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Som noget nyt vil vi fremover i Fribonden, give
klubbens medlemmer mulighed for at få deres par
tier analyseret. Vi har til dette formål opret
tet en analysebrevkasse. Indlæg til brevkassen,
f.eks. partier fra Vinter-, Hold-, samt indi
viduelle tuneringer, afleveres til redaktionen.

Husk at den kommende stormester Henrik Danielsen
besøger klubben den 6/12, for at holde- foredrag
samt spille simultan. Læs mere om Henrik og ar
rangementet i næste nummer af Fribonden.

Klubben har fået en ny juniorleder i denne sæ
son. Det er Morten M. Hansen, der fremover
varetager denne opgave.

Holdtuneringen starter i begyndelsen af Novem
ber. Holdene er nu sat af bestyrelsen, og hold
opstillingerne findes i dette nummer af Fribon
den. Vi stiller også i Ar med 5 hold.
Holdene er sat efter en styrkeliste, som også
kan ses i dette nummer.

Redaktionen



Vinterturneringen 1995/96

Reglementet for Vintertur-
neringen er for sæsonen
1995/96 som følger:

Partierne afvikles efter FI
DEs regler for skakspillet, som
de foreligger oversat ved Dansk
Skak Unions foranstaltning.
Dog følges Dansk Skak Unions
regler for færdigspil som hur
tigskak.

Gruppeinddeling: Mester- og
kandidatklassen har 12 spillere,
som spiller 11 runder alle mod
alle. Almenklassen består af de
øvrige deltagere, der såvidt mu
ligt spiller 11 runder, dog af
hængigt af deltagerantallet.

Betænkningstid: l ½ time til
de første 32 træk, og derefter
30 min. plus opsparet tid til
resten.

Noteringspligt: Der er no
teringspligt indtil 5 minutter før
hver tidskontrol. Før 32 træk er
spillet, skal man derfor notere,
til man har 5 minutter tilbage af
sine første 90 minutter. Efter 32
træk skal noteringslisten ajour
føres, om nødvendigt. Derefter
skal man notere, indtil der re
sterer 5 minutter af den samlede
betænkningstid.

Tidskontrol: Ved tidskontrol
len ved træk 32 stoppes uret, og

turneringslederen tilkaldes. Hvis
en af spillerne har undladt at
opdatere sin noteringsliste som
følge af tidnød, er tidskontrollen
først, når en af vingerne falder.

Udeblivelse og afbud: Afbud
meldes til en turneringsleder
senest kl. 18. 00 på spilledagen.
Modstanderen skal have besked.
Udeblivelse eller undladelse af
advisering af afbud til modstan
der medfører, at partiet tabes
uden kamp, medmindre tur
neringslederen bestemmer an
derledes. I gentagelsestilfælde
kan spilleren blive udelukket fra
turneringen. En spiller må mak
simalt melde 5 afbud på en
sæson.

Udsatte partier: Udsatte par
tier afvikles i runderækkefølge,
således at et udsat parti fra 1.
runde skal spilles før et udsat
parti fra 2. runde. Udsatte parti
er afvikles på de aftener, der er
afsat til udsatte partier eller -
hvis begge spillere er enige
derom - privat. Udsatte partier
til og med 10. runde skal være
afviklet inden den aften, der er
sat af til 11. ordinære runde.
Turneringen skal være færdigs
pillet inden generalforsamlin
gen.



Spillelokalet: Rygning i spil
lelokalet er ikke tilladt.

Rcultattavle: Resultattavlen
må kun føres af en turnerings
leder.

Turneringsleder: Turnerings
leder er Ole Delfter, tlf. 38 79
11 95.

Turneringskomite: Hans Ni
elsen (formand), Stefan Ålekjær
Hansen og Morten Møller Han
sen.
Klubbens telefonnummer er

31 74 41 07.
Præmier: I alle 3 rækker er

1. præmie kr. 300, 2. præmie
kr. 200 og 3. præmie kr. 100.
Ved ligestilling deles præmier
ne. Præmierne uddeles ved ge
neralforsamlingen.

Op- og nedrykning: Under
forudsætning af, at turnerings
formen gentages i næste sæson,
består klasserne i næste sæson
af følgende spillere, idet der
ved ligestilling anvendes kor
rektion til bestemmelse af op
og nedrykning:

Mesterklassen: nr. 1-8 fra
mesterklassen + nr. 1 fra kandi
datklassen. Øvrige spillere efter
bestyrelsens skøn, idet der dog
primært tages hensyn til pla
ceringen i sidste vinterturnering.

