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Så er det nu det gælder. Holdturneringen er så
vidt fremskreden, at der kun mangler 2 runder.
Med en god finish kan ~lle fem VS-hold opnå top
placeringer.

I-Holdet må nok erkende, at de ikke rykker op i år
(der er 6 point til Helsinge på 1.pladsen), men en
2.plads er absolut indenfor rækkevidde, idet nr. 2
og 3 kun er hhv. 1 og½ point foran.

II-Holdet ligger med helt fremme kun½ point efter
førende Amager. Kan holdet tage sig sammen pg
spille, som de burde kunne, kan oprykningen ikke
glippe!

For III-Holdet tegner det om muligt endnu mere
lyst. På 2.pladsen, 3½ point efter Albertslund,
men med en kamp mindre. Det bliver en utrolig
spændende afslutnipg, for Albertslund venter i
sidste runde!

ed en kamp mindre end de to førende hold, og på
3.pladsen kun 1 point efter nr. 2, men 8½ efter
nr.1, bør IV-Holdet kunne sikre sig en flot
2.plads.

V-Holdet har fået deres første sejr+ et par indi
viduelle point, og holder lige netop 3.pladsen.
I sidste runde skal de møde Vestamager, og hvis de
ellers kan koncentrere sig, bør de kunne vinde
igen.
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EFTER.LYSNING

Hvor er.de? Har nogen set dem for nylig? De savnes
meget i Vanløse Skakklub om onsdagen, for der sker
som regel en hel masse på en klubaften. F.eks. kan
der være 3 hold på besøg, og de forventer, ligesom
vi gør, når vi spiller ude, at alt er parat når de
kommer. Der skal være åbent, der skal være passen
de varmt, deres plads, brikker og ure skal være
iorden. De forventer en passende forplejning i
form af kaffe, brød, øl og vand. Rygerne forventer
et rygelokal!. Analytikerne· et analyserum (måske
uden adgang for rygere). Der skal være kampledere.
osv. osv. Når kampene er forbi, skal der rydes op,
brikker og ure skal pakkes sammen, resultatkortet
skal udfyldes og sendes, og så kan man endelig
lukke og slukke.

Nå ja, det var jo blot holdkampene, men så er der
jo også vores juniorer, som vi gerne vil gøre en
del for. Det kræver altså en stor opmærksomhed.
Hvor er der plads til dem denne aften? Hvad skal
de lave?

Og hvad med dem der ikke deltager i holdkampen?
Hvor skal de være, og hvad skal de lave?

Der dukker nye mulige medlemmer op. Hvem skal tage
sig af dem?

Og så er der alle de andre mere almindelige ting,
der normalt skal laves. Opslagstavle, foto, klub
blade o.lign.

Så, HVOR ER DE? Hvor er engagementet, initiativet
og ansvaret over for de opgaver man har påtaget
sig? Ting kan uddelegeres, men ikke alt til kun en
person. Så: HVOR ER BESTYRELSEN???

Jeg retter en varm tak til Kaffe-Barkhuus, Øl-Jør
gen og Lars for en god indsats denne aften, ellers
havde jeg ikke også overkommet at være holdleder
for to af holdene, samt selv at spille på et af
holdene (og vinde).

På gensyn til bestyrelsen.

z
Ole Delfter.



Koncentration!
1. holdet ude mod Hillerød I, 4. runde

Hillerød I - Vanløse I 4½-3½
Jens Østergaard - Eivind Einersen ½-½
Peter Olsen - Søren B. Petersen ½-½
Martin Rosenkilde - Morten M. Hansen 0 - 1
Poul Kleiminger - Hans Nielsen I - 0
Aksel Ros - Niels Edoo 1 - 0
Peter Svendsen - Jesper Asgaard ½-½
Carsten Pedersen - Lars M. Petersen l - 0
Carsten Erlandsen - Steen Schousboe 0 - 1

Vi har normalt godt tag i Hillerød.
Det var sikkert derfor, de fandt på
at lægge spillestedet et andet sted,
end de plejer, og så oven i købet
gemme sig i en afkrog af en mørk
skole, langt fra lands lov og ret og
uden skilte.

Men vi var i god tid og nåede
derfor at finde det godt gemte
spillested.

Objektivt set er Hillerød et af
de bedste hold i 3. division. Og
det har de været længe; deres pro
blem har bare været, at tilfældig
hederne så godt som hver gang har
gjort, at vi har spillet vort bedste
mod dem, og de deres værste.

Men denne gang viste det reelle
styrkeforhold sig nok.

Lars var hurtigt færdig. Han
kom ind i en stillingtype, der pas
ser ham fint: modsatte rokader, og
så derudaf. Lars ofrede tematisk
og godt en bonde, og da modta
geren ville syne fik Lars den store
mulighed for at afgøre med et flot
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springeroffer. Desværre var det
først i analyserummet, at Lars så
(fik vist) den mulighed. Lars måtte
derfor tage til takke med en kva
litet for to bønder, og så mistede
han koncentrationen. Han tabte på
plat vis - meget plat - en officer.
Den overseelse bør en 3. klasses
spiller ikke lave, og for en spiller
på 1. holdet er den slags nærmest
fyringsgrund.

Jeg spillede egentlig et ganske
godt parti, hvor jeg efter åbningen
fik fint spil og så ud til at få noget
afgørende, da jeg stablede to tårne
op i den halvåbne h-linje og vandt
hans h-bonde. Desværre havde han
modspil på dronningefløjen, og
med præcist spil fremtvang han
trækgentagelse.

Søren kom aldrig rigtig i gang.
Da åbning var blevet midtspil,
havde Søren og hans modstander i
fællesskab skabt en stilling, hvor
ingen af parterne kunne foretage
sig noget uden at svække sig al-



vorligt eller risikere at blive løbet
over ende. Da modstanderen til
bød, modtog Søren en stormester
remis.

