
52. årgang nr. 1 Januar 1995

GODT NYTÅR
Halvårlig beretning/ Juleafslutning

I år var der 30, der havde fundet vej til klub
bens juleafslutning, hvor der blev budt på æble
skiver og glØgg, samt sodavand til juniorerne.

Den halvårlige beretning er efterhånden blevet en
integreret del af juleafslutningen. Formanden
redegjorde for klubbens mange aktiviteter siden
genralforsamlingen. Endvidere kunne Knud konsta
tere, at trods generel medlemstilbagegang i DSU
holder Vanløse Skakklub status quo. Medvirkende
hertil er bl.a. Skakkens Dag/VS-Open, som gav en
medlemstilgang på fire.

Afslutningsvis gjorde kassereren rede for, hvor
dan det stod til med klubbens finanser. Et stort
problem er, at kaffe/Øl/sodavandsregnskabet ikke
vil give samme overskud som tidligere år.



Efter formandens halvårlige beretning entrede
Gyldholm podiet, og gav sin traditionelle jule
prædiken. Arets emne var drukkenskab, og moralen
var, at man skal opfØre sig sømmeligt.

Det er jo altid spændende, når mennesker viser
talenter ukendte for os andre. Dette var tilfæl
det denne aften, da Raunsøe satte sig til et med
bragt keyboard, og underholdte os andre med nogle
af julens melodier.

Ellers bØd aftenen på en række quizer, og andre
underholdende indslag. Eigil og Gyldholm stod for
quizerne, og Eivind var primus motor for et nav
nelotteri på de 64 felter. Aftenen sluttede med
"Sherry-lynskak", hvor to par var oppe ved
demonstrationsbrættet, og hver gang en brik blev
slået, skulle synderen "nyde" et glas af nævnte
drik.

Det velgennemfØrte arrangement sluttede cirka
kl. 23, hvorefter der blev spillet lyn til den
lyse morgen.

Lars og Ole

st~t~s fo~ F~ibo~de~
A~et 1994.

I 1994 var der 26 forskellige medlemmer der bi
drog med artikler til Fribonden. Den udkom med 12
numre, og de var i gennemsnit på 23 sider.

Redaktionen takker for den store interesse, og
vi håber, at den vil fortsætte her i det nye Ar.

Redaktionen
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Undermatchning
1. holdet hjemme mod Roskilde 2, 2. runde

Vanløse I
Eivind Einersen
Gunnar West Hansen
Benny Petersen
Morten M. Hansen
Hans Nielsen
Ole Delfter
Lars M. Pedersen
Jesper Asgaard

- Roskilde II
- Jesper Balslev
- Arne Karlsen
- Henrik Andersen
- Kim Sonne
- Jakob Anderse.11
- Henrik Hansen
- Niels L. Agger
- Willy Sangmann

7-1
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0

Efter sidste referats bogstavrim (som min kære
læser sikkert ikke engang opdagede, vel?) går
jeg nu tilbage til en mere almindelig referat
stil til min beretning om 1. holdets kamp i 3.
division, gruppe 2, 2. runde.

Efter første rundes kamp var forhåbningerne
begyndt at melde sig. Var Vanløse gode nok til
at blande sig i topstriden? Eller var 6-2 resul
tatet bare en enlig svale mod et svagt hold?

På papiret var Roskilde-holdet noget svagere
end da vi for nogle år siden slog dem 6-2, og
hurtigt begyndte et billede at tegne sig: Van
løse stod godt på alle brætter.

Lars var lige så hurtigt færdig som i 1.
runde. Lars udnyttede modstanderens stereotype
åbningsspil til at gå på bonderov, og da han
havde taget to bønder blev modstanderen så
skræmt, at han tillod dronningafbytning. Her
efter var resten teknik, men modstanderen frem
skyndede processen ved at tabe yderligere en
officer. Reelt formåede modstanderen ikke at
etablere nogen form for modspil eller ~9.hancer.

Gunnar mødte en mand, der ville kq~plicere
fra træk 10 i en Gunnar-specialvariant.- Partiet
blev på yderligere 4 træk .•. Reelt kunne mod-
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standeren nemlig have opgivet, da Gunnar i træk
14 ville vinde enten springer eller tårn, men
modstanderen valgte at give tårnet i håb om, at
Gunnars dronning ville kunne fanges. Det kunne
den ikke.

Hans overså en banal bondegevinst (de rele
vante brikker var: sort Dc7 og Ld6 og bønder a6
og b5, hvid Ddl, Le2 og Sc3. Hvid spiller natur
ligvis Lxb5). Men stillingen var alligevel ac
ceptabel, og Hans spillede straks 15 ... Lxh2 med
den velkendte vits, at man slår igennem på g3,
når hvid spiller g3, hvorefter dronningen giver
mindst evig skak fra g3 og h3. Sort havde imid
lertid ikke mere end remis i stillingen og skul
le efter min opfattelse være glad for, at hvid
ikke benyttede sin mulighed for at sætte den

_hvide dronning imellem på skakkerne. Objektivt
set var slutspillet efter dronningafbytning
ganske vist chancerigt for sort ( 3 forbundne
fribønder), men det var dog tabt. Hvid turde
ikke og tillod altså i stedet den evige skak.

Ole spillede aktivt med hvid i Samisch og
ofrede et par bønder for en åben h-linje, som
snart fik besøg af alle Oles tunge officerer.
Det gav et strålende angreb, der snart mundede
ud i (var Ole for grådig, eller var der virkelig
ikke en hurtigere fortsættelse?) en officers
gevinst, men så var damerne byttet og angrebet
forsvundet. Pludselig fik jeg sved på panden, da
modstanderen ofrede løber for at få sine frem
skudte bønder fremad, men alt var under kontrol,
og Oles bonde gik i dronning et træk før mod
standerens, der så gav hånd.

