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Atter i år er der jul i den gamle Vanløse
Skakklub. Spillelokalet bliver omdannet til
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Bestyrelsen.



Sikker sejr til start
1. holdet ude mod Dianalund, 1. runde

Dianalund I
Kim Pedersen
Palle Sivertsen
John Christensen
Jens Nielsen
Jørgen B. Hansen
Sigfred Nielsen
Bruno Sørensen
Carl-Otto Nielsen

Vanløse I
Eivind Einersen
Gunnar West Hansen
Benny R. Petersen
Morten M. Hansen
Hans Nielsen
Ole Delfter
Lars M. Pedersen
Steen Schousboe

2 - 6
½ - ½
½ - ½
0 - 1
½ - ½
0 - 1
½ - ½
0 - 1
0 - 1

Vi startede sæsonen solidt. Egentlig er Diana
lund prligelknaber, der bør presses, men mod mere
lette mandskaber kan man let få problemer med at
omsætte overlegenheden til et pointmæssigt over
tag. Men vi møder med mange motiverede mand, og
med mere bredde end før. Bundbrædderne er blevet
bedre, så. vi burde kunne gøre os gældende i
toppen af divisionen, da denne er svagere end
normalt. Med Benny på holdet får vi, når Søren
sætter sine ben i Danmark igen, Vanløses stærke
ste førstehold i mands minde, så favoritterne
fra Tåstrup skal se op for at undgå, at vi over
haler dem indenom.

Jeg fik i fravær af vort faste førstebræt
(Søren) foræret 1. brættet, selv om spillet i
det sidste år er skredet mod sumpen. Jeg måtte
op mod den eneste modstander i matchen med seri
øs skakforståelse. Vi spillede et spændende
spil, som skæmmedes ved, at vi hver især overså
visse vigtige varianter. Første fejl kom fra
hans fingre efter 1. e4 e6 2. d4, nemlig
2 ... b6?, som sikkert giver sort svært spil.
Herfra fik jeg fordel og fik ham mere eller
mindre forceret til at ofre. Bonde bagud byttede
han dronninger til en dragende og dramatisk
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ende. Slutspillet så ud som om det snart og
simpelt var vundet for hvid. Men masser af mod
chancer meldte sig med mandens fri a-bonde, og
jeg måtte forsøge at matte ham. Sorts konge korn
i knibe, kredsende om centrum, under krydsild af
mine to tårne. Tårnenes trusler trak tænder ud,
men tidkontrollen og forsigtighed forhindrede en
gennemført gevinst. I stedet for straks at spur
te med mine strærke fribønder satte jeg mig til
at spille automatisk og anstrengte mig for at
stoppe og angribe hans a-bonde. Tempi gik tabt
med at redde mit tårn, som ikke stod til at
forsvare. Oven i dette uheld undervurderede han
sine egne muligheder, og upræcist spil fra hans
side gav mig mulighed for på et hængende hår at
redde remisen.

Gunnar gentog sin gnistrende gejst og havde
- igen - lige rejst sig op fra operationsbordet
for at spille skak. Nylig udskrevet fra hospita
let burde Gunnar vel egentlig være godt glad for
remis, som blev resultatet. Men på trods af
strabadserne greb Gunnar initiativet og ofrede -
midlertidigt - en officer. Og det var Gunnar,

der afslog remis, da offeret viste sig at lede
til en ret død stilling. Det lykkedes da også at
vinde en bonde i det ligefarvede løberslutspil,
men i tidnød tabtes bonden tilbage.

Benny bringer os bedre bredde i toppen.
Efter års fravær fra førsteholdet fik han ende
lig mod på (og familiens ok til) et corne-back.
Benny er en af de to grunde til, at jeg tror, at
vi kan tage teten og se til at slutte i toppen.
(Grund nr. 2 er gruppen, der på papiret præsen
teret meget mere mundlamme modstandere end grup
pe 1, som vi sidste år spillede i) . Dag.ens dont
var enestående simpelt. Benny benyttede sin
standardopstilling mod systemet Gammelindisk,
selv om systemet, de spillede, var tjekkisk
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Benoni. Det opdagede Benny dog først efter par
tiet ... Vi opdagede dog, at opstillingen var til
overflod lige så effektiv mod en tjekkisk Be
noni, og modstanderen flaksede forvildet rundt.
Benny overlod overhovedet ingenting til tilfæl
digheder, tog ingen chancer og udspillede usvi
gelig sikkert den sorte. Partier som dette får
en til at få lyst til at spille 1. d4; det ser
så let ud.

Morten mødte en mand, der ville spille re
mis. Dronningafbytning efter 6-7 træk kridtede
banen op til en hurtig remis. Men Morten mandede
sig op og med megen møje fik han modstanderen i
tovene. En oplagt offermulighed præsenterede
sig, men Morten overså, at offeret skulle op
følges med endnu et offer, og offeret blev op
givet. Alligevel var der en fornem fordel i
stillingen, og gevinsten glippede formentlig kun
på grund af en trykkende tid. Det skete så, at
slutresultatet blev som vi spåede fra starten:
Remis.

Hans havde hvid, og efter afbytning af alle
midterbønder angreb han med alle sine officerer.
Modstanderen forsvarede sig på fransk og holdt
Hans hen, til hvids virkemidler ikke virkede så
overbevisende vindende. Hurtigt trykkede tiden
de to kombattanter, og spændingen steg til
stormfulde højder. Tiden trak tempoet op mod
tidkontrollen, og de to vinger var vandrette ved
træk 40. Den drabelige dyst endte for Dianalund
med en falden vinge, og derved havde vingen
vundet for hvid og Vanløse, selv om stillingen
sådan set så svagt bedre ud for sort.