Jesper løb ind i gambitten 1. d4
f5 2. e4 ! ? , og det kendte Jesper
ikke. Han spillede derfor en noget
tam fortsættelse, hvor hvid fik
bonden tilbage og en komfortabel
stilling med udviklingsforspring. I
stedet for at lade passivt stå hen
valgte Jesper modsatte rokader, og
så var Jespers plan, at hans angreb
var hurtigere end modstanderens.
Det står ikke helt klart, hvad Je
sper baserede denne formodning
på, for hvids angreb var langt
mere kraftfuldt end sorts. Hvid
havde dog et svært valg mellem
attraktive muligheder. Det endte
med et kvalitetsoffer, som var
væsentligt mindre farligt end man
ge af de andre muligheder. Efter
kvalitetsofferet kunne det lige præ
cis lykkes Jesper at holde sammen
på stillingen, så modstanderen
måtte tage til takke med en evig
skak.

Niels spillede et parti, han nok
helst vil glemme hurtigst muligt.
Niels lavede en række positionelle
brølere, men fik lov til at overleve
og faktisk også beholde en nogen
lunde acceptabel stilling. I tidnød
lavede han dog sin sidste - og
største - fejl, da han i sidste træk
før tidskontrollen (ofte partiets vig
tigste træk. .. ) lod modstanderens
dronning komme ind i stillingen.

Så spillede alle sorts brikker plud
selig sammen igen.

Hans begyndte, som han slap i
sidste runde: godt. For en uden
forstående så det ud til, at mod
standeren kunne beholde en bonde,
som Hans midlertidigt havde ofret.
Men Hans havde set det hele og
kom godt ud af tilbagetageisen af
bonden. Så smuttede koncentra
tionen, og Hans glemte, at en an
den bonde - der havde været tabu
et stykke tid - pludselig bare kun
ne tages. Den anden bonde var
hjørnestenen i Hans' spil, og uden
den faldt stillingen sammen. Hans
spurgte holdleder Morten, om han
måtte opgive, men det ville Mor
ten ikke høre tale om. Hans fort
satte derfor til den bitre ende.

Steen har nok positionssans til
at vide, at en isoleret d-bonde er
svag. Han har også nok praktisk
sans til at vide, at den giver frit
officersspil og ofte kan være et
stort aktiv, især mod en modstan
der, der kan skræmmes. Steens
modstander var absolut til at
skræmme, og Steen fik derfor lov
til det hele: angreb og fremskud
med d-bonden. Det vandt et par
bønder, og så kunne Steen i ro og
mag afvikle til et vundet slutspil.
Koncentreret!

Morten fik fordel ved at true
med at fange en løber. Forsøget på
at redde løberen gav sort en strate
gisk tabt stilling, men hvid havde
mange muligheder, og der var en



del faldgruber. Morten manglede
beslutsomhed, og det endte med,
at han byttede af til et ligefarvet
løberslutspil. Det var bestemt ikke
noget let slutspil, og modstanderen
brugte lige efter 1. tidskontrol 35
minutter på at vælge mellem to
træk. Den ene mulighed var ret
klart remis, den anden uklar, men
formentlig tabt. Modstanderen
valgte forkert. Men det var ikke
det eneste bevis på, hvor svært
slutspillet var. Morten kiksede
mindst en gevinst, men det betød

ikke noget, for modstanderen faldt
på halen lige før 2. tidskontrol, og
så var slutspillet pludselig let vun
det for Morten, der holdt koncen
trationen vedlige længst.

I år er der desværre større
spænding om, hvor vi kommer til
at ende. Vi hænger med bagenden
lige over vandskorpen, og det hele
bliver nok afgjort i de næste to
runder mod de to eneste hold, som
er lavere placeret end os.

Jeg er dog optimist.
Eivind

Vi har også et andet 1.hold, der har deltaget 1 en
holdturnering, nemlig vores 1.divisionshold i
K-skak.

I de sidste 4-5 år har vi haft et hold i 1. divi
sion samt indimellem et i 3. division. Nu fore
ligger det endelige resultat, for turneringen der
startede i januar 1994, 1. division:

1. Nørresundby 17 point
2. Vanløse 15
3. AS04 13
4. SK 1968 121/l
5 . Roskilde 11
6. Ringkøbing 10
7 . Farum 5½

Vanløses hold bestod dengang af: Benny Petersen,
Eivind Einersen, Gunnar West og Ole Delfter.

Et fint resultat, som vi kan være stolte af. Mon
ikke en af kamphanerne beriger Fribonden med et
parti?
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II-Holdet, 3-r~~<le.
Hjemme mod Jernbanen I

Vanløse II Jernbanen I 3½ - 4¼

Ole Delfter Stig Frandsen 1 - 0
Jørgen Hansen Bjarne Haar 0 - 1
Per Lykke Søren Bertelsen 0 - 1
Niels Rendlev Kaj Refsgaard 1 - 0
Knud Larsen Niels Bertelsen 0 - 1
Egon Nielsen Holger Nielsen 1 - 0
Søren Sørensen Leif Bernard 0 - 1
Jørgen Holst Jørgen Rasmussen ½ - ½

Også i denne runde var jeg forskånet for at skulle
finde mere end 3 reserver, og så skulle det vel
nok kunne gå.· Sidst vandt vi jo 7-1. Reserverne
var der da heller ikke noget galt med, men måske
svævede vi lidt på en rosenrød sky. Ihvertfald
måtte vi for første (og forhåbentligt sidste) gang
ned med nakken. Det skete på nogenlunde følgende
måde:

Der er ikke så meget at sige om mit parti, for jeg
vandt uden kamp.

Jørgen spillede hvid mod en ttStonewall". Og det
var virkelig en mur han var oppe imod. Han kom
aldrig over midten af brættet, lod sort stille og
roligt etablere et tryk, som blev afgørende.

