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Godt begyndt
1. holdet hjemme mod Tårnby, 1. runde

Vanløse I - Tårnby I 4½- 3½
Eivind Einersen - Peter Jakobsen ½-½
Søren B. Petersen - Bjarne Knudsen ½-½
Benny Petersen - Flemming Lauv 0 - 1
Morten M. Hansen - Kim Poulsen ½-½
Hans Nielsen - Helge Dockweilcr 1 - 0
Niels Edoo - Erik Nissen 1 - 0
Jesper Asgaard - Ole Fjeldgaard 0 - 1
Lars M. Pedersen - Ebbe Klitgaard 1 - 0

Velkommen til en ny sæson i 3.
division. I år er der en ændring i
forhold til sidste år, nemlig at
Gunnar prover lykken i l. division
(3. bræt for Nykøbing Falsterl).
Han erstattes af Nicis Edoo, der
har gjort det godt 'i vinterturnerin
gen de sidste to år og derfor na
turligvis skal træde ind på 1. hol
det. Selv om Niels spiller bedre og
bedre, er det dog nok et lidt svæk
ket hold, vi stiller med. Dette skal
kombineres med, at vi er kommet
i en stærkere gruppe, og så får
man en referent, der grundlæggen
de set er glad for hvert point, vi
får.

Jeg var på forhånd lidt bange
for Tårnby, der lige er rykket ud
af 2. division og derfor måske
kunne være til mere end 3. divi
sion. Men det skulle vise sig, at
der ikke var noget at være bange
for, selvom ...

Benny var hurtigt færdig. Helt
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færdig. Benny forsøgte med et
stonewall-angreb og sendte dron
ning og tårn til h-linjen. Del var
ret let at dæmme op for, og så
lynede hvid med et officersoffer,
der bragte totalt kaos i den sorte
lejr.

Lars var også hurtigt færdig,
men heldigvis med det modsatte
resultat. Lars ofrede en kvalitet for
et angreb, der til at begynde med
så meget farligt ud. Angreb mod
urokeret konge har dog måske en
tendens til at se farligere ud, end
det er, for hvis modstanderen er
fornuftigt udviklet, er kongen ikke
i voldsom fare. Dette måtte Lars
erfare, inden modstanderen hjalp
lidt til og tabte en officer. Så var
det pludselig Lars, der vandt, nemt
endda.

Søren var måske allerhurtigst
færdig, for Søren følte sig utilpas
og sløj, og så skyndte han sig at
tilbyde remis, inden sagerne nåede



at udvikle sig. Søren stod vist nok
bedst, da han tilbød remisen, men
meget kunne nå at gå galt, og hans
modstander var ingen ringere end
den eneste spiller, som har 3/3
mod mig! (Jeg har i hvert fald
fortrængt det, hvis jeg har 0% mod
andre, som jeg har mødt mere end
2 gange).

Jeg fik lov at ofre en officer,
som ikke kunne tages, og så stod
jeg godt. Så godt, at jeg kunne
vinde en bonde, men til gengæld
ebbede mit angreb ud, og min
modstander fik skabt chancer. Det
endte med, at han fremtvang træk
gentagelse.

Jesper lavede to brølere af
rang. Den første i en klar re
misstilling, hvor hele brættet var
blokeret, og ln;id kun kunne håbe
på et indbrud i h-linjen, men det
var meget let at dæmme op for. I
den stilling glemte Jesper, at hans
f5-bonde ikke dækkede g4, fordi
bonden var bundet (hvid Ld3, sort
Kg6), og så røg der bare en bonde.
Anden brøler var efter at modstan
deren pænt havde givet bonden
tilbage, og parterne havde byttet
dronninger. Da overså Jesper en
springergaffel, der vandt en kvali
tet. Uhadada, vi må håbe, at det
var en engangsforteelse.

Morten spillede meget uambi
tiøst som hvid og fik problemer
allerede i åbningen. Modstanderen
lod sig tage til takke med en bon
de og afbytninger, og så kæmpede
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Morten i et svært slutspil med
bonde under. Modstanderen sled,
men han fandt ikke nogen gevinst,
og så røg bonden. Remis.

Niels spillede rigtig holdskak.
Han fik hurtigt etableret en lille
fordel, og den blev han ved med at
spille på. Vel at mærke uden at
tage nogen chancer. Modstanderen
håbede på remischancer i et ulige
farvet løberslutspil, men de slutspil
er langt fra altid remis, og Niels
kunne kore den stille og roligt
hjem. Flot!

