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I år er det 65 år siden, at Vanløse skakklub
blev startet. I den anledning har vi_ holdt
en Jubilæums-EMT, hvor 52 spillere deltog.
Flere af VS's spillere klarede det meget fint.
og flere af dem har skrevet om deres præstati
oner i turneringen. Dette nummer af FB er der
for for en stor del tilegnet turneringen. Den
9. oktober bliver jubilæet/fødselsdagen fejret,
og som i kunne læse i sidste nummer af FB, vil
vores mesterkok servere et eller andet ( det
bliver sikkert, traditionen tro, noget svensk.
Mon det bliver svensk laks dennegang?). Delta
gelse er gratis.

Programmet for halvåret blev desværre grebet af
en virus, eller nisse, for der gik lidt koks i
den sidste halvdel. Det rigtige program, som er
at finde i dette nummer, skulle gerne være kor
rekt.



Vanløse Skakklubs Fødselsdagsturnering.

I anledning af klubbens 65 års fødselsdag i år havde bestyrelsen arrangeret
en koordineret turnering i vore klublokaler i slutningen af juli og be
gyndelsen af august måned. Det er ikke min hensigt her at berette om
enkeltresultater - det har vi klubbens præmietagere til - men derimod at
fortælle lidt om et vellykket arrangement set fra bestyrelsens synspunkt.
For turneringen blev en stor succes! Ganske vist lå vi i deltagerantal med
52 noget under sidste års rekord på 64, men rundt regnet alt forløb "lige
efter bogen". Kantinen havde et stort salg, tumeringsledelsen fik ingen
brok og vores sponsor, Kajs Foto, var synlig overalt og fik efter min op
fattelse god omtale for sin flotte sponsorering.
Specielt glædeligt var det, at turneringen havde et godt tag i klubbens
medlemmer. 10 spillere deltog fra VS, deriblandt flere der kun meget
sjældent spiller koordineret skak; men når VS arrangerer er lysten til at
spille der, hvilket må siges at være glimrende.
Det siger sig selv, at et arrangement som det ovennævnte ikke kan løbe af
staben uden betydelig hjælp fra medlemmerne. Mange har hjulpet, måske
flere end jeg umiddelbart kan huske! De der ikke bliver nævnt her må
bære over med min dårlige hukommelse..... Ole, Per Lykke, Bjørn
Gemzøe, 'Steen Schousboe, Leif Jensen, Kian, Jørgen Nielsen og Jan lng
vardsen skal alle have tak for indsatsen.
Om VS skal gentage succesen til næste år vil være op til den kommende
bestyrelse, og det skal jeg ikke blande mig i. Jeg vil nøjes med at konsta
tere, at vi igen har afholdt en turnering, som vi har god grund til at være
tilfreds med.

Søren B.P.
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Vanløse Jubilæumsturnering

I øverste gruppe deltog 3 Vanløse-folk: Søren,
Lars og Morten. De to førstnævnte opnåede forven
tet score; hhv. 3½ og 2½, mens jeg med 4½ indkas
serede en delt 3. plads og nyt ratingtal 2003. Min
korrektion var tårnhøj i forhold til de to øvrige
på samme pointtal, men desværre blev alle præmier
delt ved pointlighed. Jeg skal nu ikke klage -
tværtimod. 6 af de 7 partier er jeg godt tilfreds
med spillemæssigt og det er jo også et succes-kri
terie! Ellers kun ros om attangementet og spiller
ne var glade for de pæne brikker. Et sammenkog af
min turnering følger:

1. runde hvid mod Pelle Larsen, Albertslund 1963 -
dog reelt 2063 i følge ham selv fra en nys over
stået turnering.

l.d4,d5 2.Sf3,Sc6
Det kan jeg ikke tage alvorligt. Se f.eks sorts
8. træk!