Ole oplevede ordnede omstændigheder i op
takten. Stenmuren stillede sig sikkert i vejen
for hvids valne forsøg på at støde i centrum.
Som sort skal man sikkert være tilfreds med at
have stoppet hvids forsøg, men det virkede for
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mig temmelig tamt at tage til takke med et mod
stød med dronningfløjbønderne, når nu hvid havde
underskud i udvikling. Umiddelbart undrede jeg
mig over, at Ole opgav overtaget og i stedet
prøvede stille og positionelt presspil. I hvert
fald forsvandt fordelen, og stillingen blev
lukket af. Langsomt kunne hvid lirke til stil
lingen, og slutspillet var -udpræget uldent for
sort. Ole opgiver dog ikke uden at være:ordent
ligt overspillet, og han holdt derfor,,.·hovedet
koldt. I tyk tabsstilling trak han pinen ud, til
modstanderen formøblede sine muligheder ved at
fremtvinge dronningafbytning. Uligefarvede lø
bere var halmstrået, han herefter hang sin hat
på, og selv tre bønder nede holdt løberen lige
præcis en lumpen remis.

Lars leverede lukket sicilianer. Let listede
Lars et lokalt angreb ind mod modstanderens
majestæt, og efter kort tids beskydning kunne
kanonerne knuse kongen. Jeg så egentlig ikke så
meget til partiet, der blev afsluttet kvikt og
kontant.

Steen spillede som sort sikkert og solidt.
Efter først at have udlignet fik han stillingen
langsomt forbedret. Fordelen forstærkedes fra
træk femten og frem, og selv om det så ud til at
være svært at sikre et stort nok overtag til at
kunne overrumple modstanden spillede Steen sin
chance med stor tålmodighed, til den til sidst
kom helt af sig selv med en mattrussel, som man
ikke kunne magte at modsætte sig uden meget
store materialetab.

Alt i alt en sikker og stabil indsats, sær
lig af vore hjemvendte, Benny og Steen, der
sikrede en sikker sejr mod et af divisionens
svageste hold.

Eivind
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2.Holdet tilbage i Lrække - Nederlag vendt til sejr!

I Friboodens oktobernummer gav en unavngiven person (Bestyrelsen?) VS 's 2.Hold følgende
pessimistiske vurdering af holdets chancer i sæsonen 1994-95:

"Holdet skal p11We tu blive i rækken" ???

At holdet skal dyste mod hele 6 førstehold - eneste undtagelse er AS 04 's 3.Hold - er selv
følgelig en ordentlig mundfuld; men at indtage ovennævnte holdning er i mine øjne totalt
demotivereode.

Som holdleder ønsker jeg derfor at fremsætte følgende forhåbninger til indeværende sæson,
hvilket jeg selvfølgelig håber mine holdkammerater vil bakke op omkring:

11 2.Holdets mål er slutte i rækkens bedste halvdel og derigennem
være med til at blande sig i oprykningsstriden !! 11

o-0-o

Første dyst var hjemme mod Valby I, som i sidste sæson var meget tæt på at rykke op i
Mesterrækken. Som kampen skred frem, var det tydeligt, at modstanderne havde under
vurderet os. Hvordan gik det så ? ..••...•..

VANLØSE Il - VALBY I 5-3

Niels Edoo - Bo Andersen Remis
Bendt Wiberg - Robert Malvild 0-1
Jørgen Hansen - Jan Bach 1-0
Leif Jensen - Erling Christiansen 1-0
Erik von Essen - Jørgen Lethan Remis
Asger Levinsen - Jan Morville Scbriider Remis
Knud Larsen - Erling Nilsson Remis
Niels Rendlev - Stig Syndergaard 1-0

Jo, vi vandt sørme. For god ordens skyld skal det dog nævnes, at Valby let kunne have
vundet med de samme cifre.

Vonne var først færdig med det sædvanlige resultat, hvilket er remis for eventueUe nye med
lemmer i klubben, som endnu ikke bar hørt om klubbens absolutte remiskonge. Partiet var

· uden væsentlige komplikationer og sluttede remis ved træk 20.
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Wiberg stod kort inden tidskootrollen lidt presset; men med en kvalitet i overvægt. Over
bevist om en sikker remis ofrede Bendt tilbage, og kom ud i et ligefarvet løberslutspil, hvor
han desværre ikke havde set langt nok i stillingen og måtte affinde sig med at blive holdets
eneste taber.

Friboodel.rykker Leif var heldig, da hans modstander med bonde i overvægt "glemte" at hol
de øje med uret, og derfor tabte på tidsoverskridelse. Leif stod trods den manglende bonde
ganske udmærket, så reelt var det nok kun 1./2 point valbymanden forærede os. Holdkampen
var atter lige: 1½ -1½.

Resten af partierne blev alle afsluttet et godt stykke tid efter tidskontrollen, og specielt i de 2
sidst afsluttede partier var afslutningerne præget af gensidig tidnød.

Wer bragte os på vinderkurs, da han efter at have spillet hovedløst i midtspillet , var havnet
i et slutspil med 2 bønder mindre. Modstanderen tillod/overså imidlertid, at Niller havde
mulighed for at sætte ham mat med tårn og springer! Se partiafslutningen sidst i referatet.

Holdlede.ren øgede forspringet til 3½-l'./2 efter langsomt at have spillet modstanderen positi
onelt ud af brædtet.