Hans spillede sort i Siciliansk
og opnåede at bytte dronninger.
Derefter sker der principielt det, at
hvid ikke har noget angreb, og at
sort vinder slutspillet. Derfor af
slog Hans da også remis, selvom
modstanderen ufortrødent m ar
cherede sine kongefløjsbonder
frem til det helt store angreb. Hvid
havde vist nok mulighed for at
udnytte angrebet og en dårlig sort
hvidfeltet løber, men han mistede
grebet og tillod yderligere afbyt
ninger, og så fik Hans lov til at
vise, hvorfor to løbere er stærkere
end løber+springer. Hans vandt
først en bonde og spillede herefter
cool nok til også at forhindre et
hvert modspil.

Selvom vore modstandere ikke
var så stærke, som jeg havde fryg
tet, var det godt begyndt. Og godt
begyndt er som bekendt halvt fuld
endt.

Eivind



Husk lige trækgentagelsen
1. holdet ude mod AS 04 II, 2. runde

AS 04 II - Vanløse I 3½ - 4½
Niels Hirtsgaard - Eivind Einersen 0 - 1
Ingolf Clausen - Søren B. Petersen ½-1/2
Henrik Hansen - Benny Petersen 1 - 0
Jens Henrichsen - Morten M. Hansen 0 - l
Thore Jensen - Hans Nielsen 0 - 1
Henrik Jensen - Niels Edoo 1 - 0
Erol Antreasyan - Jesper Asgaard 0 - 1
Soren Jensen - Lars M. Pedersen 1 - 0

Sidste gang, vi mødte AS 04's
andethold, vandt vi 6-2. Så de
fleste af os var fortrostningsfulde,
inden runden blev sat i gang. Efter
de forste par timer så det dog ikke
så spændende ud. Stillingerne var
nærmest kedelige over hele linjen.
Jeg gik mig en tur omkring alle
partier og blev enig med mig selv
om, at jeg helst hverken ville have
hvid eller sort i nogen af partierne
- bortset fra mit eget.

Jeg håber naturligvis, at de
andre havde samme opfattelse -
nemlig at de gerne ville spille de
stillinger, de havde. Men jeg tviv
ler. Næ, hvis man kunne se ind
bag folks ydre og ind i det skjulte
underbevidste, ville man ret ofte se
et frådende udyr, som slet ikke
bryder sig om pcsi-skak uden risi
ko for (mulighed for) kombinatio
ner. Dybest set tror jeg, at mange
tænker: Lad os få noget mere tju
bang og officersofre, som liver op
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og gør del spændende at spille
holdturnering. Det var i hvert fald
min egen recept, nu hvor vi har
mistet Gunnar og dermed et (så
godt som) sikkert spændingsmo
ment.

Til spillet:
Jesper forklarede efter sit parti,

hvad der var grunden til, at han
med hvid blev fuldstændig ned
spillet i løbet af blot 15 træk. Han
vidste nemlig ikke hvad han skulle
spille mod modstanderens (1. e4)
l...e5! Måske bør man så overveje
at spille en anden bonde frem i
førstetrækket? Modstanderen ofre
de sig igennem Jespers kongestil
ling, men da Jesper ikke kunne
tage imod, ebbede angrebet ud i,
at sort "kun" havde vundet en
bonde og stod bedst. Det kunne
den angrebsivrige sort ikke affinde
sig med, og han overspillede der
for sin stilling, så Jesper ikke blot
kom med i partiet, men oven i



købet fik foræret en gevinststilling
og et point.

Morten har en sund spilforståel
se. Det havde hans modstander
ikke. Og det var forskellen i en
ulige kamp, hvor Morten som sort
havde fuldstændig styr pi partiet.
Normalt i en klassisk d?onning
gambit kan hvid nå at gennemføre
et minoritetsangreb med a- og b
bøndeme, hvilket skaber svækkel
ser, som så forhindrer sort i at
komme i gang på kongefløjen. Her
fandt hvid imidlertid på a~, lave en
selvblokade (hvide bønder på a5
og 64, der stoppes af sorts a6, 67
og c6). Den eneste vej igennem
var et dobbelt bondeoffer (b5 axb5
a6), men da tiden endelig kom til
det, turde hvid alligevel ikke, og
så kom sort igennem på kongeflø-
. 'Jen.

Lars spillede Benko/Volga
gambit. I den åbning sker det nor
m alt, at enten hvid eller sort får
overtaget på dronningefløjen og
vinder partiet. Denne gang gik
hvidspilleren imidlertid efter sorts
konge, og det viste sig at være
ganske effektivt, så Lars måtte ned
uden at have fået de store chancer.

Søren fik kort efter åbningen en
halvdårlig stilling, men uden at der
var det store på færde. Hvid havde
en vis overvægt i terræn, men
næppe nok til at vinde. For at befri
stillingen havde Søren forberedt
... e6-e5, hvilket var en udmærket
plan, men da trækket kom, var det
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en stor fejl. Hvid kunne nemlig
spille Df5 og true Tc8 og BeS,
hvilket simpelt hen vandt en bon
de. Søren kæmpede dog videre og
fik narret sin modstander til al
spille på Sørens tidnød, og så rog
merbonden med remis til folge.

