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!GANG IGEN
Efteråret er over os, og traditionen tro sker
der en masse aktiviteter i Vanløse Skakklub.
Først og fremmest har vi Vinterturneringen som
starter den 20. September. Har du ikke allerede
tilmeldt dig så få fart på. Så kommer hold-tur
neringen, hvor vi håber på at kunne stille med
5 hold. Tilmelding på opslagstavlen i klubben.
Første runde primo November.

I Vanløse Sommer EMT-95 der blev afholdt fra den
28/7 - 6/8 deltog 66 personer, og der var 5 fra
VS der fik præmie. Disse har velvilligt skrevet
om deres partier og turneringen.

søren, Eivind og Erik deltog i Copenhagen Open,
og søren beretter her i bladet om turneringen.

Ligeledes har vi indlæg fra et "efter slut møde"·
som 3.holdet har holdt, hvor de fejrede deres
triumf.

Skakkens Dag og Vanløse Open er i skrivende stund
i fuld gang, og vil blive fyldigt dækket i næste
nummer af FB.

Redaktio·nen



Vanløse Sommer EMT 1995

Der blev i år omsider arrangeret en koordineret
turnering igen i vores egne lokaler. Det sker efter
min mening alt for sjældent, men måske går det hen og
bliver en tilbagevendende begivenhed? Turneringen
forløb i alle tilfælde fuldt tilfredsstillende ikke
mindst takket være Oles indsats som turneringsleder,
og brikker,brætter og ure var i fin stand. Det er en
forudsætning for, at man overhovedet kan producere
noget skak, der er værd at se på.

Vanløse var fint repræsenteret med hele 13 ud af 60
deltagere, og så vidt jeg kan genkalde det, fik vi
hevet 5 præmier hjem. Det mest overbevisende resultat
stod Henrik Pedersen for, hvilket gav en ratingfrem
gang på ca. 2001 Jeg går ud fra, at pointhøst og
præmietagere offentliggøres i FB af de implicerede.

Minturneringforløb"næsten"tilfredsstillende. 50%

mod de allerstærkeste, men desværre også kun 50% mod
de svageste. I alt 3/7 var nok til +20 ratingpoints
og ratingpræmiel Det blev også til et delresultat til
det internationale ratingsystem (ELO) over 4 partier
på 2260 og sammen med et delresultat fra Copenhagen
Open 93 over 7 partier på 2225 ville jeg altså komme
ind på listen med 2240. Der var bare det forb ••••••
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ved det, at resultatet fra '93 var 1 (en) måned for
gammelt! Der var ingen, der havde fortalt mig, at der
var så hurtig forældelse på resultåterne. Øv!

1.r: Hvid mod Peter Rasmussen,Randers (2250) - den
senere turne-ringsvinder med 6½_/7 (kandidatresultat).
Jeg var den eneste, der tog½. fra ham (remis i 41

træk/slutspil).
2.r: Sort mod Carsten Nielsen,Albertslund (2285).

Dette blev min enlige gevinst: l.c4,e5 2.Sc3,d6

3.d3,f5 4.g3,Sf6 5.Lg2,c6 6.Sf3,Le7 7.0-0,a5 sikrer
et springerfelt på c5 og hindrer et hvidt bondestorm
løb med b4,a4 osv. 8.c51?,Dc7 9.cxd6,Lxd6 10.LeJ,O-O

med sit 8.træk fik hvid 2 mod 1 bønder i centrum, men
hvordan skal de kunne komme frem? ll.Sa4,Sd5 12.DbJ,

Kh8 13. Lb6, De7 14. e4 hvid er nødt til at reagere
aktivt i centrum nu, men sort står fint til at
imødegå det. 14.-,Sf6 15.exf5,Lxf5 16.d4,e4 spil på
gevinst efter 15 min. betænkning. Bemærk den
efterfølgende smarte løbermanøvre, der sikrer en
fornuftig udvikling, der holder Be4 17. Sd2, - 17. Tfel?,
Le6! 18.De3,Lb4 19.Te2,Lc4 20.Tc2,Ld3 21.Tccl,exf3
vinder en officer 17.-,Sbd7 18.a3,- hvid var øjen
synligt nervøs over muligheden Lb4 fulgt af Sd5xb6.
18.-,Le6! 19.Dc2,Sd5 20.Sc4,Lf5! 21.Sxd6,Dxd6 22.LcS,

Sxc5 23.Dxc5,De6?! Dh6 eller Dg6 med ideen Sf4 var
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bedre. 24.Tael,TaeS 25.Lxe41?,- Det havde jeg ikke
fået med, nu liver hvid op 25.-,Lxe4 26.f3,b6! Den _
havde han ikke fået med. Pointen er, at efter Dh6
27.Txe4,Txe4 står Tf8 i slag. Dc5 skal altså væk.
27.Sxb6,Sxb6 28.Txe4?,- Dxb6,Dh6 29.fxe4,Txfl+
30.Txfl,De3 er remis. Nu havde hvid ikke set, at der
var et felt,hvorfra Dronningen kunne dække Springeren
på b61 28.-,Db3 29.Txe8,Txe8 30.Dxc6,De3+ 31.Tf2,Del+

32.Kg2,De6 33.Tc2,Dxc6 34.Txc6,Te2+ 35.Kh3,Txb2

36.dS,KgS 37.d6,Kf7 37.-,Kf8 38.Tc8+ 38.Tc5,Ke6?