3.e3,Lg4 4.Le2,e6 5.0-0,Ld6(?!) 6.b3,Sf6 7.Lb2,0-0
8.c4,Sb8 9.Se5,Lxe2 10.Dxe2,c6 11.Sd2,Sbd7 12.f4,
Tc8 13.c5,Le7 14.Dd3,Se8 .
med remistilbud, men jeg er ikke kommet for at
spille remis.

15.g4,f5
lu går 16.g5? ikke pga. 16.-,SxeS og en af bøn
derne c5 eller g5 falder.

16.Sxd7,Dxd7 17.g5,g6?!
Vi fandt ud af, at 17.-,hS gør det vanskeligt for
hvid at komme videre, f.eks 18.Sf3,Sc7 19.Se5,De8
20.g6,Tf6 21.Khl,Txg6 22.Sxg6,Dxg6 med god komT
pensation.

18.Sf3,Ld8 19.b4,Sc7 20.Se5,Dg7 21.a4,a6 22.Tf3,
Te8 23.Kg2,Le7
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24.Thl! ,Lf8 25.h4,De7 26.h5,gxh5 27.Tfh3,Lg7 28.
De2!
Efter 28.Sf3,e5(!) 29.dxe5,Se6 30.Txh5,Sf8 er det
sværere at vinde.

28.-,LxeS 29.dxeS,TcdS 30.Dxh5,d4 31.exd4,Sd5 32.
Kf3,Td7
Eller 32.-,Dg7 33.g6,hxg6 34.Dh8+,Kf7 35.Dxg7+,
Kxg7 36.Th7+,Kf8 37.Th8+,Ke7 38.Tlh7+ mat!

33.g6,Sxb4 34.gxh7+,Kh8 35.Tg1,Dxh7
og sort nåede at opgive inden 36.DxeS+.

1 - 0.

2. runde sort mod Roland Greger, K41 (2262)

Et kompliceret parti, hvor denne stilling opstod
efter sorts 13. træk Sb4-d5.
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14.LgS?! ,Db4!
Den havde han ikke fået med. Nu er sorts brikker
fint koordinerede.

15.Tdl,Dxb2 16.Se4
Eneste chance for lidt rod efter bondetabet. Dxal
går selvfølgelig ikke: Sxf6+ fulgt af Lxh7+ og
Txal. En anden mulighed er 16.-,Kf8 17.Lxf6,gxf6
18.SgS! ! Det valgte træk ser sympatisk ud. Det
truer La4 med gevinst og evt. dækningsmulighed af
f7 med Le8.

16.-,Ld7 17.Sxf6+,Sxf6 18.Lxh7+!
Den så vi begge og jeg "tillod" det pga. sorts
23. træk.

18.-,Kxh7 19.Lxf6,Lxf6 20.Dh5+,Kg8 21.Dxf7+,Kh8
22. Tabl ,Dxa2??
Mit planlagte Dc2! gav uklart spil i efteranaly-
serne.

23.Sxd7,Lxd4!
Det var så den tilstræbte stilling. IdLen med
Dxa2 var bl.a. at Txb7 besvares med Dd5 (truer
Lxf2+).
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Ideen med det meget bedre Dc2 (i træk 22) er
"evigt angreb" på et af tårnene. I denne stil
ling trak hvid:

24.Tb4?
24.Tb5 vinder jo!! - det overså vi begge).

24.-,Txd7 25.Dxd7,Dxf2+ 26.Khl,e5 27.Txb7,Df6 28.
Dh3+,Dh6
Ikke 28.-,Kg8? 29.Db3+,Kf8 30.Db4+,Kg8 31.Dc4+,
Kf8 32.Tfl bvadr!

29.Dxh6+,gxh6
Og kun en fingerfejl afgjorde slutspillet til
hvids fordel.

1 - 0.

3. runde sort mod Henrik El-Kher, LVS (2203)

Eneste store svipser. Jeg var helt ved siden af
mig selv og tabte i 29 forfærdelige træk.