Jeg spillede et spændende parti,
som følger i slutningen af artiklen.

Hans spillede, med sine egne
ord, på de små fordele. Og del så
da også længe ud til at fungere
ganske godt; hvid pressede lang
somt sort tilbage. Men så begyndte
løjerne. Først tillod Hans modstan
deren at vinde en kvalitet. Det så
modstanderen heldigvis ikke. Så
lod Hans sin fordel ebbe ud, og
sort kom med i partiet. Men enden
blev god, for 04'eren tabte på tid.

Benny har slet ikke fundet for
men. Det så meget godt ud i åb
nings- og midtspil (hvid må have
haft en eller flere angrebsmulig
heder, som kunne have afgjort det
parti), men i tidnøden røg der et
tårn. Benny kæmpede videre, hvor
de fleste ville have opgivet, og han
vandt da også del meste af materi
alet tilbage, men det var alligevel
ikke nok.

Niels begyndte pænt og fik vist,
hvordan man blokerer en isoleret
d-bonde. Men det er ikke nok, at
man pænt får blokeret og under
mineret en isolani. Den skal også
erobres, og i den fase gik noget
galt, og modstanderen fik i stedet
et angreb, der mundede ud i et



dronning / tårn slutspil, hvor Niels
var bonde under. Modstanderen
tænkte sig i tidnod og lod sig narre
til en trækgentagelse. Og så skete
katastrofen, for Niels vidste godt,
at stillingen var opstået for tredje
gang, og at han kunne kræve re
mis. Han udførte så sit træk og
tilkaldte kamplederen. ÅH NEJ!
Man må ikke udføre sit træk, in
den man kræver remis. Remisen
var forduftet, og selv om Niels
fonnentlig havde flere remismu
ligheder i resten af partiet, havde
han vist mistet troen. Husk lige
trækgentagelsen - og vel atm ærke
inden uret.

Men fra denne sørgelige
historie Lil noget mere spændende:
mit eget parti.
Eivind - Niels Hirtsgaard
l. e4 dS 2. exdS DxdS 3. Sc3 Das
4. Lc4 Sf6 5. Sf3 c.6 6. o-o Lg4 7.
h3 LhS 8. Tel Sbd7 9. d4 e6?!
Jeg tror, at det er mere sikkert at
rokere langt straks. Nu får jeg
hvert fald en skarp mulighed:
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10. g4!? Trækket er tematisk i
åbningen, hvis hvid ikke har ro
keret. Det er normalt dårligt, hvis
man har rokeret, men det har en
taktisk begrundelse i stillingen.
10...Lg6 11. gS SdS. På 11...Sh5
står springeren offside og i fare for
at blive fanget (med Le2 og sprin
geren væk), og l 1...Sg8 er ikke
morsomt. Begge træk er dog seriø
se alternativer, for nu får jeg lige
det, jeg ønskede, da jeg spillede
g4. 12. SxdS cxdS 13. Ld2 Lb4.
Hvis sort går efter at undgå at tabe
en bonde, når Det Store Regnskab
skal gøres op, får han vist proble
mer med sin udvikling. 13 ...Dc7
eller 13 ...Db6 er derfor næppe
bedre. 14. Lxb4 Dxb4 15. Lxd5
0-0-0 16. Le4 f5 17. gxf6ep!?
Trækket har både fordele og ulem
per. Det åbner g-linjen, hvilket bør
gavne sort. Men hvid slipper sam
tidig af med sin svage g5-bonde,
og desuden er det rarere at have g
linjen helt åben end at sort egen
hændigt kan boltre sig i h-Iinjen,
hvilket kunne være et resultat af
det mere almindelige 17. Ld3.
17...gxf6 18. c3 Dd6 19. Db3.
Truer mat og tvinger derfor til at
bytte af med 19 ...Lxe4 20. Txe4
Thg8+ 21. Khl eS 22. dxeS!?
Spillet efter grundige overvejelser,
for det er ikke for folk med svage
nerver at tillade sort at komme til
at binde SD med 22 ...Dc6 23. Dc4
Ses 24. Te3.



