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Sæsonen er startet, og som sædvanlig indledes
klubaktiviteterne med VS-Open. Den ser ud til at
være godt besat i år. Referat herfra i næste
nummer. Som optakt havde Vanløse Skakklub et godt
arrangement på Skakkens Dag, hvor vi spillede
udenfor Vanløse Station. Læs beretningen herfra
inde i bladet.

Og så. starter årets Vinterturnering. FØrste runde
er den 21/9. Samme dag som Statsministeren har
udskrevet valg til. Men det kan vel ikke blive et
svært valg, hvad du vil lave den aften, vel??
Husk at tilmelde dig på. opslagstavlen i klubben.

Lige om hjørnet venter Holdturneringen. Vi skulle
gerne stille med mange hold, så sørg for at til
melde dig senest den 21/9. Holdene skal være sat
inden udgangen af september. FØrste runde spilles
i begyndelse af november.

Redaktionen



Om generalforsa111linger.

Jeg må tilstå at jeg fik et chok, da jeg læste
dirigentens omtale af de to sidste generalforsam
linger; jeg genkendte slet ikke forløbet eller at
mosfæren. Jeg genkender heller ikke min gamle ven
Eigil i indlægget, der må være nogen der har trådt
ham gevaldigt på en meget øm ligtorn. Efter at ha
ve sundet mig et par dage nærlæste jeg stykket,
hvad jeg bare fik en<lnu et chok af. Sikke udtryk:
regredere til et vuggestuestadium for debile børn
(det hedder vist regrediere), snotdumme indlæg,
en gang narcissistisk selvtilfredsstillelse. -
Det er altså hvad han regner os for, kan I genken
de jer selv, er I ikke stolte? - Det der narciss ••
måtte jeg slå op og fandt ud af, at det betyder
noget i retning af selvoptagen onani!! - Den slags
bemærkede jeg ikke noget af, men jeg ser nu heller
ikke så godt mere.

Eigil efterlyser en dirigentinstruks, et ordent
ligt lovsæt (vabbeha'r!!), relevante procedurereg
ler og forretningsorden. - Jeg troede at dette her
bare var en skakklub, ikke et offentligt omsvøbs
departement, og hvad er der i vejen med vore love?
- Jeg har været medlem af klubben omtrent siden
middelalderen og deltaget i et utal af generalfor
samlinger, nogle af dem endog særdeles stormfulde,
hvor• der var al mulig grund til at have medliden
hed med dirigenten, men vi har altid klaret skæ
rene i overensstemmelse med dagsorden og love og
forankret i dirigentens personlige myndighed; det
er måske her det knirker? Kritik er sundt, også
selvkritik, en smule af den vare ville have pyntet
på Eigils indlæg.

Og hvem er så jeg, der tillader mig at gå i ret
te med klubbens lidt diktatoriske (undskyld ud
trykket) dirigent? - Såmænd bare en afdanket,
senil stakitpisser, hvis mening ingen mere regner
med, og hvis I synes ligeså, må Eigil sltså have
ret, og vi har kun en ting at gøre: tage hveran
dre i hånden og med bestyrelsen i spidsen gå ned
og drukne os i Damhussøen, for så er vi ikke
bedre værd!
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Skakkens Dag

Det er efterhånden blevet en tradition at afholde
Skakkens Dag sidste lørdag i august.

Id~en er at hverve nye medlemmer til klubberne,
samt at skabe en generel interesse for skak.

Jeg tror begge mål blev nået ved VS's arrange
ment, som igen i år foregik ved Vanløse Station.
Kombinationen af det gode vejr, ~n fin presse
dækning fra Vanløse Folkeblad, samt måske "lokke
maden" på en S0'er for at slå. en af VS's spillere
medførte at virkelig mange mødte op denne lØrdag.

De lokale "hajer" var i år: Gunnar, Ole og under
tegnede. (Hertil skal det lige nævnes at kassere
ren ikke behøvedes at åbne tegnebogen, da ingen
af os tabte et parti om penge!),

Primus Motor for arrangementet var Erik Johansen,
som havde sørget for tilladelse fra såvel stats
banerne som politi!, samt skaffet "gratis" borde
og stole fra Vanløse Forsamlingshus.

Nu bliver det spændende, at se om der kommer et
resultat ud af anstrengelserne i form af nye med
lemmer til klubben.

Lars

Rette1se

I programmet for den kommende sæson (midtersider
ne i Fribonden nr. 8), havde sætternissen desvær
re været på spil. Den 6/12 har vist sig at være
en tirsdag. Den rigtige dato er 7/12. Og så. sid
ste runde i holdturneringen: Her skal det præci
seres at 1.holdet skal spille i Hedehusene søndag
d. 19/3.
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Copenhagen Open 1994.