Kandidatklassen: nr. 2-8 fra
sidste års kandidatklassen + nr.
1 fra almenklassen. Øvrige spil
lere efter bestyrelsens skøn, idet
der dog primært tages hensyn
til placeringen i sidste vintertur
nermg.

Almenklasse: Alle spillere,
der ikke er spilleberettigede til
mester- eller kandidatklassen.
Klubmesterskab: Vinderen af

mesterklassen er klubmester. I
tilfælde af ligestilling spilles
omkamp efter bestyrelsens vej
ledning.

På bestyrelsens vegne
Eivind



Ho1dopsti11i~g fo~ 1995-96

Vanløse Skakklub stiller i denne sæson med fem
hold, og de er som fØlger:

Vanløse Skakklub, hold I
3.division, gruppe 1

1. Eivind Einersen
2. søren Boeck Petersen
3. Benny Petersen
4. Morten MØller Hansen (H)
5. Hans Nielsen
6. Niels Edoo
7. Jesper Asgaard
8. Lars Martin Pedersen

Reserve:
Steen Schousboe

VanlØse Skakklub, hold II
Række 2

1. Ole Delfter (H)
2. JØrgen Hansen
3. Per Lykke Jacobsen
4. Erik von Essen
5. Niels Rendlev
6. Asger Levinsen
7. Claus Nordahl
8. søren sørensen

Reserver:
Egon Nielsen
Knud Larsen
Leif Jensen
Stefan Alekjær



Vanløse Skakklub, hold III
Række 3

1. JØrgen Nielsen
2. Richard H. Nielsen (H)
3. Erik Johansen
4. Erling Madsen
5. Kian Pedersen
6. Jens Windeleff
7. Kjell Suadicani
8. Peder RaunsØ Jensen

Reserver:
JØrgen Holst
Sten Bauers
John Thomassen

Vanløse Skakklub, hold IV
Række 4

1. Finn G. Madsen
2. Bjørn Gemzøe
3. Franz Henriksen
4. Kurt Andersen
5. Jesper Holm (H)
6. Jan Ingvardsen
7. Niels Locher
8. Hans Vestergaard

Reserver:
Axel Barkhuus
Hans H. Nissen
Henrik Lang

Vanløse Skakklub, hold V
Juniorrække

1. Sune Maribo
2. Casper Moser
3. Matti Nellemann
4. Rasmus Langkilde
Holdleder: Ole Delfter

Reserver:
Tine, Bo, Kennet, Richard



ET VRÆL FRA MASSEGRAVEN

Jeg har gennem det sidste år ikke haft meget tid til at
dyrke skakken særlig meget, men når ens egen skakklub
arrangerer en koordineret turnering kunne jeg ikke sige
nej. Jeg tilmeldte mig, efter megen spekulation 2 dage for
sent til turneringslederen og kom med på et afbud. Jeg
blev placeret nederst i gruppe 3 og vidste inden
turneringsstarten at min forventede score ville blive lille.
Om det var det, der gjorde, at mit resultat blev over alt
forventning, ved jeg ikke, men jeg scorede 5/7 hvilket var
nok til en delt samlet 3. plads og vinder at pulje 2. Det
resulterede i en ratingfremgang på 203, til dags dato min
største høst.

Generelt om mit eget resultat kan jeg sige at mine åbnin
ger forløb tilfredsstillende, hvor jeg hurtigt kom over i
stillinger, jeg kunne lide at spille ( eks. forløb starten mod
Jens Windeleff hvor jeg spiller sort sådan 1. d4 - d5, 2. e4
- e6, 3. Le3 - der var invitationen til en Blackmar Diemer
gambit, dxe4, så hedder det Alapin-Diemer gambit, men
jeg spillede Sf6!, 4. e5 - osv. osv. jeg giver udråbstegnet
for at fortrænge gambitten).
Det blev til 4 sejre, 2 remier og et nederlag til en ung fyr
fra Brønshøj, der overspillede mig i en kongeinder og
fortjent vandt. Mine 2 remier var mod Jens Windeleff og
Finn Lykke Nielsen begge fra Vanløse Skakklub.