Jesper sikrede sig kort efter åbningen et
behageligt centrumspil og vandt oven i købet en
bonde med en enkel gaffel. Modstanderen blev
desperat og ofrede en kvalitet for at bryde
centrummet ned og for at få en for~ for modspil.
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Modspillet blev bare ikke rigtig farligt, og
snart kunne Jesper gå til angreb. Materialeover
vægten viste sig snart at få overvældende be
tydning, og modstanderen blev helt mat.

Jeg fik en bekvem stilling efter åbningen,
men dog ikke nogen rigtig fordel. Jeg inviterede
derfor til afbytninger, der ville give et tårn
slutspil, jeg kunne sidde og nørkle med. "Men han
ville hellere spille midtspil, og så fik~jeg mit
tårn ind i hans stilling med afgørende fordel.
Han havde dog en kombination, der så ud til at
give lige spil ved midlertidigt at ofre en offi
cer. Jeg så kombinationen men kunne ikke se,
hvad jeg skulle spille mod den og tillod derfor
offeret og spillede varianten a tempo. Derved
overså jeg en klokkeklar gevinst i 1 træk. Min
største fejl nogensinde i et seriøst parti.

Benny spillede et meget kompliceret parti,
hvor det for en udenforstående så ud til, at
hvid havde fat i den lange ende i midtspillet.
Men Benny havde hele tiden styr over tingene og
fik reddet sig en klokkeklar gevinststilling.
Eneste problem var tiden (15 træk på 30 sekun
der, så vidt jeg husker), men også den hurdle
klaredes med bravour. Med det spil, Benny har
vist i de første to runder, er han mit bud på
topscorerværdigheden. Er der nogen, der tør
vædde med mig om dette? Jeg tipper odds til at
burde være fifty-fifty, men tidnød kan dog mu
ligvis give en Benny så mange problemer, at en
anden kan blande sig.

Morten legede Pac-Man. Først overvandt han
sorts bonde es med en trippeltrussel (2 sprin
gere og 1 løber) og siden gik det slag i slag.
Eller man burde måske sige bonde i slag ... Bon
de-en, bonde-to, bonde-tre, bonde-fire, som
Morten snuppede. I mellemtiden kunne han have
fremtvunget dronningafbytning til et slutspil

5



uden modchancer, men han ville hellere vente med
afbytningerne, til han havde snuppet alle mod
standerens bønder. Det nåede han dog ikke, for
efter bonde-4 kom kvalitet-!, og så var det ikke
sjovt længere.

7-1, som burde have været 7 ½ - ½. Men alli
gevel er det jo et pænt resultat. Der synes
altså at være grund til optimisme, men alligevel
spår jeg, at vi får bank mod Tåstrup i runde 4
og bliver nr. 2 i gruppen. (Er der nogen, der
tør vædde om dette?).

Eivind

Stilhed før stormen
1. holdet hjemme mod Kalundborg, 3. runde

Vanløse I
Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Gunnar West Hansen
Benny Petersen
Morten M. Hansen
Hans Nielsen
Lars M. Pedersen
Jesper Asgaard

-· Kalundborg I
- Kim Pilgaard
- Morten Ligaard
- Esben Christensen
- Rasmus Østergaard
- Jacob Carstensen
- Dennis Døngaard
- Carl Erik Møller
- Peder Larsen

4½ - 3½
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
0:....1
1-0

Første gang vi fik modstand i løbet af sæsonen
løb det stille af. Vi spillede pænt på nogle
brætter og mindre pænt på andre. Men jeg fryg
ter, at det bliver stilhed før Tåstrup-stormen.
Vi kan godt slå Tåstrup 6-2, men vi kan også
tabe 7-1, som vi gjorde sidste år mod Lyngby
Virum. Den kamp bliver uhyggeligt spændende, men
alt skal jo ikke dreje sig om topkampen. Inden
da havde vi lige en kamp, der skulle overstås
min. 5-3. Det skulle vise sig at blive svært.

Benny spillede underligt uambitiøst med hvid
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i Nimzoindisk. Hurtigt syntes jeg bedst om sorts
stilling, men sort var (heldigvis?) tilfreds med
remis, og sådan blev resultatet snart. --

Lars forsøgte som sort at dreje spillet ind
i en lukket sicilianer med omvendte farver, men
så lurede modstanderen, hvem han spillede mod,
og sørgede for at få stillingen over i en lukket
sicilianer med almindelige farver. Pludselig
skulle Lars så til at spille mod sig selv, og
det gik - fristes man til at sige - naturligvis
galt. Modstanderen fik et voldsomt angreb, der
hurtigt brød igennem.

Jesper tillod sin modstander at få åbnet h
linjen, og så rokerede Jesper oven i købet kort.
Det var en for stor fristelse for den aggressive
sortspiller, der straks tog hovedet under armen
og rokerede langt. Problemet var bare, at sorts
"angr_eb" bestod i en åben h-linje, mens hvids
angreb bestod i to åbne linjer, a- og b-. Med
nogle mystiske træk gjorde modstanderen det ikke
svært for Jesper, hvis angreb snart afgjorde.

Jeg spillede for første gang i år (ikke for
første gang i sæsonen, men for første gang i
1994, siger min korttidshukommelse mig) et no
genlunde ordentligt parti. Desværre bød modstan
deren ikke på megen modstand, da han fik mulig
heden. Men allerede fra 1. e4 d5? ved man jo, at
hvid kører den hjem, så det havde vel ikke gjort
nogen forskel, om han havde været bedre.

Søren spillede en gammel kending, der dog
ikke bliver bedre af genbruget. Åbningen var for
passiv, og en enkelt positionel brøler var nok
til, at hele partiet måtte kæmpes med ryggen mod
muren. Det har man simpelt hen ikke råd til mod
superholdspilleren Kim Pilgaard, der vistnok har
26/27 i holdturneringen for Kalundborg og inden
da fik 6½ af 7 for Brønshøj (remisen var i sid
ste runde og betød, at Vanløse blev i 3. divi-
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sion, som nogen vel stadig kan huske; det kan
jeg i hvert fald). Langsomt, men sikkert, blev
Søren presset ned på bageste række og boinget.