Da jeg tilmeldte mig dette års Copenhagen Open, var
det med nogen betænkelighed. Inden turneringens
start var det 2 år siden jeg sidst havde spillet en
koordineret turnering, og jeg havde bange anelser
om, at dette kunne smitte af på mit spil. De bange
anelser viste sig dog heldigvis ikke at holde stik,
idet jeg efter rimeligt spil sluttede på en delt
førsteplads i min præmiegruppe. Dette er jeg natur
ligvis yderst tilfreds med.
I starten af turneringen benyttede jeg mig af den
berygtede monradgambit. Efter at have vundet det
første parti uden kamp løb jeg nemlig ind i en lang
rokade (o-o-o). Da jeg fik god modstand, var det
dog til at overleve:

2. runde: GM Lars Bo Hansen (2545) - SBP
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Sc6 5. Sf3 Ld7 6.
Le2 Dc7?! Her er 6 ... Db6 bedst. Jeg var lidt nervøs
for hans teorikendskab, og besluttede derfor at
improvisere .. Dette er sjældent en god taktik. L....
o-o f5 8. Le3 Sh6 9. dxc5 Sg4 10. Ld4 0-0-0 11.
Sbd2 Sgxe5 12. b4 Sxf3+? Efter 12 ... Sf7! med planen
13 ... e5 er stillin(en vist uklar. Teksttrækket
fører til klar hvid~ ,rdel. 13. Sxf3 e5 14. b5! Hov
14 ... exd4 15. bxc6 Lxc6 16. cxd4 g6 17. Tbl Lg7 18.
Lb5 The8 19. Da4 Te6 Det bedste forsvar. 20. Lxc6
Txc6 21. Tfel Lf6 22. Te3 b6 23. Ta3 Td7 24. Db5!
Den havde jeg overset. Min plan var at spille
kongen til kongefløjen, men da hvid nu truer 25.
Txa7 må der spilles 24 ... Kb8 25. h3? Som Lars Bo
efter partiet bemærkede, er 25. g3 langt bedre. Den
hvide konge skal kunne gå til g2, hvis sort giver
en skak i bunden. 25 ... Te7 26. Tab3 Tee6 27. cxb6
axb6 28. Dxd5 Tcd6 29. Da5 Lxd4 30. Sxd4 Txd4 31.
Txb6+ Txb6 32. Txb6+ Kc8 33. Da8+ Kd7 34. Tbl Td6
35. Tel1 Dc8(?) Jeg havde kun ganske få sekunder
tilbage da jeg spillede dette træk. Mens hvid
tænkte så jeg det enkle 36. Te?+ Kd8 37. Te8+,
hvorfor jeg opgav.
Det næste parti er et .sørgeligt eksempel på, at



heldet ofte følger den dygtige:
3. runde: SBP - IM Baburin (2520)
1. e4 Sf6 2. es Sd5 3. d4 d6 4. Sf3 96 5. Le2 Lg7
6. o-o o-o 7. c4 Sb6 8. Sc3 Sc6 9. exd6 cxd6 10.
Le3 Lg4 11. b3 d5 12. es Sc8 13. Se51? Efter
partiet fortalte sort, at han flere gange havde
spillet mod 13. Sd2. Jeg ønskede imidlertid ikke at
spille mod planen e6 og S8e7-f5, og besluttede
derfor at eliminere en af de sorte springere. 13 ...
Sxe5 14. Lxg4 Sc6 15. Lxc8 Txc8 1~. f4?! Under
partiet forkastede jeg 16. Tbl pga. 16 ... eS 17. Se2
e4 med planen f5, g5 og f4. Men hvis hvid spiller
18. f3 må han have godt spil. 16 ... b6l Hindrer
dannelsen af en stærk hvid dronningefløj. 17. cxb6
Dxb6 18. Sa4 Da5 18 ... Db4!? 19, f5 Der er kun en
vej frem ... 19 ... Tfe8 Sort tænkte længe her. Det er
svært at finde en fornuftig plan. 20. Tcl e6 Et
meget forpligtigende træk. 21. f6 Lf8 22. ses For
at bytte sorts løber, hvorefter sorts kongestilling
for alvor bliver svag. En anden mulighed var 22.
Dg4, men efter 22 h5!? 23. Dh4 e5l er stillingen
yderst uklar. 22 e5 23. Sd7 ~xd4 24. Lxd4 La3 Af
en eller anden mærke-
lig årsag havde jeg m w '::I -•
overset dette træk. 8

__& ~ A ■V
Hvid har dog et stærkt 7 -F-'\■i ~--i
svar: 25. b41 Den ~ -~- -
havde han ikke fået 6 -'11)- Ri-
med. 25 ... Sxb4 taber - ~ U -
nu til 26. Txc8 Txc8 s - D & - m■■
27. Dd2 Kh8 28. Dh6 • ØA. -
Tg8 29. Tf3, mens 4 ~ r;,;, IJ. ■ Ji
;~~;~~xb!edst~~~t L~;~ 3 ~ • • %.
Sorts bedste er -■ -■ -~- W125 ... Lxb4, men efter 2 bØ --~ - b Y/f'
26. Lc5 har hvid kom- -z m~ -~
pensation for den 1