Tidnød. Jeg sad og ventede Tc7+ og flyttede straks
Kongen. a4 var selvfølgelig enklere. 39.Txa5,Kxd6

40.Ta6,Kc6 41.Ta7,Sd7 42.Ta8,Se5 43.Ta7,Sxf3 spillet
efter 14 min. Tb7 44.Txb7,Kxb7 45.f4,Sc4 46.Kg41,Sd6
47.f5,Kc6 48.h4,Kd5 49.a41 fulgt af Kg5 og h5-h6 kan
ikke vinde for sort ••• 44.Txg7,Txh2 45.Kg4,Se5+
46.Kf5,Sc4 47.Tg4?? med ideen Sxa3 48.Th4 med remis
47.-,Se3+ opgivet 0-1. stillingen var dog vundet for
sort alligevel på trods af visse "tekniske vanske

ligheder".
3.r: Sort mod Michael Jørgensen,AS04 (2265). I en

lige stilling glemte jeg en taktisk mulighed for at
få "to tynde for en tyk" (=Løber+Springer for Tårn).
Mange af disse slutspil taber ofte for indehaveren af
Tårnet (mig) og det skete da også her.
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4.r: Hvid mod Eric Brøndum,K 41 (2240) som jeg før
har været tæt på at slå. Også denne gang stod jeg
bedst, men vi tog remis på min opfordring i 29. træk.
Dermed var delresultatet til ELO allerede en

. kendsgerning. Slutstillingen med Sort i trækket:

Hvids sidste træk var 29.Db3-b2. Gunnar angav efter
partiet 29.f4,Sg4 30.h3,Sdf6 31.Lb2,Dh4 32.hxg41,Sxg4
33.Lxg7 mat!, men sort kan måske spille 31.-,Tg8 med
truslen Dh4. I slutstillingen spilles der nok 29 .-, f 4

_30.Dd4, hvilket jeg anså for at være uklart. Det er
nok ikke helt rigtigt; hvid står stadig bedst.

, 5.r: Hvid mod 12-årige Henrik El-Kher,Vestamager
(1995). Jeg fik en meget fin stillingsfordel, hvor
sort måtte gøre flere tvungne træk. Da jeg tillod
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dronningafbytning kunne han pludselig spille et
uæstetisk træk ( gxf5) der totalt splittede alle
bønder på brættet. Det gav vanskeligheder med at
holde de resterende bønder og de taktiske forvik
linger var desværre til hans fordel. 0-1.

6.r: Sort mod Erik Nicolaisen,Helsingør (1970).
Efter 1.e4,c5 2.c3,d5 3.exd5,Dxd5 4.d4,e5!? forsvandt
alle centrumsbønder hurtigt og det komplicerede
officersspil uden støttepunkter passer vist kun de to
K'er. Remfs i 12 træk.

7.r: Hvid mod Pelle Larsen,Albertslund (1858). Jeg
vandt hurtigt to bønder i åbningen og mistede noget
af koncentrationen. En af dem kunne jeg ikke holde,
men den anden beholdt jeg lige til et uligefarvet
Løberslutspil, der desværre kun var remis. Det er
desværre alt for typisk, at jeg spiller stærkt mod de
stærke og svagt mod de svagere spillere. Det er her
jeg skal forbedre mig fremover ..•

Morten

Et redaktionelt PIP
Vi mener at klubben bØr skaffe sig 5-6 nye
Tårnure til brug ved lynturneringer mm, da der er
meget stor utilfredshed med vores gamle Gardeure
(også kaldet "prøv kræfter med knappen"-ure).
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Mere Vanløse Sommer EMT-95

I Vanløse Sommer EMT-95 fik Finn Lykke Nielsen en
ratingpræmie i gruppe 3, og han har beriget os
med fØlgende parti fra l.runde:

Hvid: Finn Lykke Nielsen, Vanløse, rating: 1378
Sort: Esben Brammer, Odysseus, rating: 1572

1.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sc3,Le7 (Passivt åbnings
spil. Bedre Lb4) 4.Sf3,b6 5.Lg5,Lb7 6.e3,c5
7.Le2,0-0 8.0-0,d5 9.cxd5,exd5 10.dxc5,Lxc5
(Skaffer sort en isoleret bonde) 11.Lxf6, gxf6
(Opriver sorts kongestilling) 12.Dc2,Sd7 13.Ld3,
h6 14.Tdl,SeS 15.Sxe5,fxe5 16.Lb5,Kh8 17.DfS
(Centraliserer dronningen. Klar til at angribe på
kongeflØjen hhv. i centrum) 17.-,f6 18.Dg6,f5
19.Dh6+,Kg8 20.De6+,Tf7 21.SxdS,DgS (Skjult
mattrussel på g2) 22.Dxe5,Td8? (Den afgørende
fejl) 23.Sf6+,Txf6 (Dxf6 hjælper ikke) 24.Txd8+
Lf8 25.Lc4+,Kh7 26.Td7+,Kh6 27.Txb7,Ld6
28.De8,0pgivet. (Intet slutspil).

Finn Lykke Nielsen

HOLDTURNERINGEN 1995-96
Så er det nu du skal tilmelde dig, hvis du vil
være med til at forsvare Vanløse Skakklubs ære
i KSU-holdturneringen. Der hænger en liste på
opslagstavlen, som du kan skrive dig på. Du kan
også ringe til kassereren. Vi håber at kunne
stille med 5 hold i år. På de fØlgende sider
finder du resultaterne fra sidste sæson, samt
de forventede modstandere i denne sæson.