Formanden himself (Knud) kunne trods klart terrænovervægt ikke finde "det rigtige træk",
og måtte til sidst se stillingen låst ar en lang række sammenfiltrede bønder. Nu førte vi 4-2.

Asgers og Edoo 's partier blev som tidligere nævnt afgjort i tidnøden, hvor Asgers modstan
der trods ca. 30 sekunders betænkningstid tilbage blev total konfus, hvilket indebar, at han
ikke formåede at sætte mat - med dame + konge mod Asgers heroisk kæmpende konge -
inden tiden udløb. Flot kæmpet af Asger, som tidligere i partiet havde spillet lidt for opti
mistisk i en stilling, hvor modstanderen stod en smule i overkanten.

Edoo var havnet i et tårnslutspil med bonde mindre. Valbymanden havde imidlertid ikke tid
til at realisere gevinstforsøg, og partiet blev derfor givet remis. En fin start for Edoo ovenpå
sidste sæsons dårlige resultater i holdturneringen.

Alt i alt en kamp på detjævne, hvor kun Edoo, Vonne og mig selv sagde hunden vel var de
eneste, som spillede op til deres bedste - så hvad kan det ikke ende med, når alle kommer i
topfonn. Ingen (ikke engang Valby) skal dog forsøge at pille ved vores sejr, som blev skabt i
rigtig holdskakånd.

Jørgen Hansen



Afslutningen på Nillers parti!

Stillingen efter sorts træk 46:

Hvid (Niller):: 47. SaS, Lxb6
Sort (Valby) : 48. Sxb7, Le3

49. Tcl skak, Kg7

SO. Sd6, Td3 skak 53. Se8 skak, Kf8
51. Ka4, Td4 skak 54. Sf6 skak, Ke7
52. KaS, Txf4 SS. Te8 skakmat!

GO:&JU<
ia

F:r-a.. a..:r-k.i"et - _ -

Se hvilken besked der stod i Fribonden for 10 å.r
siden:

HORROR VACUI

"Dette er den medicinske betegnelse for en særlig
sindslidelse. Betegnelsen stammer fra latin, og
kan oversættes til "frygt for å.bne rum", og det
er så.dan frygt, der har få.et redaktionen til at
indsætte denne meddelelse."

Ole Delfter
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STÆRK START

Va.n.l<f>se III 1 _ :r--"U..n.d..e

Tjalfe III - Vanløse III 2½ - 5½

Thomas Rasmussen - Jørgen Holst 1 - 0
Thomas Kristensen - Jørgen Nielsen ½·- ½
Daniel Felthaus - Erik Johansen 1 - 0
BjØrn Haugaard - Kian Pedersen 0 - 1
Bende Sylvan - Erling Madsen 0 - 1
Elan Schapiro - Jens Windeleff 0 - 1
Jonas B. Olsen - Kjell Suadicani 0 - 1
Claus Poulsen (R) - Peder Raunsøe 0 - 1

Således drog otte mand (helt hold) til SØborg,
trosende kulden og den mørke nat. Vi blev mødt
med en mangel på respekt og hjertelighed, men det
kunne man vel forvente af sØborgerne, eller hvad
de end hedder, når man kommer fra SØborg, eller
er det sØborgensere, nå, de er i hvert fald sjæl
lændere. Humøret var (er) hØjt, og flere havde
snakket lidt om 6 - 2 sejr til oprykning senere
hen. Det skulle vise sig, at der var noget om
snakken.

Holst startede utraditionelt, og efter ni træk
havde han bØnder på a5 og b6, og det på en smart
måde. Senere var det centrum, den var gal med.
Ingen ville give efter, men Holst fik fik nok
tårnet lige lovlig hurtigt frem, og ofrede så
tårnet for en lØber og to bØnder, for ikke at
give modstanderen initiativet. Det fik sort nu
alligevel, og i en enkel stilling valgte Holst
endnu en forkert duel, og mistede også det sidste
tårn.

==--~
~~(,,,ti"/STJ.
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JØrgen N. åbnede godt, midtfasen klarede. han
knapt så. godt, hvor JØrgen simpelthen gav en bon
de væk, den skulle vise sig at være halvdyr.

Efterhånden blev der byttet til K + T mod K + T +
B + B, og JØrgen var virkelig på. hælene, nej vi
var på. hælene, for vi kiggede alle på.. JØrgen
spillede flot, og fik erobret den ene af bØnder
ne. Derefter gik det helt i koks for modstander
en. Han havde godt ti minuter til at forvandle
sin randbonde til en dronning. Det kunne han
simpelthen slet ikke finde ud af! Han stirrede
fortabt på. brættet, suttede lidt på. sin finger,
kiggede på. uret, suttede atter på. fingeren, og
flyttede så. kongen, i stedet for den fordømte
bonde. Remis. Pyyh.

Hos Erik så. det længe ud til endnu en remis. Godt
nok var Erik presset gennem det meste af partiet,
men modstanderen spillede uinspireret, og ligesom
om han ikke rigtigt vidste, hvad han ville. Erik
mere end antydede gennem sit spil, at remis måtte
være det rigtige. Erik lod derfor modstanderen få.
bondeovervægt på. kongeflØjen, mens Erik ikke kun
ne komme fremad på. dronningeflØjen. Da Erik ende
lig fik en ide, viste det sig at tabe to bønder.
Derfor tab, efter et mØgkedeligt skakparti, og en
rigtig skakstønner. (Hvad er det??, Red.),

Nej, så. er det anderledes hos mig, der sker sgu
noget. Endnu engang blev jeg totalt overrasket
over min modstanders å.bning. Jeg kom til at stå.
meget uheldigt, men netop som modstanderen skulle
til at høste frugterne, overså. han en springer i
slag, og denne gang var HAN totalt overrasket, og
med et verbalt udbrud til fØlge, lydende så.dan
nogenlunde som her: "Arhmmå.hhah", "Satans". Lidt
efter stoppede jeg uret for ham, da der var
tidskontrol. Han ville ikke mere.