Per spillede et roligt spil, der længe så ud til
at holde remis. Der var kun få chancer til begge
parter, og vi skulle hen til et lige slutspil, før
Per lod sig snyde for en bonde, og pludseligt gik
det hurtigt ned ad bakke.
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iller spillede sin ynglingsåbning, den lukkede
sicilianer med hvid, og brillerede i fin stil. Med
lidt hjælp fra modstanderen, tvang Niller først
den sorte løber til h8, hvor den stod fastlåst
resten af partiet, mens han selv oparbejdede et
uimodståeligt angreb, afsluttende med mat. Fint
spillet.

Knud var ret hurtigt færdig. Jeg nåede ikke at få
pårtilisten, så jeg ved ikke meget andet end at
han tabte.

Egon spillede en art "Prøjsisk". Modstanderen
ofrede en bonde, men uden at få rigtig spil for
den. Egon holdt fast i bonden, og vandt siden en
mere. Det hele endte hurtigt i et slutspil, hvor
Egon havde to forbundne fribønder. Modstanderen
valgte klogeligt at opgive.

Søren startede meget forsigtigt, og lod modstan
deren få initiativet. Da endelig Søren begyndte at
røre på sig, kostede det en bonde. Søren forsøgte
med et kongeangreb, men det blev tilqagevist efter
en del afbytninger. I en stilling hvor modstande
ren, efter et offer, havde to bønder for en kvali
tet, overså Søren desværre at han blev mat.

Holst fik hurtigt byttet nogle brikker af, og fik
løberpar mod springerpar. Dette udnyttede han dog
ikke, men byttede videre af, og gav en bonde for
at svække sorts bondestilling. Det hele endte i et
tårnslutspil, som efter en del forviklinger slut
tede remis.

Ole

II-Holdet, 4.runde.
Ude mod Øbro III

Denne match tog så stærkt på holdlederens nerver,
at han endnu ikke har fået formuleret noget nævne
værdigt. Resultatet blev 4 - 4, men en nærmere
redegørelse må I vente med til næste nr. af FB.

Ole
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Vanløse III - Skovlunde II 6½ - 1½
Jørgen Nielsen - Jørgen Longfors 0 - 1
Richard Nielsen - Sven Hansson 1 - 0
Erik Johansen - ½ - ½
Erling Madsen - Bent Pjetursson 1 - 0
Kian Pedersen - Kim Jonassen ( 'hR) 1 - 0
Jens Windeleff - 1 - 0
Kjell Suadicani - 1 - 0
Peder Raunsø - 1 - 0

Vanløses tredjehold har sat den direkte kurs mod
oprykning: sejr i hver kamp. I holdturneringens 4.
runde hentede holdet sin tredje sejr og er tæt på
toppen uanset, at holdet har spillet en kamp min
dre end sine konkurrenter.

Denne gang mødte vi Skovlundes andethold, eller i
hvertifald en del af det; de mødte op med fire
mand i første omgang og måtte vente et kvarters
tid, før den femte mand dukkede op. Da de fire
første var gået i gang på bræt 1 til 4, blev Skov
lunde nødt til at sætte reserven ind som halv-re
serve uden f~r styrkelisten. For at komme hurtigt
i gang, blev uret justeret, så den halve time blev
givet som handicap. Jens, Kjell og Peder holdt en
friaften.

Undertegnede lavede en af mine sædvanlige rodebu
tikker mod en spiller, der ikke lige frem impone
rede. Skulle lige have et ekstra raffinement med,
men glemte, at modstanderen også havde lov at
trække ind i mellem. Resultatet blev, at jeg stod
tilbage med en bonde, der stod i vejen for mit e
get spil. Kort forinden havde jeg trukket lidt for
hurtigt, hvilket gjorde, at jeg overhovedet ikke
fik set ordentligt på en afbytning, som muligvis
kunne have givet en officer, men i det mindste
havde skaffet mig af med en af modstanderens mest
generende brikker. Efter meget filen frem og til
bage lykkedes det til sidst den hvide mand at op
nå en gevinst.
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Richard opnår stille og roligt en fordel, som om
sættes i materiel gevinst på bekostning af tiden.
Noteringen stopper med klar fordel til hvid, men
manglende/forkert plan gør på et tidspunkt resul
tatet usikkert. Til sidst hives gevinsten dog i
land til stor lettelse for holdet.

Erik pakkede sig ind i de sorte brikker og lod
hvid om at finde en gevinst. Det kunne han ikke og
efter afbytning af alle de tunge brikker blev man
enige om at slutte fred. Slutstillingen kunne ikke
vindes, selvom springeren havde en mindre fordel
overfor den hvide løber. Problemet var, at kongen
ikke kunne komme med.

Erling chokerede sin modstander med en ED-gambit,
hvor usikkert spil hurtigt viste, at han ikke for
stod, hvad der foregik. Erling kunne pludselig
snuppe en bonde her og en der, hvilket fik den
sorte mand til at gå i panik og foretage en afbyt
ning, der blot udsatte endnu en bonde for at blive
spist. Et sikkert vanløsepoint.

Kians modstander var ikke lavest placeret på Skov
lundes styrkeliste og måtte derfor ikke træde ind
i kampen straks da han kom. Problemet blev løst
ved at reducere hvids tid til en time, en forskel,
der hele tiden blev udbygget på grund af problema
tisk stilling på brættet. Efter 26 træk var det
slut; tiden var udløbet og Kian havde en kæmpefor
del, som næppe kunne sættes over styr.

Jørgen Nielsen

Bræt 1:
Hvid Jørgen Longfors
Sort : Jørgen Nielsen

Skovlunde II
Vanløse III

1.e4,c6 2.d4,d5 3.e5,Lf5 4.Le3,Lg6 5.f4,e6 6.Sf3,
es 7.c3,c4 8.Lc2,Se7 9.a4,Sbc6 10.O-O,SfS 11.Sa3,
a6 12.De2,Sa5 13.Le3,Sh4?
Bedre måske 13.-,Sxe3.
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14.Lxg6,hxg6 15.Sd2,Sf5 16.Lf2,g5 17.g4,Sh4 18.
Lg3,Le7??
Der skal slås på f4 før bonden løber!