Hans fik foræret en bonde. Modstanderen
forsøgte først at vinde den tilbage, siden at
etablere et angreb, begge dele uden held. Her
efter kvadrede Hans ham fuldstændig, men lod
være med at binde sækken til. Flere oplagte
gevinster (bl.a. en tårngevinst i 1 træk) blev
ikke udnyttet, men det, der kom på brættet,
vandt også.

Morten fik efter nogle indledende komplika
tioner en halvubehagelig stilling. Men det var
ikke værre end at han snart fik byttet af, og så
var slutspillet pludselig gunstigt. Modstanderen
overså nogle Schmeichel-muligheder og måtte
derefter konstatere, at slutspillet var meget
uldent, for ikke at sige tabt. Morten tog sig
lang tid om gevinstføringen, men det skyldtes
mere stillingen end Mortens trang til at spille
uigendriveligt.

Gunnar vandt en bonde forholdsvis hurtigt,
men for at forsvare den måtte man spille frækt.
Det gjorde Gunnar naturligvis, og det gav ham
faktisk også et stærkt centrum, der burde have
afgjort partiet. Men han havde brugt alt for
lang tid, og i tidnøden gik det galt. Gunnar
tabte bonden tilbage og ofrede helt vanvittigt
(så det ud) en kvalitet. Dermed forsvandt alle
modspilschancer for en tid. Gunnar kæmpede dog
som en mand, og chancerne vågnede op, efterhån
den som slutspillet skred frem. Til sidst skulle
modstanderen til at tage sig sammen for at vin
de. Det gjorde han så, og så var den potte ude.

Det samlede resultat blev altså 4 ½ - 3 ½,
og nu ligger vi½ point efter Tåstrup, som vi
får i næste runde. En sand gyser.

Eivind
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2.Holdet vandt igen!!

AS 04 m - VANLØSE II 3½-4½

Peter Korsgaard - Niels Edoo Remis
Thore N. Jensen - Bendt Wiberg 0-1 -~,
Henrik Andersen - Jørgen Hansen 0-1
Per Lunde Jensen - Leif Jensen Remis
Flemmimg Lund - Asger Levinsen Remis
Anders Bering Knud Larsen 1-0

--~-
Lars Overby - Richard H. Nielsen(R) 1 - 0
Henning Lauritzen - Niels Rendlev 0-1

Det startede rigtigt dårligt, da Knud havde set en smart kombination allerede i træk 7, som
desværre viste sig at være et rødvinsfatamorgana med rent officerstab til følge. Knud fort
satte i rigtig holdskakånd; men da næste officer blev tabt 9 træk senere blev videre kamp
opgivet.

Leif var mødt frem trods et maveonde, og formåede faktisk at fremtvinge en klar fordelagtig
stilling med bonde mere samt flere isolani hos modstanderen. Kræfterne var imidlertid slup
pet op, og uden interesse i at bavne i et langt og sejt slutspil afviklede han til en død remis
stilling.

Resten af partierne var på dette tidspunkt - efter 2 timer - uden væsentlig fordel til nogen af
parterne. Niller havde dog et lille overtag, som indebar, at AS-erens betænkningstid svandt
kraftigt. Pludselig greb kamplederen ind - modstanderens vinge var faldet ved træk 31. Pi
dette tidspunkt havde Niller med bondefremstødet f7-f5-f4 opnået gevinststilling. Stillingen
var nu l1/2-l1h.

Asger mødte efter sigende en rutineret (tidligere?) elitespiller, men i sædvanlig sikker hold
kampstil holdt han balancen pi brædtet og hjemførte en sikker remis.

Richard debuterede som reserve for Vonne, og blev overrasket af en "skandinaver". Trods
merbonde til Richard fik AS-eren et klart overtag, og kort inden tidskontrollen var der ikke
mere at gøre. AS 04 førte nu 3-2. Tilbage sad de 3 topbrætter, hvor det ved tidskontrollen
(træk 32) si ud til, at vi kun ville få 1-11/2 point yderligere.

Bendt var involveret i et meget besynderligt parti, hvor AS-eren vandt en bonde i træk 10
efter at have rokeret kort i 4. træk efterfulgt af bondefremstødet g3-g4-g5! Omkring tidskon
trollen havde Bendt dog udlignet og tilbød remis ved træk 34. AS-eren ville imidlertid vinde -
for allerede 6 træk senere at tilbyde Bendt remis. Bendt var i mellemtiden blevet sulten, og i
en fordelagtig stilling afslog han naturligvis. Holdkammeraterne si Bendt styre direkte mod
sejren, da klappen pludselig gik ned - han satte sin sidste officer (springer) direkte i slag.
Sandsynligvis var det tidnøden, der gjorde, at AS-eren overså gaven, og i stedet trak en
bonde. Herefter "hev" Bendt den udækkede "krikke" i sikkerhed, hvorefter modstanderen
opgav i ren fortvivlelse - se partiafslutningen sidst i referatet. Vi havde udlignet til 3-3.
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Edoo fik et klart udviklingsforspring mod til gængæld at måtte opgive sin rokade. I midtspil
let fik modstanderen udlignet og det lykkedes endvidere AS-eren at vinde en bonde, Med
begge konger "ubeskyttet" og manglende tid var det ikke nemt for modstanderen at vinde et
dobbelt tArnslutspil. Få minutter før tiden udløb kontaktede Edoo holdlederen (undertegnede)
og spurgte "korrekt" om lov til at modtage et remistilbud. Da jeg selv stod til gevinst syntes
det unødvendigt at forsøge at vinde et tidnøddrama - så jeg sagde OK!?