Men nu over til det seriøse, hvor jeg vil vise mit sidste
-. parti i turneringen mod Carsten Bahl. Status var at hvis jeg
>

spillede remis ville jeg med sikkerhed få præmie (evt. på



delebasis), og med en sejr ville præmien gå udelt til mig.

Hvid: Carsten Bahl Sort: Henrik R. Pedersen

1. d4 - Sf6, 2. Sf3 - d6, 3. c4 - g6, 4. Sc3 - Lg7. 5. e4 -
0-0,(kongeindisk) 6. Le2 - e5, 7. d5 (andre muligheder er
dxe5 eller Le3) - Sbd7, 8. 0-0 (her kan også spilles Le3
eller Lg5) - Sh5 (nu skal der ske noget på kongefløjen), 9.
Le3 - f5!? (a5 er måske også en mulighed, for at imødegå
hvids spil på dronnengefløjen), 10. Lg5 - Shf6, 11. b4 (og
hvid går igang på dronningefløjen) - f4, 12. Tcl - h6, 13.
Lxf6 - Sxf6, 14. Sd2 - g5, 15. h3? (en svækkelse) De8,
(der skal spilles Ld7 for at forhindre truslen Sb5) 16. cS -
hS, 17. cxd6- Ld7 ?, (her må der spilles cxd6. På Sb5 må
der spilles-, De7 19. Sc4 - Se8, og sort har ingen proble
mer) 18. dxc7 - Tc8, 19. d6 (hvids fremskudte bønder ser
farlige ud, men alligevel står sort til hevinst. Angrebet på
kongefløjen er næsten umuligt at undgå) - g4, 20. hxg4 -
hxg4, 21 Lc-l] - Kh7, 22. Sd5 - SxdS 23. LxdS - Dh5, 24.
Tc3 - Kg6, 25. Th3 (her kan hvid næsten opgive) - gxh3,
26. DxhS] - Kxh5, 27. Lxb7 - Tf6, 28. gxh3 - Txd6, 29.
Lxc8 - Lxc8, 30. Sb3 -Tc6, 31. Tcl -Txclt, 32. Sxcl -
Lf8, 33. Sd3 - Ld6, 34. a3 - Lxc7 35. Sc5 - Lxh3 36. f3 -
Kg6, 37. Kf2 - Lb6, 38. Ke2 - LxcS, 39. bxcS - Kf7 ?,
(sort skal her spille Ld7, hvis slutspillet skal vindes), 40.
Kd3 - Ke7, 41. Kc4 - Kd7, 42. KdS (nu er det remis fordi
begge sorts bønder tabes og løberen har den forkerte far
ve) - Lg2, 43.KxeS - Lxf3, 44. Kxf4 - Lhl, 45. KeS -
Kc6, 46. Kd4 - Lf3, 47. opgav ??(er det medlidenhed
med mig??), 0 - 1



Min kritik af turneringen er kun positiv. Spillerummet var
stort med en masse plads til borde og stole, og efter 1.
runde, da der blev flyttet et par borde, kunne spillerne
også være der. Kantinen var velassorteret med rimelige

· priser (selv kaffen var til at betale). En lille forbedring
·. ville være en lille varm ret, der kunne stille den værste
sult. Et stort plus var, at der blev opsat store navneskilte
ved bordene, så det var muligt at finde ens plads på en
rimelig tid. Det er ikke noget, som 3. klasse spillere er
vant til. En stor tak skal lyde til turneringslederen samt
alle frivillige fra Vanløse Skakklub, der gjorde det muligt
at afholde turneringen. Jeg håber at turneringen vil være
tilbagevendende ikke kun i 1996 men også fremover.

Et tak til Lars M. Petersen for hjælp til kommentarerne.

Der var kun indsendt eet forslag. Så vinderen
var nem at kåre. Det blev forslaget fra:

BjØrn Gemzøe
Se det nye bomærke på side 14 i dette nummer.

Bestyrelsen

K-Sk~k fo~ ho1d 1996

Så er tiden inde til at tilmelde sig til næste
års turnering. Turneringen starter i Januar 96.
Som sikkert alle ved, har vi et hold i 1.div.,
som kæmper om Danmarksmesterskabet - men hvis
der er interesse kan vi også stille hold i en
lavere division.
Tilmelding på opslagstavlen i kluben ...