7



Rundt om holdturneringen
Slutstillingen i 3.division, gruppe 2:

3. Kalundborg 6 5
4 I 5

2½
2½ 7

28 6 I 52. Hedehusene I 3
31½ I 8 I 3

4. Køge

5: Roskilde Il

s 2 r 3½ 6
1 2½

1
1 s 3

, s
2
3
~

87 2½
1 1 s 2 7 6 4

31½ I 8 I 4

11½1 o I8.J,

1 IS½ a 17 s

6. Slagelse

7. Tåstrup

8. Vanløse 6

115½ 4

7
5
14½

5½~ 5-,2½ 2 Is½ 3

2½ 1 14½ 2 I 2½ 4 1 s a

38½ I 12

32 I 10 2

1½ 7 14½ 4 I s 2 I 2½ 1
I s 3

17
5

I s a 26½ I 6 I 6

Flot 2.plads ... men med overflytning til gruppe 1
hvor modstanderne bliver Tårnby I, AS04 II,
K41 II, Hillerød, Frederiksberg II, Farum og
Helsinge tror "Oraklet" på en 3-4 plads til
Vanlcpse I.

Slutstillingen i 1.række, gruppe 1:

1. række gruppe 1.
1. Skakspilleren I
2. Gladsaxe!·
3. Rødovre I
4. Glostrup I
5. Skovlunde I
6. AS04 III
7. Vanløse II
8, Valby I

1. 2.
6

2
4\ 4\
4 1
4 3
2½ 5½
1½ 3
3 2

6
3
3
3
3\

4. s. 6. 7.
4 4 5\ 6½
7 5 2\ 5
2 5 5 5

4\ 5 3\
3\ -- 5\ 5½
3 2\ -- 3½
4½ 2½ 4\
3 5\ 3~ 3

8.
5
6
4½
5
2½
4½
5

IP.
34½
31
30\
29
27
24\
24
23\

MP.
10
8

12
9
5
4
6
2

Ærgerlig nedrykning til 2.række, hvor holdet skal
møde Øbro III, Vestamager I, AS04 V, Amager II,
Tårnet II, Jernbanen I og SØllerØd I.
"Oraklet tror på oprykning! I værste fald en
2.plads for Vanløse II.
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Slutstillingen i 3.række, gruppe 4:

3. række gruppe 4. 1. 2. 3 ·• 4. s. 6. 7. IP. MP.
1. Sporvejene I -- 4½ 5 4 5 6 6 30\ 11
2. Øbro IV 3½ -- 8 2 6 j 5 27½ 6
3. Vanløse III 3 0 -- 5½ 5½ 5½ 7 26\ 8
4 • Tjalfe III 4 6 2½ -- 3 6 5 26\ 7
5. Posten I 3 2 2\ 5 -- 4\ 6 23 6
6. Vesterbro I 2 5 2½ 2 3½ -- 4\ 19\ 4
7. AS04 VI 2 3 1 3 2 3\ -- 14½ 0

Vi var 1 point fra oprykning, hvilket skyldtes
det kedelige O mod Øbro. Modstandere i 95-96
bliver Valby II, Hvidovre III, SKS II, Amager IV,
RØdovre IV og Albertslund III.
"Oraklet" er sikker på. at 3.holdet, der er
klubbens mest sammentømrede, med private seancer
rykker op suverænt!!

Slutstillingen i 3.række, gruppe 1:

3. række gruppe 1. 1. 2. 3. 4. s. 6. 7. IP. MP.
1. Vestamager I -- 5½ 5 4 5 6 7 32½ 11
2. Brønshøj V 2\ -- 5½ 4 7½ 4 6 29\ 8
3 . Lyngby-Virum V 3 2½ -- 5½ 5½ 5\ 4 26 7
4. Frederiksberg VI 4 4 2½ -- 4½ 4 6 25 7
5. Måløv I 3 ½ 2½ 3½ -- 4\ 7 21· 4
6. Hvidovre III 2 4 2½ 4 3½ -- 5 21 4

. 7. Vanløse IV 1 2 4 2 1 3 -- 13 1

En sikker sidsteplads pga. overmatching ... næste
sæsons modstandere i 4.række bliver sandsynligvis
Allerød IV, Jernbanen II, Blinde I, Frederiksberg
VII, Tjalfe IV, AS04 VI og BrØnshØj VI.
"Oraklet" tror på. en topplacering. Da der
muligvis rykker 4 hold op, må det blive til en
sikker oprykning.
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Slutstillingen i juniorrækken:

Juniorrækken, 4-mandshold
4. række gruppe 3. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IP. MP.
1. Brønshøj VII -- 3 2\ 4 3\ 3\ 4 20\ 12
2. Tjalfe V 1 -- 2\ 4 3 4 4 18\ 10
3. Amager VI 1\ 1\ -- 2 3 4 3 15 7
4. Frederiksberg VIII 0 0 2 -- 3 3 3 11 7
5. Albertslund III ~ 1 1 1 -- 3½ 2 9 32
6. Vestamager II ~ 0 0 1 1c -- 3 5 22

7. Vanløse V 0 0 1 1 2 1 -- 5 1

Vort hold blev nr.7 .. Desværre har vi endnu ikke
fået oplysninger om holdene i næste sæson ... så
vi ved ikke om modstanderne bliver juniorer der
er meget ældre end vore. Men vi stiller måske i
år med forstærkning i form af Tine og Jeanette!
"Oraklet" håber på en 4-6 plads.