Her overvejede min modstander
længe 24 ... f5 ! , hvilket han til sidst
forkastede p.gr.af 25. Te3 f4 (pla
nen I Den kan ikke slås, da Sf3 så
går tabt) 26. b5. Det kan imidlertid
besvares med 26 ... Dh6! (eller
25 ... Dh6), og sort truer mat og
tårn, og så gør det ikke noget, at
Sc5 står i slag. Efter partiet fandt
vi ud af, at 24 .. .f5 skulle besvares
med 25. e6, og varianten fortsatte
over stok og sten: 25 ... f4 26. Dxf4
Sd3 27. Df5 Sxf2+ 28. Kh2 Td2
29. c7+ Kc7 30. e8D (se diagram)

(analyse)
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Sikken en stilling! Vores konklu
sion var, at hvid vandt, f.eks.
30 .. .Sg4++ 31. Kgl ! . Men konklu
sionen er ikke rigtig, for sort har
noget bedre i varianten. Prøv selv
at finde det, eller snyd og se ne
derst i artiklen.
Tilbage til partiet:
24 ...bS 25. Df4 fxe5 26. Txe5 Sd3
27. Df5+ Kc7? Bedre er 27 ...Kb8,
da 28. Txb5+ Ka8 kun giver hvid
problemer. 28. Te7+ Kb8 29.
Tfl? Nærliggende, men giver sort
en mulighed for at vende tidevan
det (undskyld undersætteisen).
28 ...Td6. Det kan måske odelægge
noget af charmen ved partiel al
røbe, at sort her bare kunne have
spillet 28 ...Tgf8 29. Tf7 T:d7 30.
Dxf7 Se5, så det må jeg hellere
lade være med at nævne. Sort var
i tidnød. 30. Tf7 Tdd8 31. b3 h6
32. c4 bxc4 33. bxc4 Dxc-l 3-L
Tbl + Ka8 35. Tbb7! Sort truer jo
ikke med noget. 35 ... Sxf2+ 36.
Kh2 Sg4+ 37. hxg4 Dc2+ 38.
Kg3 opgivet.
Vi vender så tilbage 61 analyse
varianten. Sort kan holde remis
med 30 ... Dd6+!, og det besvarer
hvid enten med 31. Se5?? Sd l +
32. Khl Th2+! 33. Kxh2 Dd2+
fulgt af mat, eller også spiller hvid
en dronning eller et tårn imellem
på e5, og så holder sort remis med
3 l...Se4+. Da hvid ikke kan slå
tårnet på gnmd af mat, må hvid
nøjes med 32. Khl Sr2+ o.s.v.

Eivind



Vanløse III

t'KÆlVl.1. ~K~
- Rødovre V

Jørgen Nielsen - Zoran Wisal 0 - 1
Richard Nielsen - Jørgen Vestergård 1 - 0
Erik Johansen - Heinez 1 - 0
Erling Madsen - Søren Tønning 1 - 0
Kian Pedersen - Alex Bukrinsky 1 - 0
Jens Windeleff - ??? Ih_ - Ih
Kjell Suadicani - Leif Clausen 1 - 0
Peder Raunsø - Rolf Kriniss 1 - 0

Holdet mødte frem med.en klar forventning om sejr
på trods af det dårlige resultat mod 4. holdet ved
træningsmatchen. Vi skulle møde et femtehold fra
en klub som vi har et godt tag på.

Der gik da heller ikke længe, før Kian havde hevet
det første point hjem til holdet. Om det skyldtes,
at han psykede sin modstander med en bemærkning om,
at ham havde han vundet over tidligere, det er
svært at sige~

Raunsø knuste en modstander, der ikke havde lært
udvikling, partiet følger senere.

Kjell Suadicani pressede sin modstander med sit
sædvanlige solide spil og på et tidspunkt truede
han med at vinde en officer. Modstanderen dækkede,
kun for at miste en anden i stedet, da dronningen
kom til at stå i skudlinien.

Erling mødte en modstander, der ikke kunne lide
sine løbere, eller var han måske bange for at mis
te dem? Det er ikke til at sige, men han valgte at
spærre dem inde bag sine bønder, hvorefter Erling
fik fred til at stille et voldsomt angreb på bene
ne og modstanderen gik mat eft~r at have brugt tid
på bonderov.

Richard tillod sin modstander alt hvad en sicili
ansk-sØiller drømmer om. Det kunne han ikke finde
ud af og brugte en masse tid og vingen faldt ved
træk 28 i en stilling, hvor Richard var ved at
komme ind i spillet for alvor.
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Erik fik en æske brikker og måtte omtrent sætte
modstanderen mat, før han gav op med dronning,
tårn i undervægt. Erling spurgte efter kampen, om
Erik spillede mod samme hold som os andre (han
havde placeret sin modstander på Vesterbros hold),
eller om han spillede helt sin egen kamp.

Uha, så kommer vi til den store synder: Jørgen,
der mødte en spiller, der dårligt kunne finde ud
af at spille. Efter,træk 18 havde jeg som sort
vundet en bonde og skulle bare konsolidere min
stilling, hvorefter;resten ville gå omtrent auto
matisk, men i stedet for at dække mig mod en lø
berdiagonal, trække~ jeg endnu en officer i mar
ken. Det koster en kvalitet, til gengæld har jeg
muligheden for at t~ge endnu en bonde. Desværre
fik jeg flyttet drohningen et felt for kort med
tilbud om afbytning~ hvorefter han først tager
kvaliteten, derefter afbytningen og en bonde.
Morten påpegede senere, at jeg fortsat havde re
mischancer, men jeg regnede ikke på den konkrete
variant og han vandt med noget besvær.