19.f5,exf5 20.gxf5,Lxa3 21.bxa3,O-O 22.Dg4,f6 23.
Lxh4,gxh4 24.Sf3,fxe5 25.dxe5,Db6+ 26.Sd4,Dh6 27.
Tael,Kh7?
Måske 27.-,Dd2.

28.Se6,Tg8 29.Sg5+,Kh8 30.Khl,Tgf8 31.Tf3,Db6 32.
Dxh4+,Dh6 33.Dg4,Dc6 34.Th3+,Kg8 35.Se6! ,Tf7 36.
Sd5,Dc8 37.Dh5,Kf8 38.e6,Tc7 39.Dh8+,Ke7 40.Dxg7+,
Kd6 41.DeS+,KcS 42.e7,Opg.

Bræt 2:
Hvid Richard Hjort Nielsen
Sort : ?? Sven Hansson ??

Vanløse III
Skovlunde II

1.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.d4,exd4 4.Sxd4,Sxd4 5.Dxd4,d6
6.Lc4,Df6 7.Le3,Le7 8.Sc3,c6 9.O-O-O,Dxd4 10.Lxd4,
Sf6 11.e5,dxe5 12.LxeS,LfS 13.Thel,O-O 14.f3,b5
15.Lb3,a5 16.a4,b4 17.Se4,Tad8 18.Sxf6+,Lxf6 19.
Lxf6,gxf6 20.Txd8,Txd8 21.Te7,Lg6 22.Ta7,Te8 23.
Txa5,Te2 24.Tc5,Txg2 25.Txc6,Txh2 26.aS,LhS(?) 27.
Txf6,Tf2 28.Ld5,Kg7 29.Tf4,Lg6 30.Tc4! ,hS 31.a6,
Tfl+ 32.Kd2,Tal 33.Lb7,Ta4 34.b3,Ta2 35.Txb4?
Hvid skal true med at fange tårnet: 35.Kcl!

35.-,Txc2+ 36.Ke3,Ta2
Her stopper noteringen med opgivet.

Bræt 3:
Hvid
Sort Erik Johansen

Skovlunde II
Vanløse III

1.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sc6 5.Sc3,Sf6 6.
Le2,g6 7.O-O,Lg7 8.Sxc6,bxc6 9.Lf3,e5 10.Le3,O-O
11.Dd2,Dc7 12.h3,Le6 13.b3,Tfd8 14.Tadl,Tab8 15.
Sa4,c5 16.c4,h5 17.Dcl,Dc8 18.Kh2,Da6 19.Sc3,Da5
20.Td3,a6 21.Tfdl,Se8 22.Dd2,Kh7 23.Sd5,Dxd2 24.
T3xd2,Lxd5 25.Txd5,Tdc8 26.g4,hxg4 27.hxg4,Kg8 28.
Kg3,Tb7 29.Thl,Te7 30.Lg5,f6 31.Lh6,g5 32.Lxg7,
Txg7 33.Tddl,Tcc7 34.Th5,Th7 35.Tdhl,Tcd7 36.Ldl,
Sc7 37.Txh7,Txh7 38.Remis.
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Bræt 4:
Hvid Erling Madsen
Sort : Bent Pjetursson

Vanløse III
Skovlunde II

l.d4,d5 2.e4,dxe4 3.Sc3,Sf6 4.f3,h6 5.fxe4,Lg4 6.
Le2,Dd7 7.Sf3,e6 8.Se5,Lxe2 9.Sxd7,Lxdl 10.Sxf6+,
gxf6 ll.Sxdl,Sc6 12.c3,O-O-O 13.O-O,Lg7 14.Le3,Kb8
15.b3,Thf8 16.Tf3,Tg8 17.Th3,Th8 18.Th5,e5 19.dS,
Se7 20.c4,c6 21.Sc3,cxd5 22.Sxd5,Sc6 23.Tfl,Td6
24.Thf5,Sd4 25.Lxd4,exd4 26.Tdl,Te6 27.Txd4,Td8
28.Kf2,Lf8 29.Kf3,Tde8 30.Sxf6,Txf6 31.Txf6,Lg7
32.Tfe6(?),Lxd4 33.Txd4,Kc7 34.Td5,Te6 35.Ta5,a6
36.Tf5,f6 37.Td5,Kc6 38.Kf4,b5 39.cxbS,axbS 40.b4,
Te8 41.a3,Ta8 42.Td3,Te8 43.h3,h5 44.Kf5,Tf8 45.
g3,Opg.

Bræt 5:
Hvid Kim Jonassen
Sort : Kian Pedersen

Skovlunde II
Vanløse III

1.e4,e5 2.Sf3,Sf6 3.Sc3,d6 4.d4,exd4 5.Sxd4,Le7 6.
Lc4,O-O 7.h3,Te8 8.Lg5,Sxe4 9.Lxf7+,Kxf7 10.DhS+,
Kg8 ll.Lxc7,Sxc3 12.O-O,Txe7 13.bxc3,Te5 14.Df3,
Sd7 15.Tfel,Df6 16.Dd3,Txel+ 17.Txel,SeS 18.DbS,
Dg6 19.Sf3,Sxf3+ 20.Kfl,Sxel 21.Dd5,De6 22.DbS,
Sxc2,Kgl 23.Kgl,a6 24.Da4,Sel 25.f4,Sd3 26.fS,tid.

IV-Ho1.<l~t7

Efter pålidelige kilder, har en stor del af holdet
deltaget i 4.runde. Det er dog endnu ikke lykkedes
redaktionen at få indlæg fra denne begivenhedsrige
runde. Vi (be)arbejder på sagen, og regner med at
bringe kommentarer til både 4. og 5. runde i næste
nummer.