Jeg blev efter matchen belært af en venlig AS-tilskuer om, at det ikke er tilladt at blive kon
sulteret vedrørende accept af et remistilbud ved brædtet - så for god ordens skyld vil'jeg på
minde andre remisaspiranter om, at de skal rejse sig fra stolen og ikke som Niels gjorde kon
takte holdJederen siddende ved brædtet.

Jeg skuUe nu vinde for at sikre holdet en smal sejr. For første gang i et turneringsparti
mødte jeg med de sorte brikker en "Albins modgambit", som jeg ofte har spiUet som hvid,
hvilket blandt andet en række af klubbens medJemmer bar haft "fornøjelsen" af. Jeg fik
imidlertid ikke aflivet AS-erens e-bonde i tide, og fik som følge heraf en presset stilling,Vden
jeg dog på noget tidspunkt var i tabsfare. Efter tidskontroUen spillede modstanderen i over
bevisning om, at stillingen - et tårnslutspil - var stendød remis. Jeg havde dog fundet en
snedig plan, som gjorde, at jeg fik fremtvungelt et slutspil, hvor jeg fik 2 fribønder mod een.
Med en aktiv konge fik jeg langsomt tvunget AS-eren tilbage på brædtet, og til sidst kunne
ban ikke forhindre en af mine bønder i at nå i "mål". Sejren på 4½-31/2 var sikret.

Mslutningsvis skal de kære Fribondelæsere se afslutningen på BendtWiberg's parti:

r

Hvid: Thore N. Jensen, AS 04 m
Sort: BendtWiberg, Vanløse Il

Partiet fortsatte:
SO. Kc4, Kg4
51. Lbl, Sf3 (b3-h2 er stærkere!)
52. b3-b4, axb4
53. Kxb4, Kf4
54. KcS, KeS ?????
SS. b4 ????, Sd4
56. Hvid opgav

Jørgen G. Hansen

10



VANLØSE MERE END NEDBANKET.
S1a..gtet?

Va..::n.1 øse III 2. :r-'l..1:n..d.e

Vanløse III - Øbro IV 0 - 8

JØrgen Holst - Erik J. Thomsen 0 -~1
JØrgen Nielsen - Morten R. Mortensen 0 -
Erik Johansen - Niels Guldbergsen (R) 0 - 1
Kian Pedersen - Lars Larsen 0 - 1
Erling Madsen - Claus Poulsen (R) 0 - 1
Jens Windeleff - Claus E. Mikkelsen 0 - 1
Kjell Suadicani - Steven McFarlane (R) 0 - 1
Peder Raunsøe - Lars SØndergaard (R) 0 - 1

Det her er simpelthen nedturen, der fortsætter
fra sidste år, men med den forskel at nu taber vi
endnu større. En forbandelse der hviler over III
holdet, som forfØlges af nederlag, der siger spar.
to til alt og alle. Joh, der er virkelig brug for
Guiness RekordbØger i Vanløse. Den kære Finn G.
Madsen for den mest heldige eller magelige skak
spiller, III holdet for om end ikke det mest tab
ende, så det størst tabende hold, eller hvad med
holdet der ikke kan tabe almindeligt?

O - 8 på hjemmebane. Det er sgu for dårligt.

Jeg fik ikke Holst's parti, men det gØr nu heller
ikke så meget. Holst havde dog mod enden, løber,
springer mod tårn, og de havde vist hver fire
bØnder. Et fordelagtigt slutspil, som ud fra hvad
jeg så, skulle holde remis, men .... O - 1.
Ved første runde skrev jeg: "Utraditionel åbning"
Nu ser jeg, at der rent faktisk var tale om aber.
Holst åbnede nemlig med b4, og det har senere
åbenbaret sig, at det er en Orang-utan. Ok, men
jeg synes stadigvæk, at den er utraditionel.
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JØrgen N. fik en lidt presset start, nok mest
fordi han kom 18 minutter for sent. JØrgen
mener selv, at han stod rimeligt, mens jeg mener,
det blev rettet til det bedre. I en lidt presset
stilling tog JØrgen en bonde for at blive sat
mat i to. O - 1

Erik kom også uheldigt fra start, og kæmpede
gennem hele partiet for at holde benene lige. De
blev dog fejet væk, da Erik ville tabe en bonde,
som ville ruinere hans stilling totalt. Kongep
blev lagt ned, der var intet at hente. O - 1

Denne gang kendte jeg åbningen ud og ind fra lyn
mod JØrgen N. og Erling. Og hvis jeg havde byttet
min lØber for springer, ville jeg have haft en
god stilling, men overblikket manglede (mangler),
og selv om jeg fik lidt spil for tabet af min
lØber, gik det bare ned og ned og atter ned af
bakke. 0 - 1.

Erling møde en herlig type, der må elske skak.
Selv om Erling tabte, må jeg give denne Claus
Poulsen så meget kredit, at jeg mener, partiet er
værd at vise i Fribonden. 0 ·- 1.

Både Jens og Kjell kom ind i Blackmar-Diemer
varianten, og for at holde debatten vedlige,
vises begge tabspartier til sidst. O - 1, 0 - 1.

Raunsøe spillede godt, men kiksede mod enden. Det
var desværre mere tilfældigheder end modstander
ens taktik, der gjorde at Raunsøe måtte give op
mod to forbundne fribØnder. 0 - 1.