Bestyrelsen



Som optakt til VS-Open afholdtes Skakkens Dag
Lørdag den 26/8. Som sædvanlig kunne bydelens
borgere vinde en halvtredser, hvis de kunne
vinde over en af klubbens spillere.I år var
det søren, Lars og Morten, der forsvarede klub
bens farver. Mange forbipasserende tog udford
ringen op, men kun en enkelt var i stand til
at vinde. Dette var Egon Nielsen, som siden er
blevet medlem af klubben.

De to fØlgende Onsdage afvikledes VS- Open.
Også i år var der stor tilslutning.Ialt deltog
30 spillere, hvoraf de fem kom udefra.

Kampen om førstepladsen var meget hård, da tre
spillere sluttede med samme pointantal. Det var
søren B. Petersen, Hans Nielsen og Gunnar West
Hansen. Der blev herefter spillet lyn om titlen,
og den endeiige vinder blev søren.

I gruppe 2 matte hele fire spillere ud i lynom
kamp.Det var JØrgen Hansen, Teddy Andersen,
JØrgen Holst og BjØrn Gemzøe. Vinder blev JØrgen
Hansen.

Bedste "hjemmespiller" blev overraskende nok
Gunnar West.

Præmierne var i år sponsoret af Kajns Foto, som
mødte op med fire flasker vin af god årgang.

Redaktionen
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St.y:r-k.e 1 :i. .st.~

Til brug for holdopstillingen har bestyrelsen
lavet nedenstAende styrkeliste. Vi fra redak
tionen har tilfØjet Dansk Skak Unions rating
tal, samt tallene efter sidste Ars Vinterturne
ring.

1 Eivind Einersen
2 søren B. Petersen
3 Benny Petersen
4 Morten M. Hansen
5 Hans Nielsen
6 Niels Edoo
7 Jesper Asgaard
8 Lars Martin Pedersen
9 Ole Delfter

10 Steen Schousboe
11 JØrgen H. G. Hansen
12 Per Lykke Jacobsen
13 Bendt Wiberg
14 Leif Jensen
15 Erik von Essen
16 Niels MØller Rendlev
17 Asger Levinsen
18 Claus Nordahl
19 Stefan Å. Hansen
20 Knud Larsen
21 Egon H. Nielsen
22 Eigil Pontoppidan
23 søren J. Sørensen
24 JØrgen Nielsen
25 Richard H. Nielsen
26 John Thomassen
27 Erik J. Johansen
28 JØrgen Holst
29 Jan Juul Nielsen
30 Erling Madsen

DSU
2187
2188
2017
1962
2147
1937
1927
1933
1943
2058
1838
1823

2027
1943
1737
1418

1891
1904

1750

1567
1593
1429
1622
1675
1709
1416

vs
2185
2188
2089
1984

1938
1977
1938
1938
2024
1888
1893
1929

1794
1729
1590
1617

1590
1657
1604
1623
1623
1626



31 Kian Pedersen
32 Jens Windeleff
33 Kjell Suadicani
34 Peder RaunsØ Jensen
35 Henrik Lang
36 Henrik R. Pedersen
37 Finn G. Madsen
38 Asbjørn Sæthre
39 Johnny Andersen
40 Sten Bauers
41 BjØrn Gernzøe
42 Franz Henriksen
43 Axel Barkhuus
44 Kurt Andersen
45 Finn Lykke Nielsen
46 BØrge Gyldholrn
47 BjØrn Skovgaard
48 Arve BØge Nielsen
49 Jesper Holm
50 Jan Ingvardsen
51 Niels Locher
52 Hans Vestergaard
53 Hans H. Nissen
54 A. Clausen-Frederiksen
55 Poul Sørensen
56 Niels G. Carlsen
57 Nicolai Renstrørn
58 Sune Maribo
59 Casper Moser
60 Matti Nellernann
61 Rasmus Haugaard Langkilde
62 Tine Jensen
63 Bo Pilgaard
64 Kennet Antonsen
65 Richard Bundsgaard

1480
1410
1268

1472
1395
1650
1605
1581
1612
1423

1327
1416
1238
1327

1301
1334

1470
1536
1478
1474

1235

1508
1410

1364

1369
1380
1354
1367
1256
1298
1226
1253

1167
1153
1154
1078
1000

1038

Ratingtallene fra Dansk Skak Union er fra
den 2/9-1995.