~- 2d
ofrede bonde. a b c d e f g h

25 ... Dd8? se diagram.
26. Txc61 Txc6 27.
Dd2 Sort havde regnet

s

stillingen efter
25 ... Dd8?
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Stillingen efter
30 ... Lcl!

med at kunne besvare dette med 27 ... Dxd7 28. Dh6
Lf8, men med bonden på b4 går dette ikke ... ! Rart
at se, at IM'ere kan lave de samme banale fejl som
almindelige mennesker. 27 ... Kh8 Med remistilbud.
Men hvid står så godt, at remis ikke kan komme på
tale. 28. Dh6!? Efter 28. Se5 Txe5 (28 ... Tc7? 29.
Sxg6+!) 29. Lxe5 har hvid kæmpe fordel, da den
sorte kongestilling fortsat er meget svag. Jeg var
bange for, at sort skulle kunne holde slutspillet
remis, og valgte der-
for teksttrækket. s
28 ... Tg8 29. Se5 Tc7
30. Tf3 Lcll Se dia
gram. 31. Le3? Som på
peget af klubbens
finessemager (Gunnar)
burde hvid her have
spillet 31. Sxf7+!
Txf7 32. Dxcl. Hvids
brikker står så godt,
at en kvalitet i denne
sammenhæng er under
ordnet. Desværre var
jeg i kraftig tidnød,
hvilket nu fører til
en tragedie. 31 ... Lxe3
32. Dxe3 Dc8 33. Dh6
Tcl+ 34. Kf2 Tc2+ 35.
Kfl?? Jeg havde ikke
fået indstillet mig på, at stillingen kun var
remis, og valgte derfor det forkerte felt. Efter
35. Kgl har sort kun evig skak. Bemærk f.eks.
finessevarianten 35 ... Df8?? 36. Th31 Dxh6 37. Sxf7
mat! 35 ... De61 Ups! 36. Dg5 Tgc8 37. Te3 Da6+ 38.
Td3 Kg8 39. Kel Dxa2 og jeg overskred.

Efter dette ærgerlige nederlag tabte jeg også i 4.
runde, mens jeg i 5. runde spillede remis. Herefter
lykkedes det mig endelig at vinde et parti. Mod
standen var dog ikke overvældende:
6. runde: A. Flaata (1900) - SBP
1. e4 e6 2. d3 d5 3. Sd2 Sf6 4. Sgf3 b6 5. e5 nej
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5 ... Sfd7 6. g3 es 7. c3 Sc6 8. d4 Dc7 9. a3 Le7 10.
De2 nej nej 10 ... o-o 11. Lg2 nej nej nej 11 ... as
12. h4 nej nej nej nej 12 ... La6 13. Ddl nej nej nej
nej nej 13 ... f6 14. exf6 Lxf6 15. Sg5 cxd4 16. Dh5
h6 17. Sdf3 dxc3 18. Dg6 Lxg5 19. hxg5 Sde5 20.
Dxe6+ Sf7 21. Le3 cxb2 22. Tbl Tae8 23. Dg4 Sb4 24.
Sd4 Hvorfor ikke bare opgive? 24 ... Dc3+ 25. Kdl
Dd3+ 26. 029.ivet!

Efter yderligere 2 gevinster og et nederla~ skulle
jeg vinde i sidste runde for at være sikker på at
få præmie. Partiet var egentlig ikke noget særligt,
men da det blev fundet egnet til Politikens
spalter, må det også være egnet til Fribondens:
10. runde: SBP - Johan Furhoff (2320)
1. e4 es 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Le7 Bedst er her 3 ... Lc5
eller 3 ... Sf6 4. d4 exd4 5. Sxd4 d6 6. o-o Sf6 7.
Sc3 o-o 8. b3!? Te8 9. Lb2 Lr8 10. Sxc6 bxc6 11.
Dd4 Lb7 12. Tael d5!? 13. exd5 cxd5? 13 ... Txel
måtte spilles. Sort har overset en finesse i træk
18. 14. Txe8 Dxe8 15. Sxd5 Lxd5 15 ... SxdS 16. Lxd5
Td8 17. c4 c6 18. Dxa7 16, Lxd5 Td8 17. c4 De2
Sort havde overset, at 17 ... c6 besvares med 18.
Lxc6. Teksttrækket fører dog til den rene ruin, så
det havde nok været bedre at satse på et dårligt
slutspil med 17 ... SxdS 18. cxd5 De7. 18. Lxf7+ Kxf7
19. Dxd8 Dxb2 20. Dxc7+ Kg6 21. c5(?) 21. Dxa7
kunne roligt spilles. 21 ... Dd4 Ikke 21 ... Dxa2 22.
c6 Dxb3 23. Db7 Dxb7 24. cxb7 Ld6 25. Tdl Lc7 26.
Td8 med gevinst. 22. Dg3+ Kf7 23. c6 Ld6 24. Df3 h5
25. Tdl Dc5 26. g3 Lc7? Taber omgående, men sort
stod alligevel til tab. 27. Td7+ opgivet!