Jens spillede et parti, hvor han flere gange kunne
have vundet, men også flere gange var i tabsfare.
Til sidst enedes de om remis i en stilling, hvor
Jens sandsynligvis kunne have vundet.

Ja, så må vi lige huske partiet; det er jo skak
det her:

Holdkamp: VS III - Rød V, bræt 8
Hvid: Peder Raunsø
Sort: Rudolf Kriniss ??

1.e4,c5 2.Lc4,Sc6 3.Sf3,e6 4.O-O,Ld6(?)
Det kan ikke være rigtigt at spærre for d-bonden.

5.d4,cxd4 6.Sxd4,Dc7 7.f4,Lc5 8.c3,a6(?)
Glemmer angrebet på springeren.

9.Khl,SgeJ 10.Sxc6,Sxc6 ll.f5,b5 12.Lb3,Ld6
Nu står d~n løber der igen! Det lammer den sorte
dronningefløj.
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13.DhS,SeS 14.fxe6,g5??(g6?)

i
Partilisten påstår g5, men jeg ved, at der blev
spillet g6, der ikke er meg~~ bedre. Eneste chance
for modstand var 14.-,0-0 15:.exf7+,Kh8 16.Tf4,Sg6,
men Hvid følger op med 16.~,fg4 17.S??,Th4.

. '
15.exf7+,Kd8 16.Dg5+,Le7 l~.~8D+,Opg.

i
Hurtigt og ef;fektivt spille

1
t' af Peder Raunsø.
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uOU :Han LUl -t. ltUIUtl,

Vi startede sæsonen med at besøge Frederiksberg VII, naturligvis med et
fuldtalligt hold, og hentede os en rimelig sejr på 5-3 til Vanløse.
Bjørn præsterede aftenens gyser & sensation, idet det lykkedes ham at holde
remis med konge mod konge og dronning ! - retfærdigvis skal siges, at
modstanderen var i svær tidnød, og straks fortrød sin patsætning, men Fre
deriksbergs kampleder bivånede seancen, og resolverede helt korrekt, at
trækket jo rent faktisk var gennemført.
Franz Henriksen gjorde det hurtigt af med sin modstander, og også Jan
lngvardsen og Hans Vestergård hentede en skalp - der bliver vist konkur
rence om topscorerpladsen i år.
Jeg selv måtte lade mig nøje med en remis, og det samme resultat kom Arve
Bøge Nielsen ud med.
Nicolai spillede et godt parti, og havde en sikker gevinststilling, men det
mundede desværre ud i remis - det kan vel så rent holdmæssigt gå lige op
med Bjørns ustyrlige held.
Da vi var oversiddere i 2. runde, er vi rent teknisk på næstsidstepladsen i
gruppen, men det er en biting (som Carlsson på Taget ville sige), og det jæv
ner sig nok (som cykelrytteren sagde, da han ..... og kørte videre mod Ros
kilde) - under alle omstændigheder slipper I nok ikke for at høre mere fra 4.
holdet, især ikke når en entuiastik referent måtte melde sig, mit juletilbud fra
sidste nummer af Fribonden står stadig ved magt.
Og så kommer vi til det pinlige: I sidste nummer af Fribonden redegjorde jeg
for holdets uforlignelige indsats mod vore nærmeste overmænd, og bragte i
den forbindelse mit parti mod Richard. Opmærksomme læsere (tak) har
imidlertid gjort mig opmærksom på, at partiet ikke kan spilles som skrevet
stod, og det skyldes naturligvis mit klummer ved tastaturet, hvilket kun un
derstreger behovet for en kvalificeret referent til 4. holdet, jfr. ovenfor.
Fejlen ligger i sorts 18. træk, hvor jeg kom til at anføre 18 ..... ,Sc7, hvilket
selvfølgelig er skinbarligt vås (men til gengæld minder det mig om Stein
becks Dagdriverbanden, hvor en af sjakket slår sig op som uovervindelig
skakmester ved at overbevise de øvrige om, at en springer under ganske
særlige omstændigheder - som han selvsagt selv definerede ad hoc - kan
flytte en til siden og tre frem). Men både Richard og jeg spillede efter de
gængse regler, så trækket er rettelig 18 ....... ,Sd7 - så hænger det hele bedre
sammen, også i de følgende træk.
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V.-Holdet, 2.runde

Da Ole skulle spille holdkamp i Ballerup, trådte
undertegnede til som holdleder for juniorholdet.
I deres gruppe er der to hold fra Amager.
Måske er der tale om den tidligere så kendte
El-Kher(kær) effekt. Juniorskakken trives ihvert
fald (også) på de kanter.