FØlgende spillere har desuden opnået et ELO-tal:

Eivind Einersen
søren B. Petersen

2240
2230



Byzanz besejret med egne våben

Allerede inden man kunne vide, at det var en hede
bølgeturnering, man skulle deltage i, havde jeg
planlagt at gØre det hedt for modstanderne. Uden at
svigte byzantinisrnens idealer skulle der blæses til
angreb, ikke vildt og uciviliseret selvfølgelig,
men taktisk disciplineret som det bedste forsvar.
Og jeg kunne henvise til Justinians succes i 5OO
tallet, hvor det vitterlig lykkedes Byzanz at ge
nerobre tre af de varme lande; Italien, Nordafrika
og Andalusien.

En tid lang så taktikken ud til at bære frugt,
og som et eksempel på en sådan aktiv byzantinisme
bringer jeg hermed et parti fra V. runde:

Hvid: Lennart Sperber. Sort: Ego. Hollandsk:

l.f4, Sf6 2.Sf3, d5 3.g3, e6 4.Lg2, Lc5 5.e3, Sc6
6. o-o, De7 7. d4, Lb6 8.b3, Se4 9.La3?, Dette træk
fortryder hvid strax, så det må altså være en fejl.
a4 forekomm~r da også smartere. Df6 1O.Lb2, h5(!)
Offensiv byz., og Madsen har en plan! ll.Sbd2, Dh6
12. Sxe4, dxe4 13. Sh4, f5 14.a3, Se7 15.c4, c6
16.b4, Ld7 17.a4, o-o Stillet overfor slig drabelig
fal~~x vælger jeg kort i stedet for lang. 18. De2,
Kh7 19.Df2, LdB(!) Atter en plan! 2O.Lh3, SgB
21.Sg2, g5 22.fxg5 Lxg5 23.Sf4, Sf6 24.De2, h4
25.Tf2! Et snedigt forsvarstræk, der kan vinde en
dronning, hvis jeg ikke giver agt. TgB 26.Kfl, hxg3
27.hxg3, Lxf4?! Faktisk et dronningoffer, men for
et tårn og to lette. 28.Lxf5+! exf5 29.Th2, Lxe3
3O.Txh6+, Lxh6 31.Dh2, Sg4 32.Dh4, Kg6! Erobrer h
linien, samt mere end forventet, partiet 33.Ke2??,
Efter De7 bliver der ganske anderledes gang i den.
Varianternes antal står næpp8 tilbage for labyrin
then på Kreta. Lg5 34. opg. Efter Dh3, Th8, Df
vinder sort Lb2 med Th2+ hvorefter de sorte brikker
kan boltre sig efter behag.



Men hvor længe var Jeppe Madsen i Baronens seng? I
sjette runde mødte jeg en mand, der demonstrerede
dyb byzantinsk forståelse. Har han ret i sin spil
lemæssige pastand, rækker byzantinismen endnu vi
dere end jeg i min vildeste fantasi havde forestil
let mig:

Hvid: Ego. Sort: Peter TjØrnsted. Uregelmæssigt.

l.Sf3, b6 2.d4, Lb7 3.c4, e6 4.Sc3, Sf6 5.Lg5, Le?
6. Dc2, Sc6 7. a3, d5 8.e3, Dd7(?) Kommer til at
ligne et spildtræk 9.b4, h6 10.Lh4, a6 ll.c5, Sb8
Hyper-byz! 12. Se5, Dd8 13. Ld3, Sfd7 14.Lg3, Sc6
15.f4, g5!? Godt eller galt? 16.o-o, gxf4 (Diagram)

a C e g



Og her afbryder jeg partiet, der rendte op i 62 i
sidste ende triste træk. Jeg overvejede længe og
inderligt 17.Sxf7; det ser mere end fristende ud,
men varianterne var som forheksede: Den bedste jeg
kunne se, -Kxf7 18.Lg6+, Kg? 19.Txf4, Sf6 fører
ikke engang til materiel udligning! Sa jeg valg·te
Sxc6, der ingenlunde gav sejr.

Men jeg spørger bare: Hvis ikke denne stilling er
vunden fbi hvid, hvilken er da? Sort har spildt
adskillige tempi og hans kongestilling er ødelagt.
Dersom ingen VS'er i stand til at finde gevinst
varianten, vil jeg anse byzantinismen for endegyl
digt bevist! - Og dog håber jeg på et modbevis!