Erling tog hurtigt pynten af en landsholdspige,·
som nok skal blive rigtig dygtig en dag, men
indtil nu kun var statist. Partiet bliver vist
til sidst.
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Jens søgte sine chancer uden dog at risikere no
get, der kunne tabe. Han prøvede at skabe kompli
kationer, som modstanderen måtte bruge tid på at
lØse. Jens var overhovedet ikke presset, og det
virker som om at Jens er i kanonform. I en stil
ling, som Jens ville vinde, faldt modstanderens
vinge inden tidskontrol. Nydeligt.

En anden mand, der spiller godt for tiden, er
Kjell. Samtidig med en god udvikling, var,der
flere forgiftede bønder, og det bar tydeligt hen
mod en Vanløse sejr. Hen mod slutningen var
modstanderen totalt kØrt ned, over alle de fælder
osv., at han tilsidst gik amok med sin konge. Han
flyttede den hist og her, tog endnu en bonde, men
i et klart vundet tårnslutspil for Kjell var der
mat i en, og modstanderen gav endelig op.

Peder åbnede godt, men blev presset lidt efter
lidt, og kom ikke hurtigt nok ud med sin ene
springer. Men da den endelig blev medbestemmende,
skal jeg love for at der skete noget. Hyp - Hyp
sagde det. Sa6-c5-b3 med gaffel der ville vinde
et tårn. Derefter galoperede modstanderen væk, og
ingen har set ham siden.

Hold l.runde 5.bræt
Hvid: Erling Madsen Sort: Bende Sylvan

1. e4, c6 2. d4, d5 3. Sc3, dxe4 4. f3 (Sådan,
væk fra noget af det hun kender. Det gøres bedst
ved at slægte Jens på.) 4. -, exf3 5. Sxf3, Lf5
6. Lf4, e6 7. Ld3, Lxd3 8. Dxd3, Sf6 9. 0-0,
Ld6 10. SgS, Dc7 11. Lxd6, Dxd6 (Det ser ud til,
at Erling har mistet grebet, da Erling gør det
eneste rigtige, angriber hendes i forvejen elen
dige udvikling.) 12. Sce4!, De? 13. Dg3, Sxe4
14. Sxe4, f6 15. Sd6+, Kd8 16. Tael, Sa6 17.Te4
Tb8 18. Tfel, Sc7 19. Sf5, Df7 20. Txe6
(Erling, rolig, kØlig og med overblik. Det så
flot ud.) 20. -, Ta8? (Tc8 er bedre.) 21. .Te7,
Opgivet. Dronningen ryger eller mat.
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Og således kunne otte mand drage hjem, alle som
helte,og velvidende at Tjalfe er et ungt men godt
hold.

Om fjorten dage er det Øbro IV, som må være et
godt hold, ud fra hvor deres I og II hold ligger,
men som vi skal slå på vores hjemmebane. Vi vil
slå til igen.

Kian (en glad og tilfreds holdleder)

PS:SØndag den 20/11 ringede jeg til Jens, kun for
at finde ud af at jeg måtte nØjes med hans tele
fonsvarer. Heldigvis kontaktede han mig senere på
aftenen, og fortalte han var frisk på Onsdag,hvor
vi skal møde Øbro IV den 23/11. Endvidere syntes
han, Erlings parti mod Tjalfe var så godt, at det
skulle i Fribonden, det er vi så to der syntes.
BDG med trækombytning er åbningen blevet kaldt,
en variant som Erling er ekspert i at få frem
bragt i Caro-Kann.Tak for hjælpen BDG Jens.

Gunnar West Hansen
har beriget redak
tionen med nogle
spændende stillin
ger fra partier,
som han har spil
let. Vi bringer
her den første.
Tag udfordringen
op, og tænk over
hans spørgsmål:

Har hvid en kombi
nation?

Gunnar's svar finder du på side 15.
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SMÆK TIL FJERDEHOLDET

Det nyoprykkede 4.hold slap ubesejret gennem 1.
runde (vi var oversiddere), men så kom alvoren
med 2. runde, hvor vi mødtte Frederiksberg VI.

Gemzøe var vist først til at tabe, eterfulgt af
Jan Ingvardsen, Hans Vestergård og Nicolai. Jeg
selv mistede en bonde i åbningen og fik i til
gift en dobbeltbonde, og så gik det ellers lang
somt, men sikkert ned ad bakke, hvorefter jeg
kunne kigge på de resterende partier.

Finn Madsen stod efter tidskontrollen fint, med
en velplaceret løber mod en springer, der var
låst fast på g 1, så jeg vendte mig til de andre.
10 træk senere var officererne imidlertid til
min store overraskelse væk, Finn havde mistet
bønder og havde et håbløst tabt slutspil - sic
transit gloria mundi, som de gamle sagde - det
betyder vist således forgår al den verdens her
lighed.

Bjørn Skovgård spillede et skarpt og spændende
parti, der mundede ud i, at Bjørn havde 3 bønder
for en kvalitet. Her viste de to forbundne fri
bønder sig uovervindelige, og Bjørn vandt sikkert.