Amager V

Stefan Neumeyer
Kenneth Kristensen -
Blazej Lukawiecki
Martin Dahl

Vanløse V

Sune Maribo
Matti Nellemann
Peter Lund Bender
Tine Jensen

3 - 1

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

Sune slap lidt uheldigt fra åbningen, hvilket
medførte at kongestillingen blev svækket. Dette
førte hurtigt til et dræbende matangreb.

Matti prøvede at holde fast i vundet bonde i
åbningen. Dette medførte at officerernes udvikling
blev tilsidesat. Lige pludselig var der desværre
en mat ---

Peter spillede virkeligt godt og fik sin første
sejr. Allerede i åbningen fik Peter fat i sin
modstander, og efter en meget koncentreret indsats
gik pointet til Peter. Der var tale om spil til
et mål. Flot!

Tine tabte lidt unødvendigt en officer i åbningen.
Men Tine kæmpede bravt og vandt officeren tilbage.
Det endte med et slutspil, hvor modstanderen trak
det længste strå.

Efter en hyggelig aften på Amager må jeg komme
med et lille råd:

Brug lidt mere af jeres tid!
Lars
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Vanløse Skakklub er ved at få en tradition for at
arrangere simultanforestillinger med forskellige
stærke spillere, der så forventes at vise et af
deres egne partier og gennemgå de forskellige vig
tige varianter, hvorefter de spiller mod de frem
mødte spillere. Den 6. december var Henrik Daniel
sen på besøg og valgte at vise et angrebsparti af
Tal, da han skulle tidligt hjem. Efter partiet
gennemgik han noget slutspilsteori om løber mod
springer, hvor han understregede, at en løber som
regel er stærkest, når der er bønder på begge flø
je, for til sidst at vise, at der er undtagelser.

Efter teorien spillede Henrik mod 18 vanløsespil
lere og vandt de 15, afgav to remis og tabte til
undertegnede. Niels Locher skabte nogen uro, da
han tilbød remis og fik det, meget storslået af
Henrik. Den anden remis gik til Finn Pedersen, der
besøgte klubben for bl.a. at tale med Henrik. Det
blev til et nederlag for Henrik Danielsen og det
gik til på følgende måde:

Hvid
Sort

Jørgen Nielsen
Henrik Danielsen

l.d4,Sf6 2.Lg5,d5 3.Lxf6,exf6 4.e3,Ld6 5.Ld3,O-O
6.Sf3,c6 7.Sbd2,Te8 8.c4,dxc4 9.Sxc4,Lb4+ 10.Scd2.
Oprindelig havde jeg planlagt at bruge den anden
springer, men sort spiller b5 og tvinger hesten
til a3.
10.-,Lg4 ll.Dc2,g6 12.O-O-O,DaS
Spillet med ca. ti sekunders betænkningstid. Hen
rik trak stort set a tempo, når han så modstande
rens træk, men en gang i mellem brugte han tid,
dette var anden gang han stoppede op (første gang
ved træk 7, hvor han brugte 15-20 sekunder).
13.Kbl,Sa6?! 14.Sc4,Dc7 15.h3,Le6 16.a3,Lf8 17.g4,
b5 (12 sek.) 18.Scd2,Db6 19.Tcl,Tec8 20.Se4,Le7
21.Sc5!
Truer slag af løberen og dobbeltslag på g6 med
evig skak.
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21.-,LxcS 22.dxcS
Og trussel på dronningen.
22.-,DaS 23.Sd4,Ld5 (20+ sek.) 24.e4,La2+
Ilvad er meningen? Åh, 25.-,Sb4+ og dronningge
vinst, meget lusket. Altså:
25.Kal,Dd8 26.Dc3

2

1

abc de f g h

Oprindelig havde jeg skrevet Se2, men teksttrækket
er en trussel mod løberen, som må gå til sin af
bytning:
26.-,Le6
Da han havde trukket, kom jeg til at overveje 26.
Sxb5, men senere analyser viser, at det ikke giver
noget afgørende, snarere tværtimod, det åbner for
de sorte tårne.
27.Sxe6,fxe6 28.f4,De7 29.Lbl,Td8 30.La2,Kg7 31.gS
Lægger pres på den sorte stilling og gør klar til
åbning af h-linien.
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bestyrelsenFra