Redaktionen
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V-Ho1clet 4 . :r1..1r:1. cle

Juniorholdets 4.kamp foregik i Øbro, hvor 2.
holdet også skulle spille. På forhånd kunne man
godt frygte denne modstander, da Øbro jo altid har
haft en masse stærke juniorer. Dette skyldes først
og fremmest et stort arbejde af Peter Diirfeld.

Øbro V - Vanløse V 4 - 0

Sander Lyloff - Sune Maribo 1 - 0
Niels Erik Rasmussen - Casper Moser 1 - 0
Johan Borum Hansson - Rasmus Langkilde 1 - 0
Christopher Borg - Peter Lund Bender 1 - 0

Sune slap godt frå åbningen, men pludselig røg
dronningen. Sådan noget er ærgeligt. Der er kun en
kur: Koncentration!

Caspers modstander kom en½ time for sent. Der er
mange før Casper, der har erfaret, at det både kan
være en fordel og en ulempe. Da modstanderen først
var kommet gik det meget hurtigt ned af bakke for
Casper.

Rasmus spillede fint i åbningen. Desværre tabte
han herefter en springer, uden at få kompensation.
Siden hen fik Rasmus endnu flere problemmer, og
nederlaget var uundgåeligt.

Peter spillede mod en modstander, som han kendte
fra sin skole. Stillingen var meget længe lige.
Så fik modstanderen en farlig fribonde. Denne
kunne Peter vist nok have erobret, men i stedet
gav han en officer for den. Og så var det slut.

Det er aldrig nogen skam at tabe til en bedre
modstander, og det var afgjort tilfældet i denne
holdkamp.

Lars
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Efter 3 års medlemsskab af Vanløse Skakklub og
utallige opfordringer fra de to redaktører, må
jeg nok give efter for det massive pres og gøre
det til mit nytårsforsæt at bidrage med et eller
to ( man skal jo heller ikke overdrive) indlæg i
det nye år.Da jeg notorisk er den, der spiller
flest turneringer om året, vil jeg undlade at kom
me med et fyldigt referat fra hver enkelt turne
ring, selv om nogle( læs redaktionen) nok ville
finde det på sin plads.

Den første turnering jeg deltog i efter en frivil
lig pause fra skak på ca. 10 år ( jeg spillede i
Valby Skakklub for 13 år siden), var i Aktiv
Alliancen for nøjagtig 3 år siden. Jeg var af
klubben blevet sat til 1600 i rating og vandt en
kombineret 1-2 klasse med mindst mulige margin;
nemlig på udvidet korrektion.

Siden spillede jeg en del turneringer med lutter
ratingfremgang til følge, og faktisk kunne jeg
allerede året efter være blevet mesterspiller
også i Aktiv-Alliancen, men jeg overså desværre
en kvalitetsgevinst i et træk og måtte nøjes med
andenpladsen og status som næsten-mesterspiller.

Oprykningen kom så først året efter i "gennem
brudsåret 1995". Jeg lagde ud med at blive num
mer 3 i Aktiv-Alliancen, hvorefter jeg med 5½ af
6 sikrede mig oprykning i K. S Forårsturnering,
idet et parti ikke blev ratet, da en spiller ud
gik på grund af sygdom.

Min første mesterturnering spillede jeg så i
K.S. Sommerturnering, hvor jeg scorede lidt magre
3½ points af 9 mulige, men vandt alligevel rating,
idet jeg havde en forventet score på ca. 3. Men
jeg er sikker på, at det skyldtes en for stor re
spekt for de store farlige mesterspillere her i
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min første mesterturnering. For rent stillingsmæs
sigt satte jeg mindst 3½ points over styr, og nu
ved jeg godt, at skakspillere har det nogenlunde
ligesom lystfiskere, der påstår, de har fanget en
torsk på 30 kilo, når de skal fortælle om deres
fangst. Ligesådan har nogle skakspillere det med
at tilsidesætte objektiviteten, når de skal stil
lingsbedømme deres egne partier. Men jeg tør nu
alligevel godt på objektivitetens hellige alter
vove den påstand, at enhver 3.klasse spiller kun
ne have scoret mindst 6 points, hvis de havde
fået de stillinger, jeg havde efter 20-30 træk.
Jeg nægter at vise nogle af stillingerne, det er
simpelthen for pinligt, men jeg kan oplyse at
mod Kim Petersen, Dianalund, rating 2250, førte
jeg med et rent tårn, og han havde ingen form for
kompensation; alligevel lykkedes det mig at tabe.
Mod en anden spiller med 2100 i rating, havde jeg
dronning og tårn mod tårn, og i gensidig tidsnød
lykkedes det ham at "snyde'' sig til en pat, og
som kuriosum kan nævnes, at jeg faktisk havde
spillet 5 træk over tidskontrollen. Søren Peter
sen var iøvrigt med i samme turnering, og kan
bevidne min triste skæbne, og jeg kunne godt komme
med et par eksempler til, men nu må det være nok
med al denne jammer.

I Vinterturneringen 1995 blev jeg delt toer efter
at have besejret den senere ikke overraskende vin
der Eivind i første runde, men han spurtede bedre
end undertegnede; dog havdejeg chancen i sidste
runde for at få omkamp, men tabte til Søren, som
jeg altid har haft det svært imod.

I holdturneringen scorede jeg 4 af 7 på 1. bræt på
2.holdet efter 6 remiser og 1 gevinst; iøvrigt ikke
særligt kendetegnende for mit spil, men så vidt jeg
husker, har det været kampremiser.