Derved havde jeg 5½ point, hvilket (til min store
overraskelse) var nok til en delt førsteplads i min
præmiegruppe. Ratingmæssigt gik det også pænt, idet
jeg steg med 6 til 2239.

Søren B.P.



Sommer- G ::r-cL :n.cl.-P ::r- i. ::x:

søren B. Petersen - 8 10 10 8 7 10 - 53
Jesper Asgaard 10 - 10 - 10 8 6 7 51
Jens Windeleff 8 4 3 8 5 - - 10 38
JØrgen Holst 8 10 3 5 - - - 6 32
Niels Locker 7 3 3 2 4 - 5 4 28
JØrgen Nielsen 7 7 - 4 - - 4 5 27
Kjell Suadicani - 5 3 6 - - 7 6 27
Lars M. Pedersen - 7 - 1 6 6 - 7 27
Eivind Einersen - 7 10 - - 8 - - 25
Morten M. Hansen - 6 - 7 - 10 - - 23
Ole Delfter - 10 - - - 7 - - 17
Benny Petersen 10 6 - - - - - - 16
Casper Moser 5 - - - - 5 - 6 16
Gunner W. Hansen - - - - 7 - 8 - 15
John Thomassen - - - - - 6 8 - 14
Niels Edoo 7 - - - - - - 7 14
Steen Schousboe - - - 3 - - 4 5 12
Axel Barkhuus - - - - - 4 6 - 10
Sune Maribo 3 - - - - - 3 4 10
Kian Pedersen - 4 - - 5 - - - 9
Sten Bauers 6 - - - - - - - 6
Jørgen Hansen - 6 - - - - - - 6
Peder Raunsøe 5 - - - - - - - 5
Jesper Holm 5 - - - - - - - 5
Nicolai RenstrØm 4 - - - - - - - 4
Henrik Pedersen - - - - - - 4 - 4
BØrge Gyldholm 2 2 - - - - - - 4
Per Lykke - - 3 - - - - - 3
Matti Nellemann - - - - - - - 3 3
Magnus Rasch - - - - - - - 3 3
Bo Pilgaard - - - - - - - 2 2

På trods af VM-fodbold og hedebølge er der i
sommerens lØb blevet spillet skak i Vanløse Skak-
klub.
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Sommer Grand-Prix turneringen bestod af forskel
lige "discipliner" f.eks. lyn/temalyn med tids
handicap, solitarieskak samt blindsimultan ved
Jacob Øst Hansen (jvf. Windeleff's glimrende ind
læg herom i Fribonden nr. 8). Et godt og varieret
program med Knud som idemand/turneringsleder.

Ikke overraskende blev søren vinder af turnering
en. Jesper var dog tæt på sejren. Faktisk kunne
han have vundet, hvis han havde fået et "10=-tal"
i sidste runde. Sidste rundes vinder (og hermed
nummer 3 sammenlagt) blev Jens. Han er efter min
mening gået meget frem på det sidste, hvilket
blev understreget i sommerturneringen.

En specialpræmie gik til Niels Locher, fordi han
havde mødt op flest gange, og iØvrigt klarede det
fint.

De to fØrste præmier var skænket af vores sponsor
Grønne Hjem. Da søren jo p.t. befinder sig i Øs
ten sørgede Knud og Jens for at hans forældre fik
den meget flotte sammenplantning.

Jeg synes, vi med Sommer Grand-Prix turneringen
har fundet en form, der passer sig fint til skak
i ferietiden.

Lars

K 1 -u.1:>1:> 1 a.d..e

I klubben har I nu mulighed for at se de nyeste
klubblade fra Espergærde, Glostrup og Tjalfe.
De ligger fremme hver onsdag.

Redaktionen



K - Sk.a..k.

Divisionsturneringen der startede i januar 1993
er nu ved at være færdig. Vanløse Skakklub stil
lede med hold i 1. og 3. division, og klarede det
flot. Læs mere herom i næste nummer. Men Knud har
allerede beriget os med et af hans fine partier.

Redaktionen

1.holdet i !.division 1993.

Det er nu klart at holdet fra Nørresundby bliver
danmarks-mestre. Tillykke. 2.pladsen kæmpes der
om mellem Vanløse, Vejgaard og SK 1968. Slut
resultatet vil blive bragt i Fribonden.