~ ..L. '..I. .....
Sort kan ikke hindre åbningen af h-linien.
34.gxf6+,Dxf6 35.Dxf6+,Kxf6 36.hxg6,hxg6 37.Th?
Hvid er inde i den sorte stilling og har klar for
del. Springeren på a6 skal til at passe på, ellers
dør den i sin stald.
37.-,Tdl 38.Lbl!
Lad ham bare tage tårnet, så tager jeg kongen ..
38.-,e5 39.Txdl,Txdl 40.fxe5+,Kxe5 41.b4,Sb8 42.
Tc7,Td7 43.Tc8,Tb7
I tårnslutspil gælder det om at have det mest ak
tive tårn; sorts er passificeret til at passe på
springeren, der passer på c6. Det er på tide at
aktivere slutspillets stærkeste brik:
44.Kb2,a6 45.Kc3,Kd6 46.Kd4,Ke7 47.Tg8,Td7+ 48.
Ke5,Td8 49.Txd8
Jeg vælger afklaringen og lader løberen bevise,
hvad Henrik selv indledte aftenen med:
49.-,Kxd8 50.Kd6,Sd7 51.e5,g5 52.e6,Sf6 53.e7+,Kc8
54.Kxc6,Kb8 55.Lf5,Se8
I denne stilling valgte Henrik Danielsen at give
op; den hvide konge går til d8 og bonden koster
hesten. Løberen stopper g-bonden, mens c-bonden
holder styr på den sorte konge.

Til Danmarks-mesterskabet i K-skak for hold
stiller Vanløse Skakklub i den næste sæson,
som starter ca. 15. Januar 1996, med følgende
spillere:

1. Eivind Einersen
2. Benny Petersen
3. Leif Jensen
4. Asger Levinsen

Der blivr desværre intet 2.hold - så vi må se
bort fra John Thomassen's tilmelding, - men
håbe han kan blive tilfreds med at spille
enkeltmandsturnering.
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Om løst og fast XIX

Det undrer mig, at lokalpressen i snart lang
tid overhovedet ikke har omtalt vores kære klub;
der er da ellers sket en hel del, for eksempel
ville en omtale af Barkhuus' 85 års dag efter
min mening absolut have været på sin plads, selv
var jeg desværre forhindret i at være til stede.
Bladene er ellers vakse nok, når fru Larsens kat
er nedkommet med killinger eller når man i Grøn
dalskirken har fået ny messehagel. Så kommer der
nok heller ikke nogen omtale af aftenen med Hen
rik Danielsen, som jeg trist nok også går glip
af, idet jeg i snart lang tid har ligget på mit
yderste, men nu er jeg da rykket lidt længere
ind, hvad der sikkert vil være en skuffelse for
mange, som kender lidt til mig.

Jeg forsøger efter bedste evne at holde mig
å jour med begivenhedernes gang, og det er jo
en interessant tid vi lever i, men der sker så
meget, at man knap kan følge med, og spekulato
ren er helle~ ikke hvad den har været, jeg har
for eksempel svært ved at huske navne eller at
holde begivenhederne ude fra hverandre, så dette
her bliver nok en slem gang pladder.

Det var en skam, at Uffemanden ikke blev over
krigskommisær eller hvad det nu var, det havde
han sådan glædet sig til. Men han vidste ikke
hvad skiderik og aberøv hedder på fransk, og
det er absolut nødvendigt i den branche. Hvor
er det altså synd for ham, men det er alligevel
mest synd for os andre, som havde håbet at kom
me af med ham på en pæn måde; hvor kan livet
dog være brutalt og uretfærdigt.

I det hele taget har han for tiden nok om
ørerne, Uffemanden, svigtet af sin bedste ven,
som er gået over til fjenden, og brok og balla
de indad til i partiet; en del af hjernetrusten,
blandt andre en forstokket gårdmandskone med
bred bagsmæk, troede at ombudsmanden var som
en sød lille hund, som de kunne holde i kort
snor og sige "sit" og "læg sig" til, men han
ville hverken sitte eller lægge sig, for han
er nemlig sin egen lige som katten. - Det er så

1 6



sørgeligt at det er til at tudbrøle over, hvis
det ikke var så grinagtigt. Stakkels Uffe.

Og så har der jo været et royalt bryllup, som
fik stor og fortjent omtale. Der var vist cirka
17 timers TV-udsendelse, og det var ikke ~t mi
nut for meget. Men jeg er alligevel lidt skuffet,
for jeg havde regnet med bare 5 minutters udsen
delse af bryllupsnatten, det havde jeg glædet
mig meget til. - Og.sikke en festbanket på slot
tet, det var ikke bare biksemad og labskovs! -
Og gæsterne! der var kammerherreinde Dit og amt
mandinde Dat, der var admiralinde Sådden og
oberstinde Hvodden, og der var hele den sædvan
lige flok af middagspolitikere. - Jo, det var
vel nok en fest, jeg savnede egentlig kun
arbejdsmandinde Olsen og et par stykker til af
samme rangklasse, men de har vel været til fag
ligt møde.