4. runde hvid mod Erik Nicolaisen, Helsingør (1949)

Vi kommer ind i partiet efter 28. træk af sort.
Hvid har gennem hele partiet haft en lille fordel
i form af pres mod d5-bonden. Men kan det vinde?
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29.fS
Ellers kommer hvid ikke igennem.

29.-,SxfS 30.Sxf5,Lxf5+ 31.Kd4,Le4
~ed remistilbud, men tiden trykker hos sort og
den lille fordel er ikke væk, ergo:

32.Lxe4,dxe4 33.Kxe4,Ke7 34.Kd5,Kd7 35.b4,Kc7 36.
a4,b6 37.e4,Kd7 38.e5,g6?
Den første fejl i tidsnøden. 38.-,hS giver hvid
trækket (vinder oppositionen) f.eks 39.h3,g5 40.
h4,g4 41.a5,b5 og det er hvid i trækket med remis
til følge.

39.g4! ,g5 40.h3,Ke7? 41.Kc6
Og sort opgav. 40.-,Kc7 var sejere; f.eks 41.e6,
f6! 42.e7,Kd7 43.e8D+,Kxe8 44.Ke6,f5! 45.gxfS,hS
46.Kf6,g4 47.hxg4,hxg4 48.Kg7,g3 med remis. Hvor
ofte har man ikke set sejre i partier, hvor mod
standeren blot stod lidt dårligere, give hele
partiet.

5. runde hvid mod Steen Petersen, BSF (2150)

i nåede et tårnslutspil efter 30 træk, men den
kritiske stilling opstod efter træk 40 af sort
{a7-a5).

b cd e I g h
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Der er ingen tvivl om, at det er farligt for hvid
dette slutspil. De hvide bønder har meget sværere
ved at komme frem end a- og b-bønderne. Det stær
keste træk er:

41.Tf4! ,Tc5
Efter 41.-,Tb4 42.Txb4,axb4 43.Ke2 når vi et lige
dronningeslutspil. 43.-,Ke4 44.f4! vinder for
hvid. Men 43.-,Kc4 44.Kd2,Kb3 45.f4,Ka2 46.fS,
gxf5 47.gxf5,b3 48.f6,b2 49.f7,b1D 50.f8D er re
mis. Men sort vil jo vinde.

42.Td4+,Ke5 43.Te4+,Kd6 44.Ta4,Kc6 45.e4,g5 46.
Ke3,Kb5 47.Ta2! ,a4 48.Kd4,Tc4+ 49.KdS,Tcl
Hvids tre stærke tårntræk (Tf4, Ta4 og Ta2) har
pludselig ændret den oprindelige bedømmelse af
udgangsstillingen. De sorte bønders fremmarch er
væsentligt forsinket, mens e4-bonden truer med at
gå lige ned i dronning. Hvis sort prøver 49.-,
Tc5+ 50.Ke6,Tc6+ 51.Kf5,Tc5+ 52.Kf6 fulgt af e4-
e5-e6. Også 49.-,Kb4 er selvfølgeligt dårligt
pga. Tb2+ og Txb6.

50.e5,Kb4 51.Tb2+,Ka5 52.Te2!
Nu gik alvoren op for sort og den sidste halve
time tikkede langsomt væk.

52.-,bS 53.e6,Tc8 54.e7,Te8 55.Kc6,a3
Her lod jeg mig rive lidt med af sorts tidnød
selvom jeg selv havde 20 min. tilbage. Det rigti
ge er 56.Kd7,Txe7+ 57.Txe7! ,b4 (57.-,a2? 58.Kc6
og Ta7+) 58.Kc6,b3 59.Kc5,Ka6 60.Te8,b2 61.Kc6 og
hvid må nøjes med remis idet der truer evigt mat
angreb eller skak.

56.KcS(?) ,Tc8+
Det virkede! 56.-,b4 ser stærkt ud. Nu vinder
hvid enkelt.