Som lovet, Erlings parti:
Hvid : Claus Poulsen
Sort : Erling Madsen

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sd2, Sf6 4. Ld3, dxe4
5. Sxe4, b6 6.Df3?!, c6 7. Lg5, Le? 8. Se2,Lb7
9. 0-0-0, Sd5 (Hvid har initiativet, men kan det
holde?).
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10. h4, Dc7 11. h5, Sd7 12. Ld2, S5f6 (Her har
Erling sat to spørgsmålstegn.) 13.Lf4,e5 14.dxeS,
Sxe5 15. Dg3, S6d7 16. Kbl? (Jeg mener hvid kan
slå på g7 med dronningen. Lf6 besvares med Lxe5
eller nok endnu bedre Sxf6+.) 16. -, 0-0-0 17.h6,
gxh6 18. Txh6, Tdg8 19. Txh7! (Hvid vinder sin
første bonde, det kunne have været den anden-ind
tjente bonde. Desuden sælger hvid nu sin dronning
for Erlings tårne.) 19. -, Txg3 20. TxhB+, Ld8
21. Lxg3, c5 22. Lh4!, f6 Inden hvid nåede at
trække, opgav Erling. Sxf6 står ikke til at redde
Sd6 som er klart farligst, lykkes ikke fØr Ld3 er
af vejen.

Og her endnu et parti ...
Hvid: Jens Windeleff, VS
Sort: Claus E. Mikkelsen, Øbro

1. d4, d5 2. e4, dxe4 (Jens sidder garanteret
derhjemme og skriver. Herved kommer jeg forhå
bentlig Jens i forkøbet) 3. Sc3, e5 4. Sxe4,exd4
5. Lc4, Lb4+ 6. Ld2, Lxd2 7. Dxd2, Lf5 8. Sg5,
Lg6 9. 0-0-0, Sc6 10. h4, h6 11. S5f3, Df6
(Jens vinder bonden tilbage ... ) 12. Sxd4, 0-0-0
(-men den koster. Jens står mindre godt) 13. c3,
Sxd4 14. cxd4, Dc6 15. Dc3, Sf6 16. f3, Sd5
17. Lxd5, Dxd5 18. b3, The8 19. Dc4, Df5! (Av,
mand) 20. Kb2, Td6 21. g4! (Mer eller mindre et
paniktræk, men der truer jo Tc6) 21. -, Df4 22.h5
Lh7 23. Da4, De3! 24. Dxa7? (Nej! "Gunnar" sig
noget til Jens) 24. -, Df2+ 25. Kc3, Dc2+
26. Opgivet. Dronningen ryger.

Og endnu et parti fra den famøse runde ...
Hvid: Stefan McFarlane, Øbro
Sort: Kjell Suadicani, VS

1. d4, d5 2. e4, dxe4 (Here we go again) 3. Sc3,
Sf6 4. f3, exf3 5. Dxf3, c6 6. Le3, Sbd7
7. 0-0-0, Sb6 8. h3, Sbd5! (Så bytter vi af)
9. Sxd5, Dxd5 10. Dxd5, Sxd5 11. Ld2, Lf5
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12. Sf3, e6 13. a3, Ld6 14. Se5? (Her burde
Kjell bytte af, men) 14. -, f6 (Istedet har han
nu flere tempi end McFarlane) 15. Sf3, 0-0 16.Sh4
Le4 17. Tel, f5 18. Sf3, Lxf3 19. gxf3, Tae8
20. Ld3, b5 21. Kbl, e5 22. dxe5, Lxe5 23.Thgl,
g6 24. h4, Kf7 25. h5, Ld44 26. hxg+, hxg
27. Thl, Txel+ 28. Txel, Th8 29. Ka2, Th3
30. Tfl, Se3 31. Lxe3, Lxe3 32. f4, Kf6 33.Kb3
a5 34. a4, b4 35. Kc4, Th4 36. Kb3, Txf4
37. Tel, Tf3. Her burde stotten stoppe, men som
kendetegn for de landsmænd, kæmper de tappert yi
dere, og da alt jo alligevel gik galt for Vanløse
smed Kjell da også tårnet væk, netop som han
skulle afgøre partiet med en dronning. "Nå", sag
de Kjell forundret.

"Ja, det er klart, sæt nu vi skulle få. bare et
brætpoint denne afgjort meget skuffende aften",
tænkte jeg. jeg ville stille mig op og trampe på.
det ski .. 1 .... bræt, undskyld udtrykket, men det
er heller ikke hver dag man taber 0 - 8.

Hvad der er ligeså. trist er at oprykning nok er
udelukket, og at spørgsmålet: Bliver vi i rækken,
spøger i baggrunden. I modsat fald, klarer vi så.
fjerde række, eller må vi ned i drengerækken, og
på. babystadiet, eller må.ske vil DSU slet ikke
have os med? HØr videre på gyset i næste nummer.
Sikke en fed julehistorie I kan få. Joh, jeg skal
love for at Øbro IV er et stærkt hold. Den 12/12
gælder det Vesterbro I!, et stærkere hold end
Øbro, men vi gør det bedre, ikke sandt gutter?
Ikke flere fælles nedturer.

Kian, en fuldstændig grædefærdig og
dybt, dybt deprimeret holdleder
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v.-Ho1d..e-t

Juniorholdet (oversidder i 2. runde) spillede i
3. runde mod et noget mere rutineret Frederiks
berg mandskab. Undertegnede vikarierede som hold
leder, da Erik var optaget af et julearrangement.

Vanløse V

Casper Moser
Matti Nellemann -
Bo Pilgaard (R) -
Sune Maribo

Frederiksberg VIII

Jacob Petersen
Hans Westtoft
Dennis Horini
Mads SØndergaard (R)

0 - 1
0 - 1
0 - 1
1 - 0

Casper spillede mod en virkelig stærk modstander,
og da denne vandt en bonde efter åbningen, gik
det meget hurtigt ned ad bakke for Casper.

Matti spillede åbningen godt og vandt en bonde.
Desværre fik modstanderen modspil. Da Matti her
efter satte en officer i slag, var der ikke mere
at gØre.

Bo debuterede på juniorholdet på fornem vis. Han
"solgte" godt nok en bonde i åbningen, men efter
dette forsvarede han sig godt. Da modstanderen
herefter overspillede sin stilling, stod Bo fak
tisk til gevinst. Han skulle blot have byttet sit
sidste tårn, men desværre flyttede Bo kongen, og
tå~net var i slag.