Niels Locher tegnede sig for aftenens store drama,
med tidnød både ved 32. og ved afslutningen. Trods
nerverne uden på huden så borden nærmest dansede
ved hvert træk, gjorde Locher dog hver gang det
rigtige træk i det vundne slutspil og nåede at
vinde inden vingen faldt. Godt gået:

JH
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v_ - H~1det

Vores 5. hold, dvs. juniorholdet, var torsdag den
10/11 en tur til Kastrup, for at spille mod Vest
Amager II. Vi havde fornøjelsen af at fØlge vore
unge talenter derud og hjem.

Vestamager II - Vanløse V 3 - 1

Tim Jørgensen - Casper Moser 0 - 1
Lasse Dvoracek - Matti Nellemann 1 - 0
Kasper Hansen - Magnus Rasch 1 - 0
Peter Bjerregård - Sune Maribo 1 - 0

Casper stod for juniorholdets første gevinst i
holdtuneringen. Hans stilling var en anelse tryk
ket efter åbningen.Men han fandt en smart kombi
nation, hvorefter modstanderen blev sat mat.

Matti kom fint fra åbningen, og kunne have vun
det en bonde. Men desværre overså han en mat på
h2.

Magnus stod længe meget godt. Lige pludselig fik
modstanderen dog overtaget, og trak til sidst det
længste strå.

Sune nedspillede sin modstander i abningen. Men
blev så lidt for ivrig,og satte et tarn i slag.

Onsdagen efter gennemgik vi partierne.Her fremgik
det, at der havde været gode muligheder for at
vinde i flere af partierne. Det største problem
er nok, at juniorerne har svært ved at "sidde pa
hænderne", og derfor trækker for hurtigt. At
drengene har talent, og er gået meget frem siden
sidste år, er der for os ingen tvilv om. Det bli
ver spændende at fØlge dem fremover.

Lars og Ole
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Ho1d K-Sk~k

Holdturneringen i K-skak 1993 er slut for Vanløse
Skakklubs vedkommende. Jeg havde påtaget mig op
gaven at forsvare 3.brættet, og et af de mere
spøjse partier jeg havde, var dette:

Hvid: søren SØgaard, Arhus
Sort: Ole Delfter, VS

1. e4, e5 2. Sf3, Sf6 (Russisk) 3. Lc4, Sxe4
4. Sc3, Sxc3 5. dxc3, f6 (som så ofte fØr modta
ger jeg gerne en bonde, og prøver at holde den)
6. 0-0, Sc6 7. Tel, d6 (har jeg ikke bare en
bonde?) 8. b4, De7 9. Sd4, Sd8 10. f4, g6 11. a4,
Dg7 12. as, c6 13. fxe5, dxe5 14. b5, es 15.
Sf3, Le7 16. a6, bxa6 17. bxa6, Tb8 18. De2, Se6
19. Lb5+, Kf7 20. Tfl, Kg8 21. Lc4, h6 22. Lf4,
Ld6 23. Lg3, Kh7 24. Tael, Tf8 25. Sh4, Sf4 26.
Dd2, Tb6 27. Tbl, Dc7 28. Lxf4, exf4 29. Dd5,
Le5 30. Txb6, axb6 31. Tdl, Kg7 32. Opgivet.

Ole

stillingen fra side 12 er mellem:

Hvid: Gunnar West Hansen
Sort: Claus Olsen, Odysseus
3. division 1993

Ml'.

a) Jeg spillede 1. Sd4, Dxd4 2. Lxd7, Kxd7
3. Tdl, Dc4 4. Txd+, Ke8 5. Ddl. Det endte i et
tidnØddrama, der var remis, men han lavede en
grov fejl, 1 - 0.

b) Jeg skulle have spillet: 1. La3, Dc4 2. Sd6+,
exd6 3. Lxd7+, Kxd7 4. Dh3+! (Dette træk fik
jeg ikke med). 4. -, Kd8 5. Tfcl med let hvid
gevinst.

Gunnar

is



Fribondens pris

Jeg ved godt at hovmod står for fald, at træerne ikke vokser
ind i himlen, og at de græske (præ-byzantinske) guder havde for vane
at straffe overmod, hybris med nemesis, en udspekuleret grusomhed
som Zeus eller en af de andre guder fra Olympen zappede ned mod
den intetanende stakkel som havde forbrudt sig. Måske har vi her
oprindelsen til vore dages hybridnet, hvor det dog er ofrene selv som
zapper sig frem til straffen.

Som sagt, jeg ved det godt, men alligevel siger jeg: Nyd det
mens tid er! Vores førstehold har i de senere år tillagt sig en vane med
at spille skiftevis godt og skidt. Slutresultatet er der ikke noget at
udsætte på, en samlet score i omegnen af 50%, men det er nu alligevel
mærkeligt at se hvordan 8 spillere i en runde kan begå kollektivt
harakiri for derefter i den følgende runde at gøre som salig Baron
Munchausen og trække sig selv op ved håret.

I år er situationen den at vi i første runde vandt 6 - 2 over
Dianalund, og i anden runde 7 - 1 over Roskilde II. Utvivlsomt to af
de svageste hold i rækken, men som sagt, nyd førstepladsen mens den
er der! Når man tænker på holdets ovennævnte sædvane kan man kun
gyse ved udsigten til 3. og 4. runde.