57.Kd4,Te8 58.Kc3,Kb6 59.Kb3,Kc5 60.Kxa3,Kc4 61.
Kb2,b4 62.Te4+,Kd3 63.Te3+,Kd4? 64.Kb3,Kc5 65.Tel,
Kd4 66.Kxb4,Kd5 67.Kc3,Tc8+ 68.Kd3,Te8 69.f3,Kd6
70.Kd4,Kc6 71.Te6+,Kd7 72.Kd5,Kc7
og sort faldt på tid. Ke5-f6 vinder nemt.

1 - 0.
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6. runde sort mod Sune Pop, Skovbo (1973)

Meget tæt på gevinst. Et fordelagtigt midtspil med
kongeangreb blev forvandlet til et fordelagtigt
slutspil, hvor hvid havde 5(!) isolerede bønder.
~ed 5 min. tilbage til 9 træk havde jeg de 6 træk
parat, da min modstander pludselig fandt et træk,
der komplicerede stillingen på en uventet måde.
Beregningerne kostede tid og lidt ærgerlig modtog
jeg hans remistilbud. Analyserne viste heldigvis,
at hvid havde fundet en feberredning.

7. runde sort mod Lars Petersen, K41 (2056)

Jeg var meget opsat på at vinde selvom oddsene var
dårlige. Sort mod turneringens "huggeblok" (=re
miskonge) var udgangspunktet.

l.d4,Sf6 2.Sf3,e6 3.Lf4,b6 4.e3,Lb7 5.Ld3,Le7 6.
Sbd2,c5 7.h3
En kende unøjagtigt. Det er mange gange udmærket
for hvid at der i sådanne stillingstyper kommer
Sf6-h5xf4 og e3xf4: Åben e-linie +kontrolover
e5. Der var altså ingen grund til at "redde løbe
ren". Jeg vidste, at han spiller dette system med
Lf4, e3, d4 og c3, hvilket er meget vanskeligt at
pille fra hinanden. Jeg besluttede at spille lidt
"skævt" i stillingen. Det normale er·d7-d5 og c7-
c5 (gab!)

7.-,cxd4 8.exd4
Spillet å tempo men fa~tisk er 8.Sxd4,Lxg2 9.Tgl.
Lb7 (9.-,Lxh3? 10.Df3) 10.Txg7 meget fint for
hvid.

8.-,SdS 9.Lh2,Sb4 10.Le2,d6 ll.c3,Sd5 12.Ld3,Sbd7
13.0-0,0-0 14.Tel
Dette træk er jeg lidt hård ved og har lyst til
at kritisere. For det første er det ren rutine.
for det andet gavner det ikke koordineringen af
de hvide brikker. 14.Dc2,S7f6 15.a3 med planen
c4,Sc7 og passiv sort springer er mere klar. Sort
spiller nok 14.-,h6 15.a3,Tc8 16.c4,b5! Også Tcl
med ideen Lbl,Dc2 (eller Dd3) er mere stillings
rigtig.



14.-,S7f6 15.Se4,Dd7 16.Dd2?! ,b5
Sort er igang med et såkaldt minoritetsangreb.
For de uindviede er det et angreb med f.eks to
bønder mod tre (eller her: to bønder mod fire).
Sort vil spille b5, a5, Tc8 (dubblering), b4,
bxc3 og efter b2xc3 beskyde den opståede svage
bonde på c3 med alle midler. Hvid reagerede mod
planen Sf6-h5, Sdf4, men rækkefølgen var forkert.
16.a3,Sh5 17.Dd2! var meget bedre. Der truer c4,
Sdf6 fulgt af g4! med springerfangst.

17.Sxf6+,Sxf6 18.De2
De hvide brikker laver intet.

18.-,Lc6 19.Sd2,Db7 20.f4?! ,g6 21.fS?