Sune. Holdets eneste point gik til "IH-dræberen"
Sune. (Jvf. FB-nr 6 1994). Han kom glimrende fra
åbningen og vandt en bonde. Herefter svigtede
koncentrationen en anelse, og en officer blev sat
i slag. Efter en smart vending fik Sune fat i
modstanderens dronning for et tårn. Resten gik
meget let for Sune.

Alt i alt en god præstation af juniorerne, der
lover godt for fremtiden.

Lars
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Om løst og fast.. XIII

Med nærværende Fribonde er vi kommet over jul
og nytår, alle forhåbentlig uden varig skade på
sjæl og legeme; derfor bør vi med kærligt sind
ønske hverandre Godt Nytår? - det være hermed be
sørget. - Men den førløbne måneds tid har ikke
bare været flæskesteg, sprut og julegaver, så det
lønner sig måske at ofre udviklingen en smule ro
lig eftertanke.

Vore norske brødre har holdt folkeafstemning om
Mastrikunionen og stemt Nej, hvad der har givet
anledning til en enorm surhed, for ikke ligefrem
at sige trusler, i alle EUropæiske spytslikker
kredse. Men den norske nordmand fra Norge har al
drig ladet sig skræmme eller fuppe og giver ikke
frivilligt afkald på sine rare sager såsom olie
og fisk, til gengæld for mere eller mindre luske
de løfter om· fremtidige almisser.

En af vore hjemlige folkevalgte luskefise slår
til lyd for en bevægelse, der skal forhindre at
Norge bliver mobbet i EU på grund af sit Nej; her
med har Yi forhåbentlig nået det absolutte top
punkt for hykleri, og det bliver interessant at
se, hvad dovregubben siger til det. Hans indstil
ling er ganske klar og kan udtrykkes sådan: Dette
her skal vi nok selv tage os af og frabeder os
bestemt "hjælp" fra dig og dine ligesindede, som
stod i kø for pt få lov at kysse Hitler i måsen,
dengang da vi trængte hårdt til nogle mandfolk
til at støtte os. Skrub du hjem i din svinesti,
så vi slipper for at brække os over dig. - Og
dovregubben skal nok finde en formulering, der
rammer plet; det kunne ligne ham at sætte punktum
med en fjært som et løvebrøl, for dovregubben er
ikke netop det, man sædvanligvis forstår ved en
dannet person, endsige diplomat. Men han er ærlig.

Vi skriver nu 1995, som er et jubelår, idet
freden brød ud for So år siden. Den 5.maj blev
vort fædreland befriet, for tyskerne altså. Til
gengæld blev vi atter belemret med alle de fanta
stiske røvhuller {undskyld udtrykket) til politi
kere, som befolkningen havde gjort sig så store
anstrengelser for at slippe af med; et af de stør-
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ste (røvhuller alts~, eksper~ ~. sabotørjagt) blev
endda statsminister (det er ikke engang løgn!),
og således var alt, ved det gamle.

Naive elementer har foreslået, at befrielses
dagen 5.maj bliver ophøjet til national hellig
dag, men ledende politikere har naturligvis fast
slået, at det har vi ikke råd til. Det er nok
rigtigt, for når det ikke drejer sig om en store
bæltsbro eller øresunds-ditto, er vi fattigere
end de usleste Smørumovre-kirkerotter. Men så lad
os dog være konsekvente og sløjfe mindelunden i
Ryvangen, nedlægge Frihedsmuseet og Frihedsfonden
og jævne alle mindesmærker i forbindelse med de
fem forbandede år med jorden. - For alt det der
kan jo kun virke som en splint i rumpen på alle
sande demokrater her i landet, ik'? -

-Og så kan der måske endelig blive råd til
den bro over Damhussøen. Børge G

Her kommer så næste
udfordring fra Gun
nar West Hansen.

Blandt nogle af
sine spændende par
tier, har han fundet
denne stilling frem.

Han spøger nu:

Hvad skal Sort
spille?

Se Gunnars svar på
side 23!



SIMULTAN MED CARSTEN HØI

Onsdag d. 8/12 var Carsten Høi gæst i klubben og mange - både kendte og
ukendte ansigter - var mødt op. De ikke-medlemmer, der var mødt op,
havde læst om arrangementet i lokalaviserne. Carsten lagde ud med at vise
et parti, hvor små nuancer dominerede og ikke som mange (?) sikkert ven
tede et eller andet kompliceret slagsmål. Det blev foredraget naturligvis
ikke ringere af og efter at have besvaret forskellige spørgsmål fra salen tog
han fat på selve simultan-forestillingen. På et tidspunkt talte jeg 24 spillende
personer, hvoraf dog 4 juniorer senere på aftenen måtte trække sig ud af
kampen på grund af det fremskredne tidspunkt. Da jeg selv trak mig tilbage
ud på natten (ved 130-tiden) havde Carsten blot afgivet 2½ point. Det ene af
disse skyldtes nedenstående parti:

1M Carsten Høi - Morten M.H. (spillet i tidsrummet 2105 _o 103)

