancer, der meget vel kunne
have givet bonus. 20. b3 Thl 21. De4
Ld7 22. Kg2 Th8 23. De5 Ke7 24. f4
f6 25. Dd4 Tbg8 26. c4 Sc7 27. Dc5+
Kd8 28. Ll3 g5 29. f5 exf5 30. Dd6
Se8 31. Db8+ Ke7 32. Db7 Sd6 33.
Da7 Se4 34. g4 Ta8 35. De3 Kf7 36.
gxf5 Lxf5 37. Db6 g4 38. Dc7 + Kg6
39. Lxe4 Lxe4+ 40. Kg3 Th3+ 41.
Kf4 Lf5 42. opgivet,

Leif er (undskyld udtryk
ket) noget af en huggeblok. Hans
skakforståelse er god, men lige som
Ole spiller han for stereotypt. Han er
derfor ret let at forberede sig mod
og man kan finde varianter, som man
selv føler sig tilpas i. Selv om han



begyndte fint, er han heller ikke i
særlig god form for Liden, så lidt
komplikationer gør chancen for ge
vinst større.
Eivind - Leif.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. Se2
dxe4 5. a3 Le7 6. Sxe4 Sd7 7. Lf4
Sgf6 8. Dd3 Sxe4 9. Dxe4 Sf6 10. Df3.

10...SdS. I holdturneringen fire dage
senere spillede min modstander
10...Dd5!?, som jeg bedømte til at
være en bonde i slag (11. Lxc7), men
rent faktisk viste det sig, at sort hav
de ret god kompensation for bonden,
og jeg måtte kæmpe for remisen. Nu
får jeg derimod godt spil. Sort har
brugt et par tempi på at eliminere en
hvid angrebsbrik. Men for hver sprin
ger, der faldt, er der ny overalt.
Hvids Se2, der tit hæmmer udvik
lingen, bliver forfremmet. Og sort
kommer let til at sidde med et slut
spil med dårlig mod god løber. 11.
Le5 Lf6 12. Sc3 c6 13. Se4 LxeS 14.
dxe5 o-o 15. 0-0-0 De7 16. Ld3. Hvid
har en bekvem angrebsstilling, som
han i ro og mag kan køre hjem, med
mindre sort finder på noget. Og det

skal være snarest muligt:

l6...f6! Trækket ser vanvittigt ud,
men hvid har ikke så let ved at ud
nytte åbningen af g-linjen, som han
havde ved at udnytte sin terrænfor
del. 17. exf6 gxf6 18. h4 e5 19. g4 Le6
20. ~ Sf4 21. g5 rs 22. Sc3 Tad8
23. Thel Dc5

Jeg har ikke kunnet få noget ud af
midspillet. Der er derfor kun en
udvej: slutspillet. 24. h5! Sxh5 25.
Dxe5 Dxe5 26. Txe5 Sf4 27. Se2
Sxe2+ 28. Lxe2 Txdl + 29. Lxdl. Leif
tilbyder remis, men hvid har intet at



tabe. God mod dårlig løber kan gå
hen og blive et vigtigt tema i slutspil
let, selv om hvids fordel naturligvis er
minimal. 16...Kf7 30. f4 Td8 31.
LhS + Ke7 32. Te2 Td4 33. Tf2. Først
nu begynder jeg at skimte en plan.
Løberen til d3, kongen til e3 og tår
net til h2. Derefter fremmarch med
dronningfløjbønderne. 33 ..•Lf7 34.
Le2 Lg6. Glimrende, han passificerer
af egen drift sin løber. 35. Ld3 Kf7
36. Kd2 Kg7 37. Ke3 Td6 38. c3 c5
39. b4 Te6+ 40. Kd2.

40•..cxb4? Skaber en hvid fribonde,
og hvids fordel er pludselig til at føle
på. 41. axb4 Te7 42. c4 b6 43. Kc3 h6
44. gxh6+ Kxh6 45. Te2 Tf7 46. Te6
Kg7 47. c5 bxc5 48. bxc5 Tc7 49. Kd4
Td7 + 50. Td6 Txd6 + 51. cxd6 Kf6
52. Kc5 Le8 53. Lb5 Lf7 54. Ld7 a5
55. Kb6 a4 56. Lxa4 Ld5 57. d7 Ke7
58. Kc7 opgivet.

Bendt er uhyggeligt god til at udnytte
fordele. Men han er ikke nogen ørn
til taktiske stillinger eller til at for
svare sig. Åbningen er derfor vigti
gere mod ham end mod alle andre.

2:0

Bendt er en mand, som jeg meget
hellere vil have hvid mod end sort,
for så kan jeg være sikker på at få en
angrebsstilling. Når han har hvid, skal
man gøre sig umage og helst gøre
stillingen så uklar som muligt. Bendt
har problemer i stillinger, der ikke er
helt efter bogen. Han er heller ikke
den stærkeste forsvarsspiller, for han
spiller næsten for solidt (stereotypt?)
i forsvaret.
Eivind -Bendt
1. e4 c6 2. d4 dS 3. eS Lf5 4. h4 h6 5.
g4 Le4 6. f3 Lg6? Året efter spillede
Jesper 6 ...Lh7!, og på grund af dette
parti glemte jeg helt sorts ressource
...h5, der let kan splitte de hvide
bønder ad. 7. h5 Lh7 8. Ld3. 8. e6 er
for farligt, for sort får modspil med
...Dd6 ved lejlighed. 8...Lxd3 9. Dxd3
e6 10. f4 c5 11. c3 Sc6 12. Sf3 Db6?