Knud

III. holdet atter samlet

Hele III. holdet var med glæde taget til Hørsholm
for at være del i.Kjell og Jeanet's arrangement,
som blev aldeles vellykket. Glæden forstummede
dog, da vi skulle spille skak, specielt BDG Jens
blev mærkbar stille, da han af JØrgen og jeg blev
nakket på skift i.hans elskede BDG-varianter. Jens
spillede sig op igen og blev fortjent nr. tre.
Kjell går i baglås, når det går stærkt, og Erik
var ikke i form. Se hvorfor til sidst. RaunsØ hav
de mere cykling end skak i hovedet (Tour de Fran
ce) og endte derefter. Erling havde ikke nok træ
ning og fik ikke de fordele, der skulle til i åb
ningen for at han kunne vinde. Sten, veloplagt,
men usikker, han var dog den eneste, der fik lov
til at slå mig. Jørgen spillede godt, men er al
tid uheldig mod mig, når det gælder turneringer.
Jeg kØrte sejren hjem, ved at drikke de andre sti
ve, og mit evindelige dejlige held.
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Ellers husker jeg fortællinger om ren energi fra
Jens og Europas fremtid, også af Jens, Eriks for
undring over en idyllisk natur, Jeanets æblekage,
Stefan, som er vild med skak, Holst var væk, tru
ende skyer, der pludselig forsvandt for at lade
solen skinne, Øller, god mad og godt humør, og de
tre præmier: En flasker Gammel Dansk! Nå ja, 3 cl.

Nr. Navn modst.: 1 2 3 4 5 6 7 8 Po. Pl.
1 Sten Bauers X 1 1 0 0 1 1 0 4 4
2 P_eder Rauns ø 0 X 0 ½ 1 0 1 0 2½ 6
3 Kjell Suadicani 0 1 X 0 0 0 0 0 l 8
4 Jens Windeleff 1 ½ 1 X 1 0 1 0 4½ 3
5 Erling Madsen 1 0 1 0 X 0 1 0 3 5
6 Kian Pedersen 0 1 1 1 1 X 1 1 6 1
7 Erik Johansen 0 0 1 0 0 0 X 0 1 7
8 Jørgen Nielsen 1 1 1 1 1 0 1 X 6 2

I omkampen slog jeg JØrgen endnu en gang. Vi havde
ti minutter hver.

Senere hen på aftenen spilledes en lynturnering,
hvor Jens igen blev slået i BDG'en, og RaunsØ som
samlet vinder. Igen-igen senere spillede vi lyn,
og igen-igen, igen blev Jens taber i en BDG.

Da mørket sænkede sig over skakarenaen drog vi al
le hver til sit. På tredjeholdets vegne takker vi
Kjell og Jeanet for em begivenhedsrig dag.

Kian

Her fØlger et eksempel på, at Erik ikke var rigtig
i form til at spille hurtigskak:

Hvid
Sort

Jørgen Nielsen
Erik Johansen

1. d4,Sf6 2. Lg5,e6 3. e4,h6(?)
IfØlge teorien en klar svækkelse

4.Lh4?
men dette er værre! Øv.

4.-,gs 5. e5,gxh4 6. exf6,Dxf6 7. c3,d5
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8. Sf3,Sc6 9. Lb5,Ld7 10. Lxc6,Lxc6 11. Se5,
Ld6 12. Sxc6,bxc6 13. Sd2,0-0 14. g3,Kh8
15. Dh5,e5 16. Sf3,exd4 17. Sxd4,Tae8+ 18. Kfl
Ganske klart, at Sort står bedst med to tårnli
nier til at angribe Hvid i.

18.-,TeS 19. Dxh4,Dg6 20. Sxc6,Te4 21. Dh3,Tfe8
22. Kg2,Te2 23. Sd4,De4+ 24. Sf3,Te6 25. Tael?
Det burde selvfØlgelig være det andet tårn ..
f. eks på grund af 25.-,Txf2+!! 26.Kxf2,Lc5+ 27.
Kg2,Dc2+ 28.Sd2,Dxd2+ 29.Kf3,Dd3+ 30.Kg4,f5+!
31.Kh4,Le7+ 32.Kh5,Df3+ 33.g4,Dxh3+ Mat.

25.-,Dg6 26. Txe2,Txe2 27. Tel,Txel 28. Sxel,
Kg? 29. Dd7,De4+?
29.-,Dbl! hvorefter sort fastholder sin fordel,
men nu er det pludselig hvid, der får stabilise
ret sin stilling.

30. Sf3,Dc2 31. Db5,De4 32. Da5,c5 33. Dxa7,d4?
34. cxd4,cxd4 35. Dxd4+,Dxd4 36. Sxd4,Le5
Sort truer med at vinde en hvid bonde, men skal
han have lov til det?

37. Sf5+,Kg6
Sort skal true springeren og dække h6, ellers når
hvid sit mål.

38. Se7+,Kf6 39. Sd5+,Ke6
Nu er hvid i sikker havn bortset fra uret (2 min.
til resten af partiet):

40. Sf4+
Slår sort er truslen mod b2 væk, slår han ikke ..

40.-,Kd6
spiller hvid ..

41. Sd3
og dækker b2.

Partiet ender efter afbytning af h-bØnderne,
springergaffel mod f-bonden og kongen, med en
springerskak, der vinder lØberen, der står passivt
på f8. Sort vil ikke se på, at fire bØnder vælter
frem for at blive til dronninger, så han opgiver.
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Derfor By4ant~ner!