Dette berettiger til at ændre plan for sort. Hvid
opdager ikke, at det er til gavn for sort at åbne
"g-strengen"!

21.-,gxfS 22.Lxf5,Kh8! 23.Le4 (efter 24 minut
ter! ),Sxe4 24.Sxe4,Tg8 25.Tadl,Tg6 26.Td2,Tag8 27.
Dd3,f5 28.Sxd6,Txg2+
Interessant var 28.-,Lxd6 29.Lxd6,h5! for at und
gå kvalitetstab efter LeS+ og for at kunne slå
med løberen på g2 (= beholde begge tårne i angre
bet). Nu kan hvid jo bytte et sæt tårne, hvilket
sinker angrebet lidt. Jeg planlagde 29.Txg2,Txg2+
30.Kfl,Lxd6 31.Lxd6,Ld5! (Le4? Txe4) 32.J;0,Txa2
33.Le5+,Kg8 34.Dg3+,Kf8 35.Ld6+,Kf7 36.Le5,Lc4+! !
37.bxc4,Dhl+ 38.Dgl,Df3+ 39.Df2,Dxf2+ og mat! I
stedet kom der:

29.Kfl?,Lxd6 30.Lxd6,Tgl+ 31.Ke2,Lf3+!
og hvid opgav. Der følger 32.Dxf3,Txel+ 33.Kf2,
Tfl+.

0 - 1.
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Indlæg fra VS sommer EMT 1996

Igen i år meldte jeg mig - på utalige
opfordringer - til sommerturneringen i VS.
Programmet virkede på forhånd sejt med
spilletid kl. 18,30 - 24 i forlængelse af en
arbejdsdag. For at være I idt ovenpå fra
start, lader jeg gerne op til en turnering ved
at skimme nogle af mine tidligere partier
igennem. Det havde jeg også gjort i år. Et
af mine partier fra sidste års VS
sommerturnering sidder stadig i
aghovedet som en sand skamplet. I en

BDG havde jeg pakket modstanderen helt
sammen, og kunne vinde på tusind
måder. ...men kunne ikke beslutte hvilken
jeg skulle vælge, ogtabte på tid.

Og hvad skete så ? I første runde i år
skulle jeg møde ham igen.

Hvid: Erling Madsen, VS - 1495
Sort: Jens Hyldig Johansen, Valby - 1457

I. d4, Sf6 2. 13, d5 3. e4, e6. Desværre
ville han ikke have bonden denne gang.
åske også han erindrer vores opgør fra

sidste år ? Da han ikke frivilligt ville ind i
BDG, kunne jeg ligeså godt finde på noget
andet. Jeg vil jo ikke tvinge folk til noget
de ikke bryder sig om. Så jeg spillede 4.
eS. Derpå sprang hesten tilbage i
startboksen, 4.-, Sg8. Så kunne jeg roligt
spille 5. Ld3. Her bliver Valby-manden
åbenbart fristet over evne. Han spiller
nemlig 5.-, Dh4+ 6. g3, Dxd4?? Jeg gned
mine øjne en ekstra gang for at se om jeg
havde overset et eller andet. Men nej. Jeg
kunne ikke få øje på modtrækket til 1.
Lb5+. Det kunne ian heller ikke, og opgav
hovedrystende. 1-0.

Også i anden runde skulle jeg mode en
genganger fra sidste års turnering. nem I ig
Henrik Lang. Et såkaldt lokalopgør, som i
fjor endte remis. Altså var der her også
mulighed for forbedring.
Og forbedring blev der for mit
vedkommende også tale om. Jeg havde hvid
i en BDG, hvor Henrik rokerede direkte ind
i en kraftig storm. Der var nærmest tale om
orkan, hvor han mistede fodfæstet. 1-0.