Skakåret 1995 sluttede for mit vedkommende med en •
l.plads i Amagermesterskabet mester 4, hvor jeg med
5 af 7 vandt en snes ratingpoints, så jeg nåede op
på 1976. Oven på al denne selvforherligelse af mine
"fremragende'' præstationer, er det vel nærliggende
at slutte med et gevinstparti ( hvad ellers ) fra
denne turnering.
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Amagermesterskabet, mester 4

Hvid: Martin K. Clausen
Sort: Niels Edoo

1924
1937

1. e4, cS 2. Sf3, d6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, Sf6.
5. Sc3, a6. 6. Le2, e6. 7. Le3, Le7. 8. 0-0, 0-0.
9. Khl, Sc6. 10. f4, Dc7. 11. Lf3, Ld7. 12. Sb3,
b5. 13. Del, b4. 14. Se2, Ta-c8. 15. Df2, Db8.
16.Ta-dl, a5. 17. g4, a4. 18. Sd4, Sxd4. 19. Sxd4,
dS. 20. e5, Se8. 21. g5, Sc7. 22. Tgl, Sb5. 23.
Tg3, Sxd4. 24. Lxd4, Dc7. 25. Td2, g6. 26. Th3,
Kg7. 27. Dh4. Th8. 28. Lxd5

8. ----- -- --- Ser umiddelbart
smart ud, da der7- I~• V li.V• • I~ ..å. I naturligvis ikke:
kan slås, men

61 - -·-·- trækket har den
store fejl, at5- -~T_J •• .... I det åbner op for
den hvide diago-
nal ned mod

41 ~ - Ilt .III •• I ·1 hvids kongestil-
ling, som er r e t

3- - - -Jl.l udsat nu.

28. -, Lc6! 29. Lf3, Lxf3, 30. Txf3, hS. (h6 var
også en mulighed) 31. Df2, Kh7. 32.Tf-d3, Th-d8.
33. Kgl(?), Txd4. 34. Txd4, Lc5. 35.Kfl, Dc6. 36.
c3, bxc3. 37. bxc3, Lxd4. 38. cxd4, Dhl. 39. Ke2,
De4. 40. De3, Dg2. 41. Df2, De4. 42. De3, Dhl. 43.
Kd3, Dfl. 44. Ke4, Tcl. 45. Tf2, Dc4! 46. fS,
exfS. 47. Kf4, Tc3. 48. Dd2, Td3. 49 Db2, Dd5
Opgivet.
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til

Valby skakklub arrangerede den 21. januar en hold
turnering for tremands-hold. Sammen med seks andre
Vanløse-spillere drog tre stk. Nielsen til Valby
for at gøre skakbrædderne usikre. Egon Nielsen
stillede op på første bræt, Richard på andet bræt
og undertegnede på tredje; et hold med en relativ
jævn styrke, der alt andet lige vil klare sig
bedst i forhold til_ styrken. Navnet kom naturligt:
Nielsen-DK. Eneste problem var, at jeg skulle på
arbejde hele natten til søndag og resultatet blev
da også, at jeg mødte op med et kvarters forsin-
kelse.

Efter at have søgt hele lokalet igennem, lykke
des det til sidst at få øje på resten af holdet,
der sad bænket helt nede i hjørnet. Modstanderen
var NEDPOL, et navn dannet af initialer-fra delta
gerne: Niels Edoo, Ole Delfter og Lars Petersen i
nævnte styrkeorden.

Første runde var startet ti minutter over ni, så
jeg var fem minutter bag efter fra start mod en
habil (proffessionel?) lynspiller og det ændrede
sig ikke under vejs, så efter ca. 50 træk løb ti
den ud i en allerede tabt stilling.

Da jeg kiggede til venstre så jeg et hold, der
kaldte sig De Fotogene, som bestod af Bjørn Gemzøe
Franz Henriksen og Hans Nissen, Vanløses 3. hold.
Navnet hentydede selvfølgelig til vor sponsor Kajs
Foto, der også havde leveret en stor del at hol
det.

Franz startede med at score det eneste point
holdet opnåede i de første tre runder, mens NEDPOL
vandt 3½-½ over Nielsen-DK (Egon spillede remis
med Niels). Det skal lige bemærkes, at det vinden
de hold tildeles et point ekstra som sejrsbonus.

NEDPOL var seedet i gruppe A i hovedturneringen og
skulle altså spise kirsebær med de store for at
vinde noget, mens Nielsen-DK og De Fotogene begge
var seedet i nederste gruppe; gruppe C, hvor Niel
sen-DK var næsthøjest ratet, mens De Fotogene lå
midt i feltet.
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Parallelt med hovedturneringen var
en syv-delt gruppeinddeling, hvor NEDPOL var i 3.
gruppe, mens de to andre hold lå i gruppe 6, ø
verst og nederst, når man ser på rating. OK, vi
skulle selvfølgelig spille om det ..

I anden runde mødte vi (Nielsen-DK) Odysseus II,
hvor Egon igen var ene om at sikre, at vi kom på
tavlen, denne gang vandt han, mens jeg igen tabte
på tid i en dårlig stilling. Heller ikke Richard
kunne holde balancen og måtte ned. OK, holdturne
ringen blev lagt som en Monrad-turnering, så vi
ville hurtigt kunne hente, hvad vi ikke fik i de
første runder, når vi kom ned og spillede mod de
svagere hold. Prisen var selvfølgelig en ringere
korrektion, men den tid den sorg. Richard begyndte
at snakke om navneforandring til Hansen, hvis det
skulle gå helt galt.

I tredje runde stod menuen på bananer, så det
var bare med at få hevet skralden af. Desværre
gled Egon i skralden og måtte af med en hel pind.
Til gengæld slog Ricchard og jeg til og viste, at
man ikke kunne imponere os med et flot navn. Vi
vandt over De Gyldne Bananer med 3-1.

I fjerde runde mødte vi Odysseus III og tabte
½-3½ (undertegnede var heldig at redde et halvt),
så holdet kunne gå til frokost med fire tal på
tavlen. Richard tabte hurtigt og smuttede i cafe
teriet og snuppede den ene (af tre?) platte med
den begrundelse, at pludselig ville folk komme
væltende og så var udvalget givetvis mindre. Egon
og jeg tilgav ham. Mens Egon bestilte to håndmad
der, valgte jeg dagens ret og vi satte os ved sam
me bord. De to andre Vanløse hold spiste ved nabo
bordet, men konJakten var ikke overvældende. De
Fotogene var ikke til at skyde igennem; de havde
lige vundet 4-0 og havde dermed 5 point, ligesom
os, mens NEDPOL var nået op på 8½ point.