1. Sc3,d5 2. d4,- Sådan. Så er vi ude af mit teorikendskab. Opslag viser, at
man "normalt" fortsætter 2.-,Sf6 3.Lg5,- og nu enten c6,h6,g6 eller c5. Det
sidste kan vel nærmest kaldes Nimzowitch's forsvar i forhånden. Der kom:
2.-,Sf6 3.LgS,LfS 4.Lxf6,exf6 Det er vel en smagssag, hvilken bonde man
vil slå tilbage med (ligesom i Caro-Kann med Sxf6), men en god bondemur
foran den fremtidige rokadestilling, muligheden for at spille f6-f5-(f4), når
hvid spiller e3 og en naturlig udvikling af den sortfeltede løber vandt over
tommelfingerreglen "slå mod centrum". 5.e3,c6 6.Ld3,Dd7 7.LxfS,DxfS
8.Sge2,Ld6 9.Dd3,De6 En lidt svær beslutning, men han nænnede sig has
tigt mit bræt.Jeg tror ikke på Dxd3; efter cxd.3 og e3-e4 skal d5 dækkes med
Sd7-b6, men så kommer f2-f4 fulgt af e5. Det giver hvid fordel. Dh5 i stedet
fremtvinger lang hvid rokade, men er sort interesseret i det? 10.0-0,fS
11.Sf4,Df6 Herfra og de næste mange træk frem legede jeg med tanken om
at spille g5,Dg6 og Sd7-f6-e4, men hver gang endte jeg med at forkaste det,
da f5 bliver for svag fx. 12.Sce2,g5 13.Sh5,Dg6 14.Shg3,f4 (Lxg3 fxg3)
15.Sf5 eller 13.Sh3 fulgt af Sg3,Lxg3 fxg3. Jeg besluttede mig for den noget
langsomme plan Sd7-b6-c8-d6-e4, men hvid får initiativet. 12.Sce2,Sd7
13.c4,dxc4 14.Dxc4,Sb6 15.DbJ,O-0 16.a4,Lxf4 Denne afbytning sikrer sort
et vist pres langs de halvåbne centrumslinier. 17.Sxf4,Tab8 18.aS,SdS! En
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fiks lille finte - sort får gang i de tunge officer. I den næste fase kæmpes om
c-linien og indbrud på 2. henholdsvis 7. række. 19.Sxd5,De6 20.Tfc1,Tfd8
21.Tc5,Txd5 22.TxdS,-Endelig ikke Tacl??,Txc5 0-1.22.-,cxdS 22.-,Dxd5?
23.Dxd5,cxd5 24.Tcl og hvid trænger ind. Hvis nu 23.Tcl,- er der ingen
fare på færde: 23.-,Tc8 24.Tc3,Txc3 25.Dxc3,Dd7 osv. derfor: 23.g3,Dc6 og
den ønskede stilling, som sort så ved 18.-,Sd5 men Carsten finder et smart
træk som jeg ikke havde fået med i beregningerne 24.Db4!,- Ganske fikst.
u kan den sorte konge ikke komme ud til d7, og hvid kan minsandten

spille Ta3-c3, hvorefter det er hvid, der bemægtiger sig c-linien! 24.-,TcS
25.Ta3,a6?! En smutter. Dd7 havde nok været bedre, men efter 26.a6,b6
kan hvid spille b2-b4-b5 og sætte sig tungt på c6. Også DeI+ går an; hvid
kan nemlig ikke vinde en bonde efter fx. 26.Kg2,Dc2 27.Dxb7,De4+
28.f3(!),Tc2+ 29.Kh3, De6 30.Db8+,Tc8 3 l.Tb3(!),- da sort har f5-f4+ og
fxe3 ! Jeg kunne ikke se, at der var noget i vejen med a6, men havde altså
ikke set 28.Dd6. 26.Tc3,Dd7 27.Txc8+ (27.Dd6,Dxd6 28.Txc8+,Df8 er
remis) Dxc8 se diagram

a b C d
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28.Dd6,g6 29.DxdS,Dcl+ 30.Kg2,Dxb2 31.De5,- I denne stilling er den
hvide d-bonde naturligvis stærkere end b-bonden. Det er sort, der nu skal
spille præcist. Hvids plan er at spille dronningen til e7 eller c7 og føre d
bonden ned. 31.Dd8+,Kg7 32.De7 kan imidlertid besvares med Db5, men
sort er stadig lidt i knibe - det afgørende er, om dronning og konge kan
koordinere anstregelserne med at stoppe d-bonden. Lykkes det, har sort
gevinstchancer på tre måder: 1) ved dronningafbytning og b7-b5. Kongen
stopper d- og b-bonden efter axb6 og a-bonden kan gå ned 2) ved at vinde a
bonden for h-bonden. Det giver to forbundne fribønder og 3) gennemføre
b7-b5 axb6,Dxb6 og opnå en stærk fjern fribonde. 31.-,Kf8! Jeg måtte lige
springes over en gang før alt var regnet igennem fx. 32.Dh8+,Ke7 33.Dxh7,
Db5 34.Dh4+,Ke8! 35.Dh8+,Ke7 36.De5+?,Dxe5 37.dxe5,b5 38.axb6,Kd7
og bondeslutspillet vinder for sort (Kxb6 og kongen til D. A-bonden bliver
bare stående på a6!) 32.h4,Dbl! truer dronningafbytning og forhindrer hvids
konge i at marchere frem, hvilket kunne blive generende. 33.Dh8+,Ke7
34.De5+,Kf8 35.Dc5+,Ke8 36.hS?!,gxhS Simpelthen! Hvis ikke jeg engang
havde set et Lars Bo Hansen parti "live", hvor Lars gjorde det samme, ville
jeg nok ikke have skænket den mulighed en tanke. I det parti fik hans mod
stander travlt med at vinde bonden tilbage og det skabte muligheder for at
slå kontra. Det samme sker i dette parti, hvor hvid burde have taget evig
skak. 37.De5+,Kd7 38.Dg7,De4+ 39.Kh2,Dd5 40.Dxh7,Ke7! Den første
pointe. Den nævnte gevinstplan nr.2 er pludselig blevet en realitet. 41.DxhS,
DxaS 42.e4,Dd2 Den anden pointe som skulle ses ved træk 36. 43.DxfS,
Dxd4 44.eS,DdS 45.f4,- 45.Df6+? tillader -,Ke8 46.Dh8+,Kd7 og a-bonden
får lov til at rykke fremad. Her måtte jeg lade mig springe over igen. Det er
svært at se, hvordan de sorte bønder kan komme længere frem fx. 45.-,a5
46.Df6+,Kd7 47.f5,a4 48.e6+,fxe6 49.Df7+!,Kd6 50.f6 og det er sort, der
skal lede efter en evig skak. 45.-,Dd2+ 46.Kh3??,- Lige pludselig er det
gevinstplan nr.1, der bliver udslagsgivende: 46.-,Dd7 Efter dronningafbyt
ning løber a-bonden ned fx. 47.Kg4,a5 (-,Dxf5+? Kxf5 og den hvide konge
når tilbage til c2 og dækker forvandlingsfelterne) 48.Kg5,Dxf5+ 49.K.xf5,a4
derfor 0-1
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Carsten Høi fik remis.