Fribondens numre ovenpå min byzantinske artikel
afvigte efterår var for undertegnedes vedkommende
om muligt endnu mere interessant læsning end van
ligt. Med tilfredshed fornam jeg at have inspireret
visse af vort aftenblads læsere til strejf af by
zantinsk bevidsthed. - Tak til Gyldholm for også at
levne plads i et af sine uforlignelige "LØst og
fast-causerier" til en ellers glemt by .. , samt for
hans præcise analyse af årsagerne til rigets fald
krydret med latinske centenser og årstal. Tak des
uden til den gamle redacteur Schousboe for på sær
deles fingernem vis at tage den byzantinske tråd
op. Det er sjældent se den byzantinske forståelse
hos en så ung dansker som Schousboe; og så bringer
han ovenikøbet en dybsindig analyse af eget parti,
spillet i Dianas lund, hvoraf det fremgår, at der
må være noget om den byzantinske snak. Må han vinde
flere sejre pa denne vis!

Men hvad skal jeg mene om indlægget i februar-num
meret? En eller anden formummet person spurgte:
HVORFOR BYZANTINER? og tillod sig såga~ at betvivle
nagelfastheden af hin teori, som jeg ellers havde
begrundet så udførligt. Og mine Øjne stod på stil
ke, da det ydermere viste sig, at jeg in absentia
udsattes for psykoanalytiske kulegravninger såsom:
"Kan det grundlæggende være ... en skrækkelig til
dragelse i den pure ungdom, eller en ophobning af
irriterende, små, hvide og sorte brikker flyttet på
en sær måde?"

Da jeg nåede til det parti, der skulle underbygge
mandens påstand, måtte jeg modstræbende give ham
delvist ret, hvad angår det erfaringsmæssige a-

) spekt. Det kunne være et parti som det gengivne,
der bragte mig på sporet af den højeste, skaklige
sandhed: Fer aspera ad astra = Gennem trængsler til
stjernerne, som de gamle så viseligt sagde. Eller
på almindeligt dansk: Af skade bliver man klog.
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Om jeg i min letsindige ungdom simpelthen var spad
seret fra sejr til sejr ved hjælp af gængse, BØH
taktiske metoder, så ville jeg næppe nogensinde
være kommet på sporet af den byzantinske viisdom.
Så ville jeg være fortsat opad mod skaksamfundets
allerhøjeste top på samme bevidstløse måde som
Aljechin, Fisher, Kasparov og lignende fusentaster.
Nederlag er lærerigere, og jeg burde fole taknemme
lighed overfor den ukendte skribler, der således
udfyldte et hul i min historiske hukommelse.

Jeg burde også have gættet den anonyme betragters
identitet på hans gale streger. Vanløses største
kunstneriske begavelse, der er i stand til at gen
give livagtigt vrinskende heste på et uformeligt
medium som bløde trøjer, og som altså også formår
at symbolisere noget så vanskeligt og abstrakt som
byzantinismens sikkerhedsudstyr. Når jeg ikke så
det straks, undskylder jeg mig med, at jeg på da
værende tidspunkt ikke havde bidt mærke i, hvem der
egentlig stod bag VS'es kunstneriske opblomstring.
Desuden kunne jeg ikke i min vildeste fantasi fore
stille mig, at jeg nogensinde skulle tabt til BjØrn
GemzØe!

Men ved at rode i mine gemmer fandt jeg ikke blot
samme parti som det offentliggjorte. Værre endnu!
Da jeg bladrede videre i dyngerne fandt jeg, oh ve,
yderligere et rædsomt tabsparti til samme herre.
Spillet året efter inden byzantinismens doktriner
havde nået at bundfælde sig. Jeg vil skåne læseren
for sligt et protobyzantinsk makværk. Langt hellere
ville jeg som lovet vise min hØjbyzantinske simul
tangevinst mod selveste HØj; men desværre er parti
et nedskrevet med en slags kyrillisk alfabet, der
sine steder afviser ethvert tydningsforsog.

Som en slags erstatning bringer jeg i stedet mit
eneste gevinstparti fra holdturneringen. Det synes
at vise, at selv byzantinere kan komme i angreb,
når modparten trækker sig tilbage uden at ga i
dækning. En sådan taktik vægrer jeg mig ved at
kalde byzantinsk, uden at jeg endnu har fundet
nogen anden passende betegnelse.
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Hvid: Ego, Sort: Børge Svendsen. Brønshøj, 9/2-95.
Ben-oni:

1.d4, c5 2.d5, Sf6 3.c4, d6 4.Sc3, e5 5.e4, Le7 6.
f4, Lg4(?) 7. Le2, Lxe2 8.Dxe2, Sbd7 9.Sf3, o-o
lO.fxe5, Sxe5 11.Sxe5, dxe5 12. o-o, a6 13. a4, Dd7
14.a5, LdB(?) 15.Ld2, h6 16.Sa4, Dd6 17.Ta3, Lc7?
Nu er det vist på hØje tid at befæste lejren; i
betragtning af situationens alvor er det uforståe
ligt, at en højtstående officer sendes på orlov.
18. Tg3, Sd7? Men endnu en af de uundværlige får
fri til kone og barn 19.Dh5, Kh7 20.Txf7 Txf7
21.Dxf7, TgB 22.Lxh6! Endelig noget der minder om
en lejlighed til at sætte ! Forsvarstræk diskrimi
neres jo rutinemæssigt i den henseende; dog ikke af
den gode Schousboe, der viser imponerende byzan
tinsk forståelse med 2 !! efter et vidunderligt
kongeforsvarstræk. Df8 23.Dxd7, Lxa5 24.Sxc5??!,
Uvant med at have en vifte af angrebstræk til rå
dighed mister jeg overblikket og kaster mig ud i en
uværdig fidus. Bedre er f.eks. Le3. Men minsandten,
den eneste disponible forsvarsofficer lader sig
lokke væk. Dxc5?+ 25.Le3, DfB? Dxe3+ er sidste
chance for forhaling. 26.Dh3++