Her er et parti fra 1.bræt:

Hvid: Knud Larsen, Vanløse
Sort: Bent Jen·sen, Frem Odense
Abning: Lettisk gambit

1. e4, e5 2. Sf3, f5?! 3. Sxe5 (i den tid jeg
spillede partiet, kom jeg tit i K41 i Valby ...
mange gange viste jeg stillingen til bl.a. Roland
Gregor, Flemming Fuglsang, Jacob Øst Hansen og
Jørgen Hvenekilde. Roland fortalte mig at 3. Lc4
skulle være indledningen til den officielle gen
drivelse.) 3. -, Df6 4. Sc4, fxe4 5. Sc3, Df7
6. d4, Lb4?! ! (Bent Jensen fortalte mig at havde
set dette nye træk i et tysk K-skak-blad ... teo
rien er 6. -, Sf6. Efter teksttrækket ofrer sort
bonde g6.) 7. Se5, De6 8. DhS+, g6 9. Sxg6J
Sf6 10. Dh4, Tg8 11. Sf4, Df7 12. Le2, dS
13. ShS, Sfd7? (her burde Bent have forsøgt
13. -, Le7!? der forhindrer 14. LgS p.g.a.
14. -, TxgS! og så er det muligt at sort har de
bedste chancer.) 14. LgS! (i denne stilling
talte jeg med Eivind der mente at jeg ville vinde
lynhurtigt!) 14. -, Sc6 15. 0-0-0, Lxc3
16. bxc3, Se7 17. Lg4 ! , Sf5 18. :r.•xf~~' DxfS
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19. Ld8!
(et herligt træk)
!_~. -,Df8 20.Tdel! 7
(endelig ikke det
naturlige 20. Thel
idet sort har Sb6,
Da3+ og Sc4+ ...
Denne stil 1 ing
analyserede Hvene
kilde pA i 3 timer
for at finde noget
for sort - men han
kom til samme re
sultat som Bent
Jensen:
20. - ,_~ivet !

Slutningen kunne blive: 20. -, Sb6 21. Sf6+,
Kxd8 22. Sxg8+, Ke8 23. Sf6+, Kf7 24. Sxe4,
dxe4 25. Txe4, Da3+ 26. Kdl med hvid gevinst
stilling.

Knud

for Vanløse Skakklub 1994-95

Ole Delfter, formand
Bendt Wiberg
Hans Nielsen

Bestyrelsen
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OM KOORDINEREDE TURNERINGERIKS

Der bliver arrangeret mange koordinerede turne
ringer i KØbenhavnsområdet, hvilket et tilfældigt
opslag i Skakbladet vil vidne om.

Ligesom i andre af livets forhold er kvaliteten
svingende, og som i tilværelsen vil en bedømmelse
heraf altid være subjektiv.

Personligt er jeg "faldet for" KS's turneringer.
Der hersker en hyggelig/afslappet atmosfære om
kring disse. Medvirkende hertil er, at der ikke
er så mange deltagere, hvilket gØr at man får
talt med mange af de andre spillere. Turneringer
ne foregår næsten hver mandag. En imponerende
indsats når.man tænker på, hvad noget sådant kræ
ver af frivillig arbejdskraft.

I sæsonen 93/94 har jeg deltaget fire gange med
noget svingende resultater til fØlge. Min sidste
"optræden" var dog rimelig succesfuld, da resul
tatet blev 5 af 5. Lige denne turnering var nu
heller ikke særligt stærk besat, da der kun del
tog en mesterspiller foruden mig. Resultatet med
førte en ratingfremgang på 42 point til 1996.
Partiet stammer herfra:

Hvid: Lars Martin Pedersen, Vanløse
Sort: Michael Marshall, KS

1. e4, c5 2. Sc3, Sc6 3. g3, Sf6 4. Lg2, g6
5. d3, Lg7 6. Le3, d6 7. h3, 0-0 8. Dd.2 (Vi
har en standard stilling i den lukkede Sicilia
ner. Hvid vil angribe på kongeflØjen. Sort må
igang i centrum (kombineret med tryk på dron
ningeflØjen 8. -, Sd4 skriger til himlen.)
8. -, Ld7? (jvf. forrige note 8. -, Sd4 9. Sce2,
e5 10. c3, Se6 11. f4 med lille fordel for hvid
ifølge teorien.)
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9. Sge2, Te8 10. 0-0, a6 11. Lh6, Lh8 12. g4
(et standardtræk i denne stillingstype) 12. -,Dc7
13. f4, Tade (sorts brikker står i vejen for hin
anden) 14. Sg3, e5? 15. f5!, Sd4 (nu er det for
sent!) 16. fxg6, hxg6 17. Txf6(!), Le6(?!) (at
slå med lØberen duer heller ikke pga Sd5. Sort
kunne egentlig godt opgive her) 18. Tf2, c4
19. Sd5, Lxd5 20. exd5, cxd3 21. Dxd3, Db6
22. c3, Sb5 23. Le3, Dc7 24. a4, Opgivet.