Jeg er blevet opfordret til at orientere om Høi~s re
sultat mod mig i den seneste simultan. (Jeg skal op
lyse, at redaktionen ikke havde kendskab til partiet
fo:rud og konstatere, at redaktionen åbenbart er mere
resultat- end procesorienteret.) Her er partiet, jeg
har hvid.

1.e4,e6 2.Lc4,d5 (Denne åbning har næppe noget navn)
3.exd.4,ex.d.4 4.Lb3,Sf6 S.d4,Le7 6.Sf3,0-0 7.0-0,Lg4
8.Dd.3(?) Her straks es. Det var også planen at gøre
dette, men jeg syntes det skulle forberedes lidt. Som
det udvikler sig, sker der først noget med c-bonden i
det 28. træk!
8 ... , Lxf3 9.Dxf3,c6 10.Lf4,Sd7 ll.Sd2,Te8 12.a3? Det
te vist for at begrænse den sorte løber, men bedre var
c3 eller c4, som imidlertid stadig skulle forberedes.
12~ .. ,SfB 13.Tdl,Sg6 14.Le5,Sd7 15.Tfel (Man kan næppe
få lov til Se4 til noget) ••• ,LgS 16.Dc3 (Sort har nu
initiativet, uden dog at blive rigtig farlig) •..• ,Lf4
17.Lxf4,Sxf4 18.Df3,Dg5 19.Sfl,Sf6 20.Sg3,h5 21.Se2,S
xe2 22.Txe2,Txe2 23.Dxe2,Tc8 24.Dfl(l?) Jeg ville ikke
overlade hverken e-linien eller baglinien til sort.
24 ... ,h4 25.Tel,Txel 26.Dxel,h3 27.g3,Se4
28.c3!,Dd2 29.Dxd2,Sxd2
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a b C d e f g h

Jeg var temnelig spændt på resten af partiet.
Det ser jo meget remis-agtigt ud, men klokken var
over 12, Høi er IM-er og havde tidligere på aftenen
underholdt med, at~ godt kunne lide slutspil og
gerne med springer. Min løber er imidlertid godt ud
hvilet og har plads på de hvide felter. På damesiden
er hvid svag, men sort har også problemer, hvis lø
beren kornner ud, og på kongefløj en er intet afgjort .
Som det forløber, giver sort intet på kongefløjen,
hvilket dog samtidig lukker for hans egne muligheder
på damesiden og i centrum.
30.Ldl,fS 31.Le2(1),g5 32.g4,f4 33.f3, Springeren og
løberen har nu fælles skæbne: c4, et felt som har

spillet en betydelig rolle i partiet .... Kf7
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34.Kf2,Ke6 35.Kel,Sc4 36.Lxc4,dxc4 37.Kd2,Kd.5
38.Kc2,c5 39.dxc,KxcS 40.Kcl,RbS 41.Kc2,Ka4
42.Kcl,Rb3 43.Rbl,aS 44.Kcl,bS 45.Rbl,Ka4
Her og i træk 49 prøver sort nogle finter for at få
oppositionen i den stilling, der må opstå efter afbyt
ningen. 46.Kcl,Rb3 47.Rbl,b4 48.axb4,axb 49.cxb,Ka4
SO.Kcl,Kxb4 51.Kc2,Kc5 52.Kc3,Kd.5 53.Kc2 med remistil
bud, som Høi accepterede.

Peder Raunsø

stillingen fra side 17 er mellem:

Hvid: Brian K. Elgaard, KØge
Sort: Gunnar West Hansen, Vanløse
Politiken Cup, Farum, 1993

a) Efter trækkene: 1. c4, g6 2. Sc3, Lg7 3. Sf3,
Sf6 4. g3, 0-0 5. Lg2, c6 6. e4, d6 7. 0-0,
es 8. Tbl, as 9. a3, a4 10. Sxa4, Sxe4 11.SxeS
(Har sort et gevinsttræk, som jeg ikke var i nær
heden af at se. Jeg spillede) 11. -, LfS 12. d3,
Sxf2 13. Txf2, dxeS 14. ScS, Sa6 15. Le3, Sxcs
16. LxcS, Dxd3!? 17. Dxd3, Lxd3 18. Tdl, e4
19. Lxf8, KxfB 20. Lfl, e3 og vandt i stor stil.

b) I diagramstillingen vinder sort med 11. -,SgS!
1) Sd3, LfS og hvid må give a4 eller d3.
2) h4, Sh3+, Kh2, LxeS, Lxh3, Dxh4.
3) Sf3, Lg4, b3 (Sc3), Df6.

23



PROGRAM

søndag 15/1 12.00 Holdkamp, 1.hold ude mod
Tå.strup

Onsdag 18/1 19.30 Holdkampe, 4.runde i KSU

Onsdag 25/1 19.30 HoldmØder (Afbud SKAL mel-
des)

Onsdag 1/2 19.30 Udsatte partier

søndag 5/2 12.00 Holdkamp, 1.hold ude mod
Hedehusene

Onsdag 8/2. 19.30 Holdkampe, 5.runde i KSU

Onsdag 15/2 19.30 7.runde, Vinterturneringen

Dea.d..lin.e:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.25/1.

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
Toftegå.rds 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