Selv om det ikke længere er aktuelt, ville
jeg gerne have ofret lidt hædrende omtale på
hende den nydelige ældre dame med den skrabede
tantefrisure og det sobre sprog, - jeg har des
værre glemt navnet, - men deadline er overskre
det og redaktøren rykker, så det må, jeg lade
ligge. - Ærgerligt nok, for damen er en af vore
mest interessante personligheder, som jeg kunne
sige en hel del om

Børge G

Fra redaktio~€n

På grund af sygdom samt redaktionelle og
pladsmæssige problemer, er det ikke lykkedes,
at få referaterne fra II-holdets kampe færdig.
Vi beklager, men lover omtale af holdets præsta
tioner i næste nummer. Men lad os allerede nu
fortælle at holdet efter 4 - 4 i første runde,
scorede hele 7 point i anden runde! De er bare
på vej frem.
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TK har
Thomas sen
Windeleff
et nul af

modtaget en klage fra John
(JT)! idet JT og Jens

(JW) begge er blevet tildelt
turneringslederen (TL) i deres

indbyrdes kamp fra runde 5 d. 13/11.

JT meldte afbud til modstanderen JW, men
ikke til TL. Resultatet (altså 0-0) blev
konstateret 29/11 af klagerer1.

~K er af den opfattelse, at TL har
handlet korrekt, idet reglerne omtaler
udeblivelse og afbud som følger (FB
oktober Y5j:

"Afbud meldes til en TL senest xr .
18. 00 på spilledagen. Modstanderen skal
have besked. Udeblivelse eller und
ladelse af advisering af afbud til
modstander medfører, at partiet tabes
uden kamp, medmindre TL bestemmer
anderledes ... u

TL har an f ø r r , at resul tatei: p å 'tr.os-:
punktet for Klagen har stået på tavlen i
14 dage, og at andre deltagere i gruppen
kan have spillet deres pa r c a e r. ud fra
dette resultat. TK finder ikke1 at det i
det foreliggende tilfælde kan -tillægges
nogen betydning, dels på grund af det
tidlige tidspunkt i turneringsforløbet
og dels da den mellemliggende onsdag var
reserveret holdkampe uden officiel mu
lighed for afvikling af udsatte kampe.

Reglerne omtaler ikke direkte, hvilke
skridt modstanderen skal tage. TK tolker
bestenunelsen således, at det i prin
cippet påhviler d~n der melder afbud at
sørge for afIiud til TL, og TK finder
ikke, ac unclladelse heraf kan lægges
modstanderen til last uagtet at denne
har mulighed for at minde afbudsgiveren
om dette.
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Det anses som en skærpende omstændig.i:leci
( at der i samme FB ! som reglerne er
t1'ykt) er offentliggjort en kendelse,
der ligeledes omtaler afbud. Heri op
fordres man til fremover altid at melde
afbud til TL.

Med baggrund i det ovenfor au r ø r t.e æu
dres resultatet af kampen mellem JT o~
JW til 0-1.

på turneringsko1iiiteens vegne

1"lorten 1"l. Hansen

Nogle visdomsord om skak

(s. vii) "Bedømmelse og planlægning - det væsent
lige indhold i tankeprocessen i skak.
(s. 1) Steinitz' grundsætning: planlægning i skak
må være i overensstemmelse med de positionelle
fakta. (s. 7) I stillinger med materiel overvægt
kan man netop kombinere. (s. 27) Forsvar af en
svækkelse er svær - af flere næsten umuligt.
(s. 53) Godt forsvar strander på den taktiske
tilfældighed. (s. 65) Grundlaget for enhver be
regning eller bedømmelse er det gensidige kraft
forhold! (s. 67) Intuitionen hviler ikke på eksakt
basis. (s. 75) Det er meget svært at afgøre hvor
når en bondefremmarch er rigtig eller forkert.
(s. 85) Det bedste forsvar er et modangreb.
(s. 100) Når to gør det samme er det ikke det
samme.

Oversat fra Max Euwe: Urteil und Plan im Schach.
Dritte Auflage, 1976.

Finn Lykke Nielsen
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PROGRAM

Onsdag 3/1 kl. 19.30 Vinterturnering,
Udsatte partier

Onsdag 10/1 kl. 19.30 Vinterturnering, 6.runde

Søndag 14/1 kl. 12.00 Holdturnering, 1.hold

Onsdag 17 /1 kl. 19.30 KSU Holdturnering, 4.runde

Onsdag 24/1 kl. 19.30 Holdmøder, husk at afbud
SKAL meldes!!!

Onsdag 31/1 kl. 19.30 Vinterturnering,
Udsatte partier

Dea.d.1in.e
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d. 3/1.

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

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

Kasse i-er Erik Johansen 31 87 06 21

Redaktion 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 . 6 47 84 33

Klubbens tlf.nr. 38 74 41 07