Lars

Jubilæer

I år er der flere af klubbens medlemmer der har
runde/halvrunde jubilæer. Jeg har kigget lidt i
medlemslisten, og fundet et par mærkedage:

Kurt Andersen
Jesper Holm
Lars Martin Pedersen
A. Clausen-Frederiksen

4/11 - 1964
15/12 - 1964
11/1 - 1979
14/9 - 1979

30 år.
30 år.
15 år.
15 år.

Ole

F'C>TC>

Så er det tid at bestille billeder, hvis I Ønsker
at være med i denne omgang. Deadline er 21/9.
Se i vores fotoalbum om der er noget du er inte
resseret i. Kun 5,- kr. pr. billede. Bestilling
hos mig.

Ole
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Den 17/8 åbnede vi efterårssæsonen med den tradi
tionelle simultan med klubmesteren. I sørens fra
vær - han er i Vietnam for tiden - stillede vice
klubmesteren i skikkelse af Benny op. Det blev
det bestemt ikke ringere af. Benny indledte med
at bemærke, at han i en vis forstand med rette
kunne kalde sig klubmester, da han sammenlagt fra
forrunden og finalerunden var den spiller, der
havde scoret flest points! Benny serverede der
næst et fint parti fra den forgangne Vintertur
nering (hvid mod Eivind).

Partiet var temmelig underholdende, da det var
krydret med fire sjældne faser. FØrst optrådte
en hvid springer, der via e4 ville til d6. Efter
d7-d5 (med sort springer på f5) tog springeren
istedet en længere rute over c3 og b5, hvilket
sort ikke kunne forhindre! Det endte alligevel
med springerafbytning på d6, og nu begyndte en
fase, hvor hvid med alle midler forsøgte at holde

·bonden på d6, der var aldeles alene. Det lykke
des! Tredie fase var en forberedelse til en kom
bination, hvor Bd6 tilsidst gik i dronning ved at
true Se8. Sidste fase var et vanvittigt slutspil
med to hvide dronninger mod dronning plus to
springere. Det det kunne ikke umiddelbart vinde!
Tilsidst trak Benny dog det længste strå.

Selve simultanen tog resten af aftenen. Med skif
tende kvalitet i partierne kunne Benny tilsidst
trække sig tilbage med 8 gevinster, 3 remiser og
O nederlag!

På trods af beskedent fremmøde et fint arrange
ment.

Morten
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Hvid Gunnar West Hansen
Sort : søren B. Petersen