Med venlig hilsen og på forhånd tak

Finn G. Madsen

---KLUB
.. ..... .
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VANLØS



Om løst; og fast XVIII

Jeg har ikke besøgt klubben ret meget i som
mer, siden generalforsamlingen er det kun gan
ske få gange. Sommer Grand Prix gik jeg glip af,
Vanløse Open ligeledes, men heldigvis opnåede
jeg at høre Eivind forklare sk.akkens mysterier
den 2J.august. - Det er han eminent til, selv
en idiot som mig forstod det og blev lidt klo
gere. I det hele taget har Eivind udviklet sig
ganske enormt siden han, knap 14 år gammel, for
13 år siden kom ind i klubben, men jeg har en
kedelig fornemmelse af, at vi er tilbøjelige
til at drive rovdrift på ham; pas lidt på og
vær lidt rare ved ham, at han ikke en dag b~re
får nok af os.

Det lader til at kontingentopkrævningen vol
der problemer; ifølge august-Fribonden er besty
relsen ved at indføre en mere hensynsfuld måde
at kradse pengene ind på; hvorfor det? - Min
ret lange erfaring i branchen har lært mig, at
en uhyggelig stor del af menneskeheden betrag
ter det som en hellig pligt at være bagud med

·· ~-, l>etalingen og

I · , vil aller?elst
helt undga at

· slippe skillin-
gerne~ Derfor er
en fast men kær
lig hånd mere på
sin plads end
blødsøden ølle
brødsbarmhjertig
hed. Recepten er
enkel men effek

tiv: Kassereren skal være til itede i klubben
hver onsdag aften, alene huns riær-væ r- virker be
fordrende pJ afsondringen af mønt; på mange vir
ker h a n som l u uu , d o r- .i . de k n t oLs k o k.i.rker t:::-,'lr
omkt'.illG 11wd k i r·lu-'l>osscin. Ovo r Io r t Ld s e l{_';n111yt-
t o r-n o k,.1.11 k,tssP1"'1•1·u11 g,Hil; p.'.i en ka1111111c)1·at.1 itS 111a
de s k r-u o l>i.ss,~11 Li.d t p(t. Er·.i.k 1ir en fL'i n k fyr,
s om j 1~ g L ror v _i_ l v ,cn~ go cl t i l n t pra k t .L se re s a-



dan et program. - Da jeg i sin tid var klubbens
onde ånd, kunne jeg år ror år aflægge et regn
skab helt uden restancer, og vel at 111ærke uden
at smide nogen ud eller IJlive uve11ner med nogen,
og jeg fik et vældig godt kendskalJ ug forhold
til hele medlemskredsen. - Hvis Erik kunne tænke
sig at suge honning af mine erfaringer, er jeg
til enhver tid til rådighed.

Det er en god id' at publicere medlemslisten
en gang om året eller så, blot synes jeg at man
af listen skulle kunne se hvem der er junior, se
nior eller pensionist; man kunne foran medlems
nummeret sætte J for junior og P for pensionist,
så kunne de mere vakse selv regne resten ud.

Jeg vil bare sige, at det altså ikke er mig,
der har hugget af det fine nye materiel, som
Jens med så stor ulejlighed har skaffet os. Ikke
mindre end tre gange har vi haft indbrud i loka
lerne, men selv indbrudstyvene føler sig hævet
over den _slags. - Hvad er det dog for mennesker,
man har nu til dags? - Uha, uha!

Klage til Turneringskomiteen

Der er indløbet en klage fra Jens Windeleff, som har fået tildelt et O (nul) for
ikke at melde afbud Lil vinlerlurneringsrunden 4.okl. Da et afbud var aftalt
formidlet via 3. person til turneringsledelsen, og da denne formidling ble
glemt, ornstødcs turneringslederens kendelse. Nullet annuleres.

Det er bragt i erfaring, at turneringslederen, Ole Delfter har telefonsvarer.
Fremtidige afbud bedes derfor altid meldt direkte Lil Ole eller hans telefon
svarer.

Komiteen skal også forholde sig til privat afvikling af kampe. Eventuel privat
afvikling af kampe skal forud meddeles til turneringslederen.

Turncringskornitcen består af Stefan Å. Hansen og Morten M. Hansen samt
undertegnede som formand.

Givet i Hellerup den 11. okt. 1995.

Hans Nielsen

Børge G.
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Som turneringsleder vil jeg gerne slå fast, at
såfremt hverken jeg og/eller modstanderen har
modtaget afbud fra en spiller, og modstanderen
har ventet en time, vil den udeblevne part blive
tildelt et O (nul), medmindre der foreligger en
nævneværdi begrundelse for udeblivelsen.
For mig er det derfor ikke nok, at man fortæller
en eller anden bekendt at man ikke kan komme for
at spille!
flan kan ALTID få fat i mig hvis man vil!