Men tilbage til den skarppennede Gemzøe, der tyde
ligvis ikke vil blive let at omvende til byzanti
nismens evangelium. Derfor vil jeg anbefale ham at
satse hårdere på et felt, hvor han vil fejre sikre
triumfer. Inde på Politiken mangler de en værdig
afløser for Bo Bojesen. Tegn en kendt SF'er, ikke
en ukendt VS'er, så er din lykke gjort!

Finn G. Madsen

Rokade ..
Fra bestyrelsen meddeles det, at Jens Windeleff

~ er udtrådt af bestyrelsen. Hans arbejdsopgaver
vil fremover blive varetaget af de Øvrige be
styrelsesmedlemmer.
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Copenhagen Open 1995.

Årets Copenhagen Open blev afholdt i fine omgivelser på Tjørnehøj
skolen i Brøndby. Det var lykkedes arrangørerne at få stablet et stærkt felt
på benene med 9 stormestre og 1 7 internationale mestre, hvilket passede
mig glimrende. Turneringen var nemlig min første i et år, og jeg havde
tilmeldt mig primært for at møde stærke modstandere. Det kom jeg til.
Mit ambitionsniveau før turneringsstart var beskedent. Hvis jeg scorede

50% ville jeg være godt tilfreds, og set i lyset heraf var 4½ af 10 accep
tabelt. Kvaliteten afmit spil var stærkt svingende, som det vil fremgå af de
viste partier. I perioder så det ganske lovende ud, men grove fejl fik spole
ret en del. Det har jeg efterhånden lært at leve med.
Af en eller anden årsag laver man altid flest grove fejl mod stærke spil

lere. Mit parti fra første runde er et godt eksempel herpå:
1. runde: GM Peter Wells (2530) - SBP (2240).
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Absolut ikke hvad jeg havde håbet på. Jeg

havde ikke haft tid til åbningsforberedelser før turneringsstart, og derfor
følte jeg mig allerede her på glatis. Katastrofen i åbningen skal ses i lyset
heraf 3 ... b6?! 3 ... Sf6 eller 3 ... c5 er utvivlsomt bedre. 4. Sgf3 dxe4?!
4 ... Sf6 var bedst. Jeg mente jeg spillede som Ulf Andersson engang har
spillet mod Carsten Høi, men jeg huskede galt. .. 5. Sxe4 'Lb7 6. Lb5+ c6
7. Lc4! Pointen følger i næste træk. 7 ..•Sf6 8. Seg5! Med kæmpe fordel.
Fidusen er, at hvid truer 9. Se5, og 8 ... Sd7 besvares med 9: Sxf7 Kxf7 10.
Sg5+ Ke8 11. Sxe6 De7 (Dc8) 12. o-o fulgt afTel. Sort er allerede rullet.
Jeg sad og fik meget røde ører, inden jeg endelig spillede 8 ...Ld6 9. De2
Hvid tænkte længe. 9. Sxf7 ser meget spændende ud, men det er ikke helt
let for hvid at bryde igennem efter 9 ...Kxf7 10. Sg5+ Ke8. Teksttrækket
er simpelt og godt. 9 ...Dc7 10. Se5 Lxe5 10 ... o-o 11. Sexf7 Txf7 12.
Lxe6 11. dxe5 Sfd7?! Jeg brugte ikke mange sekunder på 11...SdS, idet
12. f4 fulgt af Se4-d6 hurtigt må føre til en ruin for sort. Men som det
efterhånden var gået op for mig, er sorts stilling allerede en ruin, så
11 ... SdS havde været at foretrække. Efter teksttrækket, som for øvrigt har
den plan at sætte pres mod e5 (meget naivt), indtræffer katastrofen hur
tigt: 12. Lf4 c5 13. 0-0-0 Sf8 Der er intet godt. Hvid truer også Lxe6. 14.
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hgdbfxe4 aS 22. Dxb7 Tb8?! Ana
lyser efter partiet tydede på, at Stillingen efter 22... Tb8? !
sort efter 22 ... Se3 ! har god kompensation for bonden. 23. Da7 a4 24.
exfS axb3 25. fxg6 bxa2+ 26. Kat Der står han fint. 26...hxg6 27. Le3
Lxe3 28. Dxe3 Kg7 29. Tdfl LfS 30. Lxf5 Txf5 31. Txf5 gxf5 32. Tfl
Df6?? Sort var i heftig tidnød, men hvid vinder vel under alle omstændig
heder. 33. Da7+ opg.
Efter denne opmuntring løb jeg igen ind i et lynhurtigt nederlag, efter at
jeg ingenting havde set i en kompliceret stilling. Så måtte der igen andre
boller på suppen:
4. runde: Goran Fant (2080) - SBP.
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. o-o a6 7. De2 b5

8. Lb3 Lb7 9. Sc3 Sbd7 10. Tdl Db8 11. Se5 Efter partiet var hvid be
gejstret for dette træk. Det er der ingen grund til at være. Godt nok er jeg
ude af form, men at 11...SxeS 12. dxe5 Dxe5 13. Sxb5 axb5 14.
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hdb

7

8

Stillingen efter 16. La4

DxbS+ taber for sort, kan jeg
dog alligevel godt se. Sort
spiller naturligvis 11...Le7 12.
f4 Hvid var igen begejstret, og
igen uden grund. Trækket er
blot en svækkelse. 12...o-o 13.
a4 b4 14. Sbl Da7 Ganske
naturligt. 12. f4 var en kata
strofe. 15. a5 Tad8 16. La4
Heromkring mente hvid, at han
havde rigtig gode chancer.