Tredie runde springer jeg let henover. Jeg
skal blot nævne, at jeg her led mit eneste
pointtab i turneringen. Det var med sort i en
budapester, hvor modstanderen ganske vist
stod bedst da han tilbød remis - og med
energisk spil og tålmodighed sikkert havde
fået hele pointet, men han ville hellere
tidligt hjem. Tak for det.

4. parti var udviklede sig til en ren
marathon, med både tidnød og rekonstruk
tion. I et meget lukket stilling kom jeg
pludselig en officer foran. Med godt tyve
minutter. til 18 træk, hvor min mod
standeren havde I 0, mente jeg der var god
tid. Jeg mente også at have noteret samtlige
træk. Men i sådan en situation er
det jo fristende at presse modstanderen lidt
ved ind i mellem at fyre en serie træk af, for
derefter at tage den lidt med ro - så det
gjorde jeg.
Efter et af disse kommandoraids var der
glippet et par træk på min noteringsliste. Så
efter mit 38. træk (troede jeg) faldt
modstanderens vinge. Da han imidlertid
mente vi havde spillet 40 træk bad
turneringslederen os om at rekonstruere
partiet. Og det viste sig, at han havde ganske
ret. Derefter fortsatte vi yderligere 8-10
træk, hvorefter han kastede håndklædet i
ringen.
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Henrik har trukket 17. LxcS, og begynder at
tælle brikker. Diagram.

Derpå fulgte 17.-, Sxc4 fulgt op med "sort
vinder en kvalitet". 18. Lxc4, Lxf3 19. g3,
Lxdl 20. Ld3, DhS 21. Txdl, TxeS

9eCa

Efter denne slagduel vandt jeg en kvalitet.
Herefter faldt der ikke flere kommentarer
undevejs, men der fulgte en lang kamp, der
endte med sort gevinst.
De øvrige resultater i gruppen flaskede sig
således, at jeg med remis i sidste runde
kunne sikre mig en udelt førsteplads.

I sidste runde skulle jeg igen have sort, og
nåede ikke inden partiet startede at spørge
min modstander om vi skulle tage en remis
uden kamp. Jeg tilbød derfor remis efter at
have gjort mit første træk, men
modstanderen syntes åbenbart det var for
usportsligt, og tog ikke imod tilbudet. En ny
og lang kamp ventede. Efter 62 træk kunne
jeg kalde mig vinder af gruppe 3 med 6½ af
7.

Erling.

I sjette runde var der igen tale om
lokalopgør, idet jeg skulle møde Henrik
Pedersen. Det var et af de partier hvor
der skulle kæmpes. Vi har spillet mod
hinanden mange gange før, så Henrik
vidste godt det ville ende med en
budapester-gambit, hvis det var det han
ville. Og det ville han.
Undervejs i partiet blev flere af trækkene
for underholdningens skyld ledsaget af
stille bemærkninger som "hvid trækker
og vinder", "mat i 411

, "sort er helt væk",
osv.
For ikke at trætte. læserskaren ved at
bringe hele partiet, springer vi ind efter

mange.
Nå, men jeg nåede at gøre mit første
træk i tide. Derefter indtog jeg
aftensmaden fra det udmærkede køkken
der var stablet på benene i forbindelse
med denne turnering. Selve partiet gik
som lyn og torden. (Modstanderen var
Kurt Østerberg, Valby). Efter 20 træk
satte han en officer i slag, hvorefter han
opgav. Jeg havde nu en score på 4½ af 5
mulige.
Så gik jeg i byen.

Femte runde var for mit vedkommende
en anelse pinlig. Det var nu blevet
fredag. Og efter en hård uge er der ikke
noget så dejligt som et par s
fyraftenspilsnere. Hjem fra arbejde og se
hvad køleskabet byder på. En iskold 7
pilsner. Skønt. Så tænde fjernsynet,
lægge sig på sofaen og se lidt 6
OL.. Pludselig ringer telefonen i det
fjerne. En kammerat spørger om jeg skal 5
med i byen senere. Det lød som en god
ide. Men der var lige noget jeg skulle 4

først... .... På armbåndsuret stod den store
viser nemlig på 3, og den lille på 7 - og 3

det betyder at klokken nu er blevet rigtig
2

12



Vanløse Sommerturnering set lidt fra bunden...