I Dianalund var jeg selv med som reserve, en fin tjans på 8.
bræt. Jeg vandt, men det var først efter at have læst Finn Madsens
artikel om livet bag Byzans's (Byzans'? Byzanzs? Byzanzz?) mure at
jeg forstod hvorfor. I samme nummer (nr. 11) var der en af Doktorens
uforlignelige rejseartikler, så dette nummer vil indtage hæderspladsen
i en i forvejen strålende årgang af Fribonden. Endnu en gang ser man
hvor nyttigt det var for alle parter at Hans og jeg gik på pension.
Tilbage til Dianalund:

Hvid: Carl-Otto Nielsen (R)
Sort: Steen Schousboe (R)

Da jeg første gang mødte op i en skakklub (Helsingør, vistnok
1962) fik jeg som nyt medlem en gave, en bog med partierne fra en
urmatch som den svenske stormester G. Ståhlberg i halvtredserne
havde spillet mod klubbens førstehold. Ståhlberg tabte kun et parti
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og vandt matchen stort, men dengang i halvtredserne tilhørte han skam
også stadig verdenseliten. Siden trediverne havde Sverige reelt haft tre
stormestre; de andre var Stoltz, som spillede bedst på "superbenzin",
47% eller mere, og Lundin, som sært nok først fik titlen i begyndelsen
af 1980'erne, hvis jeg husker ret. I sammenligning med disse "tre
musketerer" så den danske skakelite ikke rigtig ud af noget. Vi havde
Jens Enevoldsen, men hvem ellers? Det var nu ikke selve resultatet af
urmatchen som gjorde det største indtryk på mig, men den om
stændighed at samtlige otte partier var blevet åbnet med den åbning
som Tarrasch lidt hånligt benævnte "Ortodoks Dronninggambit". Så
dominerende var denne åbning altså stadig i halvtredserne, i hvert fald
på Helsingørs førstehold. Ingen eksperimenter med Konge-, Dron
ninge-, Bogo-, Nimzo- eller Griinfeld-indisk, og slet ikke noget med
Hollandsk, Benoni eller (gys!) Volga/Benko.

Der var en decideret duft af cerut forbundet med denne orto
dokse dronninggambit. Så kedeligt ville jeg ikke spille, og det var der
heller ikke andre af de yngre der ville. I løbet af min tid som
turnerings- og klubspiller er den ortodokse afslåede d-gambit blevet
nærmest sjælden. Tarrasch (l .d4,d5 2.c4,e6 3.Sc3,c5!?) og modtaget
d-gambit (l .d4,d5 2.c4,d:c4) ses meget hyppigere, i vores klub
eksemplificeret af Eivind (tidligere Tarrasch-tilhænger) og Søren B. P.
Og nu minsandten også Bendt Wiberg, som smadrede mig på ingen tid
i forrige runde af vinterturneringen.

Mit eget hovedforsvar mod l .d4 blev først hollandsk, og
hurtigt derefter nimzoindisk. Det er det stadig, men for variationens
skyld tager jeg en gang imellem en benoni eller kongeinder. Og for et
par år siden fandt jeg på at man også kunne variere med den foragtede
ortodokse dronninggambit. Direkte dårlig kunne den vel ikke være, og
jeg var jo selv i mellemtiden kommet i cerut-alderen.

Som sagt, så gjort, og minsandten om jeg ikke vandt. Næste
gang vandt jeg også, og nu har dette bundsolide forsvar givet mig 4
af 4 eller måske 5 af 5. (Jeg gider ikke finde partilisterne frem!)

Hvordan skal man forklare sådan noget? De indiske forsvar
har da aldrig givet mig så flot en score, men efter læsningen af Finn
Madsens artikel er det begyndt at dæmre for mig. Den ortodokse
dronninggambit er jo så at sige byzantinismen i renkultur. Ingen
aggressive træk, men konsolidering, konsolidering og atter konsoli
dering. Og hvordan reagerer hvid så? Vi fanger an:
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l.d4,d5 2.c4,e6 3.Sc3,Sj6 4.lg5,Sbd7 5.Sj3,Le7 6.eJ,0-0 7.Ld3

7.Tcl har været hovedvarianten i de sidste 50 år, men Botvin
nik var ikke overbevist om at det var bedre, så det er jeg heller ikke.
Man ved vel hvad man skylder sin ungdoms guder!

Sort har nu flere muligheder, og i overensstemmelse med
mine forberedelser spiller jeg solidt uden dog at vælge det mest
almindelige:

7. ,-,d:c4 8.L:c4,b6 9.0-0,lb7 10.aJ(?)

Det er nok lidt hårdt at sætte et spørgsmålstegn, men jeg tror
alligevel at trækket er for blødt. Når man som hvid bliver stillet over
for en ortodoks dronninggambit tænker man at her er en spiller som
er tilfreds med remis og indstillet på sejt forsvar. Ham kan man tillade
sig en del imod, og jeg tror at det er derfor det er så let at vinde med
sort. Det er kendt at man med hvid altid er en smule mere sorgløs end
med sort, og et næsten-tempotab som 10.a3 tror jeg ikke ret mange
spillere ville vove med sort. Men med hvid har man jo førstetrækket. ..

Den rigtige og almindelige plan er 10.De2, for når der dukker
et hvidt tårn op på dl har den sorte dronning det ikke så godt på d8.
For at skaffe plads til den må man spille Se4 eller Sd5, hvilket dog
også er OK. Efter det bløde teksttræk tror jeg at stillingen er lige, men
jeg vil helst have sort. Jeg synes den sorte stilling er ret let at spille,
og det viste sig også at jeg heromkring brugte mindre tid end min
modstander. Det skulle dog siden ændre sig ...