Ole

.Sommer BDG
Vores forhenværende kasserer havde midt i Juli fået den formidable ide at samle
3-holdet privat til sommerskak i Hørsholm, startende fra kl. -10 om formiddagen
en lørdag, alle mod alle, hvert parti 15 'minutter til alle træk, + 2 minutter hvis
man ville notere. Da jeg forudså nogle BDG-solstik der evt. kunne vises i
Fribonden, noterede jeg alle partier med hvid, og havde altså 17 minutter. Jeg
havde regnet med at ondulere Kiari så let som ingenting,' han har jo ikke spillet
direkte truende i vinter, desuden har han tilladt sig at udtale sig nedsættende om
Blackmar-Dierner-gambitten, men han var i usædvanlig god form, vandt mit
BDG-forsøg, som derfor ikke vises her, og vandt også hele' turneringen. Fuldt
fortjent. Måske havde dog en enkelt dukkert til Kian været på sin plads, men da
Jørgen Holst. på dette tidspunkt stred sig frem med vabler i støvlerne på sin
pilgrimsfærd i Spanien, var der ingen der denne solrige lørdag formiddag kunne
dæmpe Kian sejrsrus.

Min første gevinst med BOD blev mod Erling Madsen. Det havde jeg ikke regnet
med, han spiller jo selv BDG, men det gik således til:

1. d4 dS 2. e4 c6 - Erlings foretrukne forsvar, han kender varianterne fra sit eget
spil med hvid, når der bliver forsvaret med Caro-Kann - 3. Le3 Sf6 4.Sd2 dxe
5.f3 Sd5!? - muligvis meget godt, jeg har ikke set det før, det truer godt mod
løberen på e3, der ikke uden videre kan forsvares af dronningen på' grund af 6. -
Sb4 - 6. Lg5 f6? - Erlings første solstik, 6. - h6 er langt bedre 7. fxe fxL 8. exS
Dxd5 9. c3 LfS - det ser jo rigtig aggressivt ud og er et led i Erlings taktik med
at tage vindene ud af sejlene på mig - 10. Sf3 Lg4 11. Lc4 LxS ·· 12. gxL Df5
13. Db3 b6 14. 0-0-0 Kd8 15. Le6! .



Hvid har .nu fint terræn. 15. - Df4 16. _dS Kc7 17.Kbl g7 18.Se4 Dxf3 19.
SxgS Df6 20. Sf7 Tg8 21. dxc6 Sxc6? 22.TØ-7+ Kb8 23.DdS opgivet.
Slutstillingen vil også kunne nyde af indendørs-arkitekter. der ikke kan spille skak:
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Blackrnar- Dierncr- gambitten giver, som· det fremgår, til stadighed underholdende
skak. Niels Jørgen Jensen fra Kageklubben, der spiller og skriver om BDG, er
vidende om at nogle stykker fra Vanløse Skakklub spiller BDG, og jeg har drøftet
med ham om vi til næste år evt. kunne lave en BDG-tematurnering fælles for
Vanløse Skakklub og Kageklubben. Kageklubben vil gerne være medarrangør,
hvad siger vi i VS?

Tilbage står kun at konkludere, at tredieholdet p.t. er godt kørende, desuden har vi
fået 2-3 nye , der passer godt på holdet i spillestyrke på de øverste brædder, så
chancerne for at 3-holdet rykker op i næste sæson er gode.

Jens W.

Chess 3000 er en computer med programmer,der
bl.andet kan træne i matsætning med F.eks:

eller

Du kan møde Chess 3000 hver onsdag kl 19.00.



PROGRAM
Onsdag 25/10 kl. 19.30 Vinterturnering,

Udsatte partier

Onsdag 1/11 kl. 19.30 Træningsmatcher
mellem holdene

søndag 5/11 kl. 12.00 Holdturnering, 1.hold

Onsdag 8/11 kl. 19.30 KSU Holdturnering,1.runde

Onsdag 15/11 kl. 19.30 Vinterturnering, 5.runde

søndag 19/11 kl. 12.00 Holdturnering, 1.hold

Onsdag 22/11 kl. 19.30 KSU Holdturnering,2.runde

Deadline:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d. 1/11.

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