2

16...cxd4 17. exd4 Sxe518.
fxe5 Txd4 19. Le3 Txdl+ 20.
Lxdl Lc5 Boing! 21. exf6
Lxe3+ 22. Khl Dd4
Hvid kan give op, der er ingen træk. 23. fxg7 Td8 24. Lc2 Le4 25. Sa3
bxa3 26. Tdl a2 27. Txd4 Txd4 28. opg.
Efter et velfortjent nederlag(!) i 5. runde blev jeg i 6. runde ramt af den

altødelæggende skakblindhed:
6. runde: SBP - Ole Bo Andersen (2085).
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 o-o 6. Le3 e5 7. Sge2 c6 8.

Dd2 Sbd7 9. 0-0-0 a6 10. Kbl b5 11. Scl exd4 12. Lxd4 Te8 13. Le3
d5 14. cxd5 b4 15. dxc6! bxc3 16. bxc3 Tb8+ 17. Sb3 a5 18. cxd7
Lxd7 19. Kal a4 20. Sd4 DaS 21. Ld3 Tec8 22. Se2 Hertil uden kom
mentarer. Sort har angreb, men næppe nok kompensation for 2 bønder.
Han vælger derfor at gå ind i et slutspil med en bonde under, hvorefter
hvid har store gevinstchancer. Et stykke hen ad vejen går det glimrende:
22...Txc3 23. Ld4 Tc5 24. Dxa5 Txa5 25. Tbl Te8 26. Tb6 Le6 27.
Thbl Taa8 28. Ta6 h5 29. Txa8 Txa8 30. Tb4 Lf8 31. Tb6 Td8 32.
Lc2 Sd7 33. Ta6????? Jeg havde 4 min. tilbage, så der var ingen grund
til at lave sådan en fejl. Efter 33...Lc4 vandt sort let.
Vejen hjem fra Brøndby efter dette parti var meget lang. Man kommer

uvægerligt til at tænke på, hvorfor man overhovedet spiller skak. Men
efter et par remiser steg humøret atter, da jeg vandt et glimrende parti i 9.
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runde. Partilisten er dog desværre bortkommet, så jeg kan ikke vise det
her.
Partiet fra 10. runde var temmelig forfærdeligt. Ren hasard, som i sidste
ende sluttede remis - et resultat, jeg i hvert fald ikke kunne tillade mig at
være utilfreds med. Derved blev det samlet til 4½ points, og et ratingtab
på ca. 10 til 2230. Tallet er dog faldet senere, for nogle uger efter Copen
hagen Open spillede jeg med i K.S' sommerturnering, hvor jeg scorede
4/9. Jeg har endnu ikke fået mit nye ratingtal, men min fornemmelse siger
mig, at det ligger under 2200. P.t. er jeg næppe meget mere værd, dertil
laver jeg for mange dumme fejl. Men med en rimelig spilleaktivitet i efter
året burde en del fejl kunne elimineres, og inden næste sommer bør jeg
ligge pænt over 2200 igen. Det er godt at have et stort ambitionsniveau.
Nu må vil se, om der er noget at have det i.

Biblioteket. ..

... har fået en masse bøger af Finn Madsen. En ny revideret liste over ud
valget er derfor blevet udarbejdet - den hænger på opslagstavlen. Vi har
samtidig fået en masse gamle numre af skakbladet. Disse numre har vi
desværre ikke plads til i skabet, så hvis du er interesseret i at overtage
nogle gamle skakblade (kvit og frit!), bedes du henvende dig til underteg-
nede.

Søren B.P.
Hybridskak
Fra den 11. sept. spilles der om PCA's verdens
mesterskab i skak, mellem Garri Kasparov og
Visvanathan Anand, i New York. IfØlge dagbladet
Politiken vil matchen blive dækket af Eurosport
med tre ugentlige udsendelser.

Nu vi er ved Stormestrene, så har bestyrelsen
formået at få den snart blivende Stormester
Henrik Danielsen til at besøge klubben den 6/12.
Henrik vil blive præsenteret i et kommende nummer
af Fribonden.
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Kommentar til et svar.

Henrik Lang præsenterer i Fribondens august
nummer et glødenee forsvar for besættelsestidens
politikere og deres velsignelsesrige virksomhed,
som jeg har været så uforskammet at hakke på i
et par numre af vort ellers udmærkede klubblad.
Jeg har grundet over, om indlægget mon var sarka
stisk ment, men ved nærmere eftertanke er jeg
kommet til det resultat, at det virkelig er man
dens oprigtige mening han giver udtryk for. Her
er tale om diametralt modsatte synspunkter, som
nok hovedsageligt skyldes aldersforskellen mel
lem HL og mig. Henriks kendskab til disse sager
stammer fra læsning, utvivlsomt seriøse studier,
hvorimod jeg har oplevet tiden og begivenheder
ne og nu og da haft ørerne ret alvorligt i ma
skinen, hvad min indstilling naturligvis må væ
re præget af.