Og apropos det der med betænkningstid: Nu gik jeg en lille
tur og så Hans sidde og læse i avis, en artikel om festspillene i
Bayreuth. Udenfor Byzans bruger man sandelige mere sofistikerede
midler! Det endte med at Hans vandt i et rasende tidnødsdrama.

10. ,-,c5 ll.d:c5,S:c5 12.Sd4(?)

Igen måske lidt hårdt, men den rigtige plan var stadig De2
fulgt af et tårn til d 1. Jeg tror at sort nu objektivt set har en ganske
lille fordel, en anelse initiativ. Der er flere muligheder, og igen
vælger jeg det som ser mest solidt ud. Vi er jo i Byzans, og sort
drømmer ingenlunde om at overskride midterlinjen. Eller i hvert fald
højst med et lillebitte skridt: rigets grænser ligger fast!
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12. ,-,Sfe4 13.L:e7,D:e7 14.S:e4,S:e4 15.f3

Aha, han vil stække løberen på b7. Der er nu en lille
svækkelse af kongestillingen, og bag murene begynder man at fatte et
lønligt håb, se fx sorts 23. og 34. træk.

15. ,-,Tac8 16. Te!, Sd6

Dette kostede svære overvejelser, for det forekom mig at hvis
jeg i fortsættelsen skulle erobre terræn i centrum så blev jeg nødt til
at hytte min herlige ganger mod hans halvdårlige løber. Og den stod
ellers så smukt hjemme i stalden!

17.Ld3,g6

Først og fremmest for at sikre feltet f5, som vil blive svækket
efter det planlagte fremstød e5, men desuden kan det jo blive nyttigt
med et lufthul til kongen. Desværre svækkes nu de sorte felter
omkring kongen, især h6. Der bliver altså behov for yderligere
konsolidering!

18.e4,e5 19.Se2,T:cl 20.D:cl,Tc8 21.Dd2

Under partiet betragtede jeg ikke dette som den bedste
mulighed, (22. De3!), men holdbar er den hvide stiJling sikkert.

21. ,-,Sc4

21.,-,f5 ville virkelig være for groft for den byzantinske
status quo taktik, men selvfølgelig er det en mulighed som begge
parter må have for øje i de næste mange træk. Nu følger altså den
planlagte atbytning som jeg kun havde kunnet overtale mig selv til
fordi jeg øjnede mulighed for at trænge ind via d-linjen. Især feltet d4
er vigtigt, og som vi skal se om et øjeblik er c-linjen ikke noget
særligt.

22. L:c4. T:c4 23. Tel ,Dc5+ 24. Khl ,La6
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Samme træk var fulgt på 24.Kfl. Stillingen efter en tårnaf
bytning på c4 er en smule ubekvem for hvid, men da næppe tabt. Vi
byzantinere kender imidlertid værdien af en lillebitte fordel, et ganske
svagt initiativ, når bare det varer længe. Angribere er langt mere
utålmodige.

25.Sc3,Kg7!!

Et vidunderligt træk for en byzantiner. Det truer intet som
helst, men det konsoliderer. Feltet h6, som blev så sørgeligt svækket,
tages fra den hvide dronning, og en eventuel angriber på bageste
række giver nu ikke skak.

26.hJ

Ikke noget rart træk, men 26.T:c4,D:c4 27.Sg3,h5 28.h4,
Dd4! er decideret ulækkert. Nu kan sort igen forstærke sin stilling i
centrum en smule, mens hvid ikke kan gøre andet end at trække, og
så iøvrigt håbe på at trækkene ikke gør stillingen værre end den er.
Når byzantinisten har en dårlig dag er det omvendt.

26. ,-, Td4 27.Del,Dd6 28.b4,Lc4 29. Tdl,b5

Sådan circa havde jeg fra beskyttelsesrummet forestillet mig
udviklingen siden 16.,-,Sd6. Kampen står om d-linjen, og hvid kan
ikke tillade den sorte e-bonde at blive forfremmet til fribonde ved
e:d4. Altså kan feltet d4 kun trues af Se2 eller Sb3, men hvordan skal
det gå til?

30.Kh2,Da6

Her var måske en god lejlighed til udfaldet f5? I øvrigt var vi
ved at have dårlig tid. Hvid 15 minutter og jeg selv kun usle 10. Altså
tager vi en rask lille trækgentagelse før den videre fremtrængen:

3I. Tal,Dd6 32. Tdl,Da6 33. Tal, Td3!

Ah, den betingede fremrykning! Hvilken nydelse når man ser
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den fra murtinderne. Tårnet rømmer feltet d4 for damen, og dernæst
kan det blive svært for hvid at dæmme op for yderligere ekspansion.
Sc3 er truet, og hvad med anden og første række, for slet ikke at tale
om svæklingen på a3?

Jeg er overbevist om at den sorte stilling er let vundet, men
med 9 minutter igen gør hvid et træk som taber omgående. Det lille
men langvarige pres har gjort sin virkning:

34.g3??,T:f3 35.a4,Db6 36.g4

Ren panik, men det spiller ikke længere nogen rolle. Nu da
det kan ske uden fare er de tidligere så konsolideringsbevidste kujoner
mere end villige til at styrte ud fra fæstningen for at slå de ubevæbne
de fjender ihjel.