Efter frokost viste det sig, at NEDPOL skulle
spille mod det hold vi lige havde tabt til og de
tabte 0-4; vi havde vundet en moralsk sejr over
førsteholdet! Selv skulle vi for første gang møde
et hold, der var ratet lavere end os og vi blæste
dem af banen med 4-0. Selv spillede jeg et kort
parti, som følger her:
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5. runde
Hvid: Jørgen Nielsen
Sort: Klaus Petersen

Nielsen-DK
E4

1.d4,Sf6 2.Lg5,e6 3.e4,Le7 4.e5,Sd5 5.Lxe7,Sxe7
Vi havde lige overstået frokostpausen og skulle
møde et på papiret svagt hold, så vi satte alle
sejl til for at lægge afstand til De Fotogene.

6.f4,d5 7.Sf3,Sf5 8.Ld3,Se3 9.De2,Sf5 10.Lxf5,exf5
En nydelig samling svagheder sort har samlet sig.

11.0-0,0-0 12.Sbd2,De8 13.c4,Le6 14.Tacl,c6 15.c5
Hvid er ved at opnå en overvældende terrænover
vægt, der hurtigt vil forkvakle sorts officerspil.

15.-,Sd7 16.b4,a6 17.Sb3,De7 18.Sa5,Tab8 19.a4,
Tfc8 20.b5,axb5 21.axb5,cxb5 22.Dxb5,Sf8 23.Tbl,
Tc7 24.Db6,Lc8??
Fanger det tårn, som jeg er på jagt efter. Tak for
hjælpen:

25.Da7,b5 26.Dxb8,Opg.

Det tog mindre end ti minutter, før Klaus ikke
ville spille videre og forsvandt efter at have op
givet. Richard vandt et flot parti, der desværre
ikke er blevet noteret, ligesom Egon til sidst
viste E4'eren, hvordan man spiller med bønder.

I sjette runde mødte vi De Gustne Æbler og tabte
1-3. I pausen før syvende runde blev vi enige om,
at vi ikke ville vinde 4-0, en 3-0 sejr var rige
ligt, da vi ellers risikerede at komme til at
spille med et af de store hold.

Vi skulle igen møde et B-hold, denne gang et me
get jævnt hold, ved navn Delirium Tremens, hvilket
burde give os en kæmpe chance, hvis det var rig
tigt. Det viste sig hurtigt, at Richards mand ikke
havde været med i byen, så Richard fik ikke noget
ud af anstrengelserne, mens Egon pakkede sin mand
sammen og tog hele pointet. Selv spurgte jeg ham,
om jeg måtte spille remis, eller om jeg skulle
fortsætte og forsøge at snyde min modstander. Han
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svarede først, at jeg skulle fortsætte, men rette
de det hurtigt til at jeg selv måtte bestemme det.
Situationen var den, at min modstander havde ca.
tre minutter tilbage mod mine ca. ti. Til gengæld
havde han en bonde på e7, som kongen ikke kunne
stoppe, et tårn i nakken på bonden, mens jeg selv
havde trængt hans konge op i et hjørne og kunne
gennemtvinge en remis med tårnskakker, eller spil
le videre ved at spille et tårn ind mellem det
hvide tårn og bonden. Det sidste vurderede jeg til
tab efter bondeforvandling med skak, fulgt af to
hvide tårnskakker og slag af en bonde, før jeg
kunne komme til angreb på hans bønder.

Før sidste runde lå begge de andre Vanløse-hold
foran os, men De Fotogene risikerede at skulle mø
de et A-hold; Holbæk. På den anden side kunne det
også være en mulighed, at de skulle møde os, hvor
efter jeg havde foreslået Egon og Richard, at de
'meget overraskende' vandt 4-0, idet deres præmie
chancer var bedre end vores. Min frygt på De Foto-

19



genes vegne blev til virkelighed, mens vi skulle
møde Hansi's Stormtropper, C-gruppens topseedede
hold. OK, taktikken var enkel, vind alle partier
ne. Richard var først færdig, men jeg opfattede
ikke i første omgang resultatet; jeg havde lidt
problemer i mit eget parti:

8. runde
Hvid: Flemming Klingenberg
Sort: Jørgen Nielsen

Hansi's stormtropper
Nielsen-DK

1.d4,Sf6 2.c4,d6 3.Sf3,Lf5 4.Sc3,g6 5.Lf4
Så valgte Flemming at afvige endelig fra Kenneth
fra syvende rundes parti.

5.-,Lg7 6.e3,O-O 7.h3,c5 8.d5,e6 9.g4,Le4 10.Lg2,
exd5 11.cxd5,Sa6 12.O-O,Sc7 13.Sxe4,Sxe4 14.Tbl,
Tc8 15.Da4,a6?
Glemmer fuldstændig hesten. Det er sidste runde,
så der skal kæmpes til sidste blodsdråbe; måske
tror modstanderen, at han står overfor en svag
spiller. Jeg forsøger et sejt, diffust spil, der i
pressede situationer kan få modstandere til at ta
be tråden.

16.Dxe4,Te8 17.Dd3,b5 18.b3,Sa8 19.Sd2,Sb6 20.
Tbcl,Tc7 21.e4,Tce7 22.Tfel,Dd7 23.Lg3,f5 24.Lh4,
fxe4 25.Txe4,Txe4 26.Sxe4,Kh8
Sort skal passe på springerskakken på f6, der let
kan afdække et tårn på el. D6 er en svaghed, som
sort konstant skal holde udkik med, til gengæld
laver Lg2 ikke et hak ud over at dække d5 indirek
te.