HL gør sig skyldig i flere misforståelser; for
eksempel betragtede modstandsbevægelsen ikke
'norske tilstande' som et ønskværdigt martyrium,
tværtom var det politikerne, der advarede imod
dem. Skræmmebilledet om hvad der ville være over
gået befolkningen, hvis vi ikke havd·e været ar
tige, holder ikke stik; Holland, Belgien og Nor
ge for eksempel overlevede, selv om de var uar
tige, og bevarede deres selvagtelse - og andre
nationers respekt! Det kostede naturligvis ofre,
men verden er nu engang indrettet sådan, at man
får ingen ting gratis. Som en norsk digter - det
var Arnulf Øverland eller Nordahl Grieg - den
gang i et digt skrev

- - men hvis et folk vil leve
må nogen kunne dø.

Stolte ord, frie folk værdige, - dansk politik
.havde et andet, for at sige det elskværdigt,
mere pragmatisk sigte: Lad os trække dynen op
over ørerne og hygge os, lad os bukke pænt for
Hitler og kysse ham i rumpen, hvis det ikke kan
være andet, så kan alle de andre, der er tossede
nok, kæmpe og dø, også for os; vi er Hitlers
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lille kanariefugl {som de allierede kaldte os}
og har det jo egentlig rigtig rart. - Og det var
i en tid, da verdens frie folk med enorme, blo
dige ofre kæmpede for livet mod nazisme og fas
cisme, den alvorligste trussel nogensinde mod
menneskeværd og frihed, og som vi i realiteten,
ved vort ynkelige maskepi med fjenden havde al
lieret os med, hvad HL altså finder helt i or
den, ja ligefrem modigt. - I en pressemeddelelse
af 28.maj 1945 siges der De forenede stater slet
ter en del lande som fjendtlige, deriblandt Dan
~- Det viser hvad vi var regnet for, jo vist
kan vi være stolte af samarbejdspolitikken!

Denne idyl fik en brat afslutning den 29.au
gust 1943, og det var sandelig ikke med politi
kernes gode vilje, derom vidner Alsing Andersens
udtalelse til De samvirkende Fagforbund af 2.sep
tember samme år; det var for resten den der be
virkede, at jeg endeligt og uigenkaldeligt miste
de den sidste rest af agtelse for disse{nå, jeg
skal afstå fra at kalde dem ved den rette beteg
nelse, men I ved hvem jeg mener},som HL åbenbart
betragter som gamle Danmarks frelsere, som for
hen Holger Danske og Uffe hin Spage (ikke at for
veksle med Uffe Ellemann.

Jeg henviste i aprilnummeret til historisk
uangribelig litteratur, af hensyn til dem som
måtte være interesseret i at skaffe sig lidt ind
sigt i denne den vigtigste periode i nyere dansk
historie; jeg synes det er meget væsentligt og
tillader mig at gentage:

1) Nic.Blædel, Forbrydelse og Dumhed
2) Frit Danmarks Hvidbog I-II
J) Jørgen Hæstrup, Hemmelig Alliance I-II

Det må være det HL betegner som indoktrinering
og politisk agitation, han skulle skamme sig
rigtig dybt og grundigt, også over at insinuere
at klubkammeraterne lader sig trække ved næsen
6om en flok får; men det viser vel hvad han reg
ner dem for. Jeg mener nu, at de slet Lk.ke er så
ringe til at tænke selv, og jeg har da et mange
årigt kendskab til ikke så få af dem.

Måske er det mig der er lidt tungnem, men jeg
forstår ikke udtalelsen om landsskadelig EU-til-
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hænger oghysterisk/puritansk afholdsmand. Selv
med risiko for at blive taget under behandling
af HLs 'skarpe pen' er jeg tilbøjelig til at
betragte udtalelsen som en slags tungetale.

Sønderjyderne er dus med alle, omtrent da,
men de siger dog, at der findes folk så ringe,
at man ikke kan sige du til dem. Jeg håber ikke,
det er sådan, Henriks afsluttende hilsen til mig
skal forstås; jeg vil nok mene, at her i Vanløse
Skakklub ville det aldrig falde os ind at til
tale en klubkammerat på den måde, det føler vi
os simpelthen et par numre for gode til.

Børge Gyldholm.

PORTRÆTFOTOS111-1 PRESSEFOTOS
REKLAMEFOTOS

BRYLLUPSFOTOS
RECEPTIONSFOTOS

I EGET ATELIER ELLER ON LOCATION

ÅLEKISTEVEJ 42 2720 VANLØSE TLF. 317434 05
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PROGRAM
Onsdag 13/9 kl. 19.30 Hyggeaften hvor vi spiller

mod vor sponsors team

Onsdag 20/9 kl. 19.30 Vinterturnering, l.runde

Onsdag 27/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 2.runde

Onsdag 4/10 kl. 19.30 Vinterturnering,
Udsatte partier

Onsdag 11/10 kl. 19.30 Vinterturnering, 3.runde

Onsdag 18/10 kl. 19.30 Vinterturnering, 4.runde

Deadline:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d. 27/9.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menighedshuset
Alekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer

Redaktion

Knud Larsen Ingen telefon!
Lauritz sørensensvej 11, 3.sal
2000 Frederiksberg

Erik Johansen 31 87 06 21

Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

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

Klubbens Giro

Klubbens tlf.nr.

6 47 84 33

31 74 41 07