36.,-,Dd4 37.S:b5,L:b5 38.a:b5,Db2+ 39.Kgl,T:h3 40. T:a7,Dh2+

"
Steen

HUSK

Vi klarede tiden, hvid med et par sekunder igen og jeg selv
med hele 2 minutter, ren luksus. Nu havde hvid altså tid til at opgive,
og vi gik ind for at analysere lidt. Under analyserne blev det klart for
mig at hvid havde haft ubehag ved sin stilling igennem det meste af
partiet. I virkeligheden var det måske to byzantinister som mødtes? I
så fald må sort jo vinde nærmest automatisk!

Formandens halvårlige beretning foregår i forbin
delse med juleafslutningen den 21/12.
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Om løst og fast XII

SOMME TIDER SVNS
JEG LIVET ER ~ SK$1NT
AT ~EG SLET IKKE KAN

SIGE DET!

Andetsteds i bladet ses en kontaktannonce, som
en bekendt af mig, en nobel ældre dame, har bedt
mig viderebefordre, hvad jeg ikke mente at kunne
afslå, da damen er meget skakinteresseret. Hun
er udpræget angrebss~iller og ikke let at sætte
mat. For en sikkerheds skyld har jeg også sendt
menighedsrådet annoncen, måske kan den sætte liv
i foretagendet eller lus i skindpelsen.

Skakmæssigt set går det stort set ganske ud
mærket for klubben; indtil dato, d.v.s 2o.novem
ber, har l.hold spillet 2 runder i divisionstur

·neringen og scoret 6-2 mod Diana
lund og 7-1 mod Hoskilde II, hvil
ket foreløbig giver en samlet sco
re på 81,25%. Men lad os nu ikke
blive overmodige, kære venner, det
sømmer sig for os som oprigtige

'kristne (ikke at forveksle med de
hellige) at være ydmyge; Vorherre
kan meget vel i sidste ende have
reserveret os en ordentlig beg-

____....,,____.... mand, det nummer har han før lavet
med os.

Fribonden for november er lige udkommet, som
sædvanlig er den helt i top. Især to indlæg har
jeg heftet mig ved, det ene af Finn G.Madsen, som
vi hører alt for lidt fra i betragtning af, at
han er ret kendt som forfatter, dog knap så be
rømt som H.C.Andersen. Finn causerer meget inter
essant om romerrigets storhed og fald og krydrer
sin beretning med romertal og latinske bonmots.
Den aften i året MCMLXXXXIII, som han nævner, kan
også skrives MDCCCCLXXXXIII, og så kan jeg for
resten tilføje, at en af årsagerne til rigets fal
lit var netop tallene, for inden de nåede at få
skrevet et årstal fuldt ud, var tiden gået og vi
seren faldet. På det latinske område kan· jeg ikke
konkurrere med Finn, men jeg kender dog en meget
vigtig tese, som jeg vil tillade mig at citere,
og som jeg vil anbefale jer at indlemme i jeres
viden og holde jer efterrettelig, nemlig Vir pru
dens non contra ventum mingit, hvilket er udlagt
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Klog mand ~isser ikke i modvind. Hvis I vil vide
hvorfor ikke, så prøv selv. - Og så kender jeg
selvfølgelig lægtilæs kulitorum.

Dr Holsts beretning er som sædvanlig uforligne
lig, og hans tegninger kunne Rembrandt simpelthen
ikke have gjort ham efter, sikke typer! Og alle
de udenlandske steder doktoren har været, det er
til at svimle over for en som mig, der ikke har
været ret meget længere væk end Glostrup. - Jeg
har godtnok hørt om Hebriderne, men doktoren kun
ne godt have nævnt, om det er de indvendige eller
de udvendige af dem det drejer sig om. Hans stu
dium af diverse skotske destillater må vække be
undring, det fremgår tydeligt, at han ikke bare
har skottet til dem. Den doktor, den doktor, ja
han er en juvel i Vanløse Skakklubs krone, ham
skal vi passe godt på.

Der er mange andre perler i novembernummeret,
som er omtale værd, men det må jeg af hensyn til
deadline og plads lade ligge, skammeligt nok.

Til slut en af mine typiske svinagtigheder:
Der står Vinterturneringen, afbud meldes til Kjell,
tlf osv, træffes han ikke, ring da til Morten osv,
der burde tilføjes han træffes heller ikke. - Og
skulle jeg ikke leve så længe, vil jeg for alle
tilfældes skyld ønske jer alle en glædelig jul.

Børge G.

J u 1 e ø n s k e

Ungdommelig, good-looking enke, 81 år, af
kristelig livsholdning, men alligevel med
blink i øjet og frisk til det hele, søger
undtagelsesvis ad denne vej kontakt med
ligesindet gentleman af godt helbred, alder
underordnet, dog ikke over 4o år, til gen
sidig glæde osv i julen samt seriøst, per
manent skak- & bibelstudium under intime
former. Absolut diskretion fordres og ga
ranteres, spøg frabedes. Fribondens redak
tion formidler kontakt. Tøv ikke, tiden er

knap.
Mother Theresa.2.3



PROGRAM

Onsdag 4/1

Onsdag 11/1

søndag 15/1

19.30

19.30

12.00

Holdkamp, 1. hold hjemme
mod Kalundborg.

Holdkampe, 3.runde i KSU

JULEAFSLUTNING
og formandens halvarlige
beretning.

Nytarsturnering.

Udsatte partier.

6.runde, Vinterturneringen

Holdkamp, l.hold ude mod
Tå.strup.

søndag 11/12 12.00

Onsdag 28/12 19.30

Onsdag 14/12 19.30

Onsdag 21/12 20.00

Deadline:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.28/12.

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
Toftegards 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