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, Lb4 4. Ld3 (Teori
en siger, at denne rolige fortsættelse ikke kan
give hvid nogen fordel. Hvorfor spiller jeg det
så? Da jeg i 60'erne skulle finde et forsvar
eller angreb mod fransk, var der kun tid til at
studere skak i ferierne. Når man slog op i Keres'
"Halvåbne spil" og så. hvor meget hovedvarianterne
fyldte, var det nemmeste at finde dette undselige
træk, hvor teorien var klaret på en side.)
4. -, d.xe4 (eller 4. -, es 5. exd, Dxd 6. Ld2,
Lxc3 7. Lxc3, cxd 8. Lxd, eS! (mindre godt er
8. -, Dxg 9. Df3, Dxf3 10. Sxf3, f6 11. Tgl,
Kf7 12. 0-0-0, hvor hvid har fint spil for
bonden). Kurt Thomsen, Studenterne, spillede
4. -, Sf6 5. es, Sfd7 6. Dg4, Kf8 her skulle
jeg nok have spillet f4, for at overdække es og
true f4-f5 med åbning af f-linien. Efter 7. Sge2,
es (truer lØberfangst med c4), fandt jeg ikke
bedre end 8. dxc, Lxc3+ 9. Sxc3, Sxe 10. Dg3,
Sxd3+ 11. cxd3). 5. Lxe, Sf6 6. Lf3 (eller
6. LgS (Mac Cutcheon) som jeg havde spillet mod
søren to år tidligere. Hverken søren eller jeg
var forberedt på at skulle spille. Jeg mener, at
Tartakower har spillet 6. Ld3) 6. -, c5 (I Nor
disk Cup, hvor jeg har kvalificeret mig til
semifinalen (jeg regner med at vinde finalen),
spillede Karl W. Strand, Norge, 6. -, 0-0 der
fulgte 7. Sge2, eS?! 8. dxe, Dxdl+ 9. Kxdl, Sg4
10. Lxg4, Lxg4 11. f3, LfS 12. Ld2, Sc6 13.Sg3
Lg6 14. a3, Lxc3 15. Lxc3, Tad8+ 16. Kel, Tfe8
17. f4, hS 18. fS, Lh7 (måske h4!? mente han,
men han undervurderede groft mit 20. træk) 19.Sxh
Lxf 20. e6!, f6 21. Lxf, gxf6 22. Sxf+, Kg7
23. Sxe8+, Txe8 1-0 i 49 træk. Min vurdering ~r
korrekt: Tårn+ 2 forbundne frib;nder skal vinde
over LØber + Springer.
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Pudsigt nok, i k-skak l.division 1993, hvor jeg
spillede sammen med Leif Jensen, fik jeg samme
slutspil men med de lette officerer. Det lykkedes
mig at holde remis, men hvid spillede ikke så
godt som jeg. Strand vurderede ikke 8. dxe5, da
"boken" (=teorien) sagde, at dette var dårligt!
Er der nogen i klubben, der kender til dette, er
jeg interesseret i at se varianterne. Den hvide
stilling var vanskelig. Til trækkene 12 - 14
brugte jeg 13 + 9 + 13 dage. I et k-parti spille
de Ejnar Mortensen, Køge, 6. -, Sc6!? Skulle jeg
have slået på c6? Efter 7. Sge2, e~! 8. 0-0, Sxd
9. Sxd4, exd4 10. Sb5, c6 11. Sxd, 0-0 lykkedes
det mig ikke at hive partiet ud over remisgræn
sen. I et andet k-parti mod Finn Wester, Karls
lunde, kom samme variant, men afveg i træk 10:
10. -, 0-0 11. Lf4, LaS 12. a4, c6 13. Sxd4, Lb6
14.Sb3, as, men heller ikke her var der mere end
remis. I stedet for 10. SbS skal man måske spil
le det midlertidige springeroffer SdS.) 7. Sge2,
Sc6 8. Le3 (Sådan har jeg altid spillet. Teorien
angiver vist a3. F.eks. 8. a3, Lxc3+ (DaS?!)
9. bxc3, Da5 (e5) 10. Lxc6+, bxc6 11. 0-0)
8. -, 0-0 (Sædvanligvis spilles 8. -, cxd4 9.Sxd4
Lxc3+ 10. bxc3, Sxd4 11. Dxd4! I Ego - Birger
MØller, KS, kom 8. -, Sd5 9. Lxd5, exd5 10. dxc5
Lxc3+ 11. bxc3 1-0 efter et af mine bedre par
tier.) 9. 0-0, De7 (e4 er 9. -, cxd4 10. Sxd4,
Se5 11. Se4) 10.d.xcS (for fØrste gang under
partiet brugte jeg af min betænkningstid. søren
havde brugt 33 min. Andre træk jeg så var a3, LgS
Se4 og Lxc6. Efter 18 min. betænkningstid valgte
jeg dette pauvre træk. Jeg husker ikke hvorfor;
måske fordi de andre træk heller ikke gav noget,
og sort skulle bruge tid på at vinde bonden til
bage. Og med en dronning på c5 og en springer på
c6, kunne min majoritet på dronningeflØjen rykke
frem med tempogevinster.) 10. -,Td8 (10. -,ses
11. Le4) 11.Dcl (Nu kan jeg ikke spille 11. Sd4,
da det koster en officer: 11. -, Sxd4 12. Lxd4,
e5 13. Tel, Txd4. Derfor skulle jeg have spillet
Lxc6 i 10. træk, hvorefter jeg nu kunne have
spillet: 11. Sed4, Lb7 12. Df3.)
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11. -, es (Se5) 12. Lxc6(?) (En hurtig beslut
ning. 1 min. Det kom overraskende for søren.
Bedre er også Lg5! med truslen Sd5. F.eks. 12.Lg5
Lxc3 13. Sxc3, Sd4 14. Le4, Dxc5 15. Lxf6,gxf6
16. Dh6 eller 14. -, h6 15. Lxf6, Dxf6 16. f4.)
12. -, bxc6 13. Sa4 (Lg5 var igen bedre. Jeg
overvejede det også, da det er min stil. Men jeg
var mentalt indstillet på spil på dronningeflØj
en.) 13. -, La6 14. c4, Sg4! (Meget bedre end
Se4, der blot vinder c-bonden tilbage) 15. b3 (a3
duede desværre ikke pga 15. -, Dh4 16. h3, Sxe3
17. Dxe3, Ld2 (eller Dxc4)) 15. -, Td3!!
Et sublimt mes
tertræk som en
skakcomputer al
drig ville have
fundet. Jeg fandt
ikke bedre end
16. Lg5!
(1: 16. Tdl,Txe3!
17. fxe3, Dh4!
2: 16. h3, Sxe3

17. fxe3, Ld2
3: 16. Sb2,Dh4!)