13. dxc5. Naturligvis burde sort ikke
tillade dette, der giver hvid enerådig
hed over brættet. 13...LxcS 14. b4 Le7
15. Le3 Dc7 16. Sa3 a6 17. Sc2 Tc8
18. Scd4 Sxd4 19. Lxd4 Dc4 20. De3
Ld8 21. Sd2 Dc6 22. a4. Nok en for
kert plan. Jeg bør i stedet angribe i



centrum, men jeg troede, at jeg kun
ne snøre Bendt sammen og derefter
afgøre på dronningfløjen. 22...Se7 23.
Kf2 Dd7 24. Sb3 Sc6 25. Lc5 Le7 26.
Lb6 Ld8 27. b5 Sb8 28. Lxd8 Dxd8
29. Sd4 Sd7

Hvids initiativ er feset ud. Jeg for
søger derfor et desperat træk for at
skabe de komplikationer, som partiet
foreløbig har manglet. 30. I'S?! Dc7.
En anden mulighed er o-o. 3L fxe6.
Bendt kom nu i sin tidnød til at røre
ved dronningen. Men 31...Dxe5 32.
exd7+ går naturligvis ikke, så han
valgte i stedet: 31...opgivet.

Benny er meget svær at slå.
Han spiller tit for mange remiser til
rigtig at kunne gøre sig gældende, og
tidnød er også et problem for ham.
Men hans største problem mod mig
har nok været respekt. Jeg har 2
gange vundet, fordi han virkede for
skræmt. Ellers har jeg kun kunnet
vinde over ham, når han har holdt
fast på sin franske variant, som giver
mig mulighed for at angribe med
officererne. Måske er han bedst til at
forsvare sig, når det er mere positio-

nelt, og angrebene sker med bønder.
Måske har han et problem mod offi
cerer. Men det ved jeg ikke rigtig. l
år havde jeg sort, og det kom der
ikke rigtig noget ud af for nogen af
os.

Jesper havde en rigtig skidt
sæson vinterturneringsmæssigt. Han
havde problemer med at fuldføre, og
når han endelig mødte op, blev han
rullet. Jespers problem er, at han
spiller for passive åbninger. Jesper er
god til det taktiske, men han får for
sjældent mulighed for at brillere. I
stedet spiller han forsvarsspil, og
selvom han hiver nogle remiser hjem
på den måde, er han ingen født for
svarsspiller.
Eivind - Jesper
1. e4 b6 2. d4 Lb7 3. Ld3 e6 4. Sf3 c5
5. c3 Sf6 6. e5 Se4 7. De2 f5 8. exf6ep
Sxf6 9. o-o Le7 10. Sbd2 o-o 11. dxc5
bxc5

Sort har et stærkt centrum, men
savner sin f-bonde. Hvis han flytter
enten g- eller h-bønderne, er kon
gestillingen alvorligt svækket, nu hvor
der ikke er en ekstra bonde til at
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Eivind har skrevet
nogle glimrende tur
neringshæfter, der
indeholder alle mes
terklassens partier
fra tidligere år.
Det kan anbefales
nye medlemmer at
anskaffe sig disse,
da de indeholder
mange interessante
partier. Hæfterne
kan købes hos Ole
for 10,- kr pr stk.

TURNERINGSBØGER

kongen. Del er dertor på
Lide at sende sine officerer i hovedet
på sort. Trattraterat! 12. SgS Sc6 13.
Sde4 SeS?? 14. Sxf6+ Lxf6 15.
Lxh7 + Kh8 16. DhS LxgS 17. LxgS
opgivet.

Søren har jeg beskrevet
ovenfor. Han fik i sidste runde vist
sin evne til at finde de rigtige træk og
forbedrede som følge heraf teorien,
så jeg igen må til at lede efter noget

· nyt at spille med sort mod Søren.
Efter et spændende slutspil trak han
det længste strå, så han efter lang
tids kamp endelig fik skovlen under
mig i vinterturneringen.

Men det var ikke så slemt
at tabe, for det havde jeg jo prøvet i
1. runde af den indledende turnering.
Og alligevel kunne jeg sige: Ha, ha,
det er mig, der er klubmester. Igen!

Eivind
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Omkampen om klubmesterskabet blev afgjort i en
to-partiers match mellem Søren og Benny.

Formand Knud havde skabt en nærmest international
atmosfære, med seperat lokale, afstand til kamp
anerne, navneskilte, samt masser af blomster fra
vor sponsor.

Resultatet blev 1½ - ½tilden nye klubmester:

Søren B. Petersen

r:.:·<JT'O
NU er billederne fra generalforsamlingen og dette
års lynmesterskab kommet. De er indsat i klubbens
fotoalbum, der ligger fremme hver onsdag. Kopier
kan for 5,- kr bestilles hos mig.

Ole

Vanløse bytter blade med andre klubber. F.eks.
har vi nu modtaget de sidste numre fra Brønshøj
og Tjalfe. Disse ligger fremme til gennemsyn i
klubben.



PROGRAM

Onsdag 6/7 19.30

Onsdag 13/7 19.30

Onsdag 20/7 19.30

Onsdag 27/7 19.30

Onsdag 3/8 19.30

Onsdag 10/8 19.30

Onsdag 17/8 19.30

Blindsimultan ved
FM Jacob Øst Hansen.

Sommer Grand Prix.

Sommer Grand Prix.

Sommer-Grand-Prix.

Sommer-Grand-Prix.

Sommer-Grand-Prix.

Foredrag og simultan
af viceklubmester
Benny Petersen.

----
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Indlæg til næste nr. af fribonden senest d. 20/7.

fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spil
ler hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menig
hedshuset 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
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Oelfter 38 79 1 1 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33