27.Lg3,Sc8 28.Tdl,Ld4 29.Sg5,De7 30.Se6,Lf6 31.a4,
Dd7 32.axb5,axb5 33.Tel,Sb6 34.g5,Lb2 35.Dc2,Lg7
36.Kfl,c4
Hvid forbereder slag af løberen, så sort må finde
på et eller andet ..

37.Sxg7,Txel+ 38.Kxel,Kxg7 39.Dc3+,Kg8 40.Df6,
cxb3 41.Le4?
For passivt, tidsnød?
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41.-,Sc4 42.De6+,Df7
DS skal blive stående

43.Dxf7+,Kxf7 44.Kdl,Ke7 45.Ke2,Sb6 46.Kdl,Sc4
47.Kcl,b2+ 48.Kbl?
Kc2 duer heller ikke, hvid glemmer, at løberen
dækker bl.

48.-,Sd2+ 49.Kxb2,Sxe4 50.Kb3,Sxg5 51.h4,Se4 52.
Kb4,Kf6 53.Kxb5,Sxg3 54.fxg3,h5! 55.Kc6??,Ke5
Træktvang. Venligt fortalte jeg min modstander, at
det var hans træk. Han troede, at jeg mente, at
det var remis?? I hvert fald stoppede han urene,
indtil 'misforståelsen' blev rettet.

56.Kd6,Kxd5 57.Ke7,Ke5 58.Kf7,Kf6 59.Ke7,d5 60.
Kd6,d4 61.Ke7,d3 62.Kf7,d2 63.Kg7,d1D
Den præcise trækfølge i matsætningen er jeg ikke
i stand til at gengive, men den hvide konge endte
på h6, sort konge på f6 og dronning på g7.

Egon var i mellemtiden blevet færdig og kunne se
nere berette, at han var blevet udsat for samme
snydeforsøg, som jeg. Ligeledes kunne han glæde
med meddelelsen om, at begge d'herrer Nielsen hav
de vundet, så der blev ingen grund til Richards
forslag om navneforandring til Hansen. Lige før
præmieoverrækkelsen sagde Lars, at de havde omdøbt
deres hold til NEDTUR, og at de andre var taget
med Franz hjem til Vanløse.

Man startede med at uddele topscorerpræmier,
hvor første brættet blev vundet af Lars Schandorff
med 8 af 8, mens tredjebrættet på samme hold løb
med en delt topscorerpræmie til Jacob Aagaard.
Holdet vandt selvfølgelig turneringen, ligesom de
vandt gruppe et. Værd at nævne er, at tredjepræmi
erne var et cykellygtesæt fra Tess-Design, ligesom
det hold, der scorede færrest point fik samme præ
mie; Skjalm Hvide II. Nævnes skal også, at Zahle
babyes, bestående af Leif Jiirgensen, Kenneth Wong,
Peter Bender og reserven Nikolaj Topp, opnåede en
delt 1. plads i gruppe 7. Selv fik vi anden præmie
i gruppe C efter Tre Fede Nødder, som vi ikke fik
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en chance for at pille ned. De vandt også gruppe
seks, hvor vi blev nr. 2, uden at det gav præmie.
Tre Fede Nødder sluttede med et point mere end os,
mens Typerne på tredjepladsen havde et point min
dre end os. En hyggelig dag blev afsluttet i cafe
teriet med en trøstbajer til Lars, mens vi skålede
for vores overbevisende indsats.

Tyve i syv tog en efterhånden træt skakspiller
til Frederiksberg for at hvile ud efter dagens
strabadser, vel vidende, at en ny dag truede med
mere arbejde fra klokken 01.00. Referatet blev ud
skudt til tirsdag, så jeg havde mandagen til at
komme mig i.

ÅLEKISTEVEJ 42
2720 VANLØSE
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Fra. sidst.

I sidste nr. af Fribonden kommenterede Steen S. et
parti mellem Barkhuus og Gemzøe. Det har gjort et
stort indtryk, for vi (red) har modtaget følgende:

Det var jo en fæl afklapsning Nestor Barkhus udsatte mig

for. Jeg har ingen undskyldning for min præstation.

Det er jo på flere måder skægt og spændende,at spille

mod Barkhuus. I de 20 år,jeg har kendt og spillet mod

Barkhuus,har jeg altid haft respekt for ham.

Hans måde at spille på,er meget engageret og så er han

utroligt underholdende. Under et sådant parti,afnynner

han en række klenodier fra den danske sangskat. -Jeg nævner

i flæng: Der er et yndigt land,Droslen slog i skov sin

trille,Det er så yndigt at følges ad,Riberhus honnørmarch.

Jeg bærer med smil min byrde,Jeg elsker de grønne lunde,

Kong Kristian stod ved højen mast,Vær velkommen Herrens år,

Højt,højt,vaj stolt og frit vort flag og mange mange andre.

Dette akkompagnement,der gennemføres med en overordentlig

nasal kraft og fylde,stemmer en til at yde de største

præstationer,bare synd,at jeg ikke i dette parti havde

evner men kun vilje.Og det ene går ikke uden det andet.

tak for lektionen,Barkhuus.

Bjørn Gemzøe.
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Ugen 25/2 - 2/3

PROGRAM:

Holdturnering, 6.runde

Onsdag 6/3 kl. 19.30 Holdmøder, husk at afbud
SKAL meldes!!!

Onsdag 13/3 kl. 19.30 Vinterturnering,
Udsatte partier

Ugen 17/3 -23/3 Holdturnering, 7.runde

Onsdag 20/3 Holdsafslutning
kl. 21.00 -for juniorer
kl. 23.30 -for seniorer

Onsdag 27/3 kl. 19.30 Vinterturnering, 9.runde

De:a. cl 1 :i rie; ...
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d. 6/3

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

Kasserer 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.th.
2720 Vanløse

Klubbens Giro 6 47 84 33

Klubbens tlf.nr. 38 74 41 07