16. -, f6 17. Dc2
(Bedre chance var
måske Sb2, men
jeg ville gøre
plads til løberen.)
17. -, Tade 18.Sb2?
(Jeg fortrød Lcl,
da sort kunne spille e4 med truslen De5. Eller
18. -, Sxf2 19. Txf2, Tdl+ 20. Tfl, Lxc5+. Men
ingen af varianterne duer for sort. 1: 18. Lcl,e4
19. h3, De5? 20. Lf4!, der dækker tårn og mat.
2: 18. Lcl, Sxf2 19. Kxf2!) 18. e4! 19. Sg3
(Resignation. 19. a3, La5 20. Lf4, Td2 21. Lxd2
Txd2 22. Del, De5) 19. -, fxg5 20. a3
(1: 20. Sxe4, Dxe4 21. Tadl, De5! 2: 20. Sxd3,
exd3 21. Ddl, Se5 22. DhS, Dxc5) 20. -, Td2
21. Dxe4, Lxc5 (Man kunne da altid håbe på Txb2)
22. Sdl (1: 22. Dxg4, Txb2 2: Sa4, Txf2! søren
får nu chancen for at slutte af med et dronninge
offer.
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Han havde½ time igen. Men han ser det ikke. Jeg
synes det er ofte søren "brænder et straffespark"
men når man fØrer 5-0 kan man tillade sig det.
Se f.eks. hans fØrste omkampsparti mod Benny,
hvor han "brændte 4 (fire) straffespark".)
22. -, Dxe4 (Df6! 23. Tcl, Txdl+ 24.Tcxdl,
Dxf2+! ! med kvalt mat eller mat i bunden. Hvids
bedste er 23. Dxg4, Dxal 24. De6+, Kh8 25.Dxc6
Dxa3.) 23. Sxe4, Ld4 24. Tbl, Te2 25. Sxg5, Lf6
26. Sf3, Se5 27. Sxes, Lxe5 28. Se3, Lf4 29.Sf5
Lc8 30. Sh4, g5 31. Sf3, g4 32. Sel, Lf5
33. Tal, Le5 34. Opgivet.
Stærkt spillet af søren. Jeg lavede ingen grove
fejl. Kun små unøjagtigheder, der efterhånden ho
bede sig op til en forsvarsløs stilling.

Gunnar West Hansen

Spo~so~ops~g~1s~

Vor sponsor, Grønne Hjem, har opsagt vores aftale
med at levere blomsterpræmier. Med den primære
begrundelse, at Grønne Hjem ikke fØlte De fik nok
ud af det. Det er jo svært at sige, vi gjorde
hvad vi kunne for at få deres navn i avisen.

Det er lidt ærgerligt, for sponsorer til alminde
lige skakaktiviteter er svære at finde. Men i
stedet for at ærgre os skal vi glæde os over, at
det trods alt aflastede klubbens budget så meget
i 2 år, at vi kunne forny hele vores brikmateri
el. Vi sender derfor Grønne Hjem en tak for
indsatsen.

Og hvis heldet er ude finder vi måske med tiden
en ny sponsor.

Jens W.
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Fr-a. Ar-k.i-v-et.

Dengang for 10 år siden, i 1984, skulle vi også
have valg. Altså politisk. Et af vore ærede æres
medlemmer skrev i den forbindelse et indlæg i FB,
om folkepensionistens problemer med at finde det
rigtige sted at sætte sit kryds. Dengang (og som
bekendt i mange juleafslutninger siden) blev vi
belært om hvor man kan søge assistance, og med
vanlig humor citerede han en landskendt præst for
at sige "I skal gøre som jeg siger - ikke som jeg
gØr"! Mon det stadig gælder her 10 år efter? Nå,
nok om det, men husk lige på at Vinterturneringen
starter på valgdagen. Det udmærkede indlæg blev
forfattet af en BG. Det kom senere frem at det
var et alias for FOC alias Økonomisk Dept. alias
Finansudvalget alias Statistisk Dept. alias Kas
sereren alias ... og B.Gyldholm. Nu håber jeg kun
at du stemte rigtigt dengang BG.

Gyldholm var dengang kasserer, og præsterede et
flot regnskab hvor der IKKE var restancer! Men
det krævede nu også sin man, for som et medlem
fra bestyrelsen skrev:

"Hermed en forklaring til kassereren vedr. det
månedlige bidrag fra medlemmerne.

Engelsk-dansk ordbog:

CONTINGENT: tilfældig, eventuel, (fremtids)mulig
hed.

Jeg kan hØre kassereren nikke!"

Med tanke på sidste årsregnskab vedr. restancer,
og valget om Fælledsmarkedet dengang, kan man så
spørge om ikke vi er blevet lidt for integreret
med det engelske. Altså betal KONTINGENT!

Ole Delfter
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PROGRAM

onsdag 7/9 19.30

Onsdag 14/9 19.30

Onsdag 21/9 19.30

Onsdag 28/9 19.30

Onsdag 5/10 19.30

Onsdag 12/10 19.30

Onsdag 19/10 19.30

VS-Open, runde 4 - 6 og
præmieuddeling.

Hyggeaften -inden Vinter
turneringen starter.

1.runde, Vinterturneringen

2.runde, Vinterturneringen

Udsatte partier i VT.

3.runde, Vinterturneringen

4.runde, Vinterturneringen

Dea.d.1 i n.e :
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d. 21/9.

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

Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33