Hmmm ... Ja, så sidder jeg i saksen. Et indlæg til
Fribonden, fordi jeg vandt den 2.-3. præmie i Sommertur
neringen i år. Tja... Hvad skal jeg sige om min egen
indsats? Heldet følger jo de tossede, som man siger, og
jeg må med skam i stemmen bekende, at jeg har haft en
overdosis held i denne turnering. Hvad det så siger om
min overordnede sindstilstand, lader jeg andre om at
bedømme...

Mit første parti mod Hans Nissen var rent held. Vi begik
begge nogle fejl. Jeg brugte nok min tid bedre. Punktum.
Så kom store, slemme Erling Madsen, og ham tabte_jeg
selvfølgelig til på trods af, at han spillede den håbløst
forældede Blackmar-Diemer gambit, som alle jo ved ikke
duer i længden. Iøvrigt: Tillykke med turneringssejren,
Erling!
Så fulgte der tre sejre lige i rap, hvor modstanderne
lavede flere fejl end undertegnede. Heldet var atter vendt
tilbage. Mine to sidste partier i turneringen endte i
fuldstændigt flabede og usandsynligt heldige remiser,
hvor mine modstandere begge gange ved blot at fortsætte
kunne have vundet, men de lod ikke til at have haft
nerverne i behold. Den sidste tilbød sågar remisen!

Nå, med til ethvert - mere eller mindre sobert - indlæg
hører også et parti. Det er ganske vist ikke fejlfrit, da
både jeg og vores allesammens Bjørn Gemzøe overså en
og anden detalje i kampens røg og tumult, men da partiet
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indeholder mit første kvalitetsoffer i et seriøst parti,
ønsker jeg at fremhæve dette parti:

4. Runde: Henrik Lang - Biørn Gemzøe

1. e4, e6 2. d4, c5 3. Sf3, b6 (Gemzøes besynderlige
specialitet, som jeg ikke er stødt på andre steder i verden)
4. d5, d6 5. c4, e5 6. Le2, Se7 7. Sc3, Sg6 (Hvorfor ikke
f5?) 8. 0-0, Sd7 9. Le3, Le7 10. Dd2, h6? (Hvad skal det
gøre godt for? Havde 0-0 ikke været at foretrække?) 11.
Sel, Sf6 12. Sd3, Lg4 13. f4, Lxe2 14. Dxe2, a6
(Afværger selvfølgelig et evt. Sb5, men svækker til
gengæld b6) 15. fxe5, dxe5 16. Tf5, Ld6 17. Tafl, Sh4
18. Txe5+! (Her sker det så! Tårn for løber og en
centrumsbonde er måske ikke meget af et offer for andre
mere blodtørstige spillere, men for en lille kanin som mig
er det en stor mundfuld. Sandheden er dog: Fristelsen var
for stor til at lade være. Alternativet var T5-f2, og det var
for kedeligt.), Lxe5 19. Sxe5, Sg6 20. Sxg6, fxg6 21. e5,
Sh7 22. d6, Dd7 23. Sd5, Tb8 24..Df3, Df5 25. Dg3,
Dh5 26. Sc7+, Kd7 27. e6+, Kc6 28. e7, Sf6 29. Sxa6,
Tb7 30. b4, Dg4 31. Dxg4, Sxg4 32. Lf4, Sf6 33. b5+,
Kd7 34. a4, Tg8 35. a5 (Her så jeg ikke 35. Lxh6, gxh6
36. Txf6 med efterfølgende problemer), Se4 36. Tel, Sf6
(36. -, Sxd6 går ikke pga. 37. Lxd6, Kxd6 38. e8, Txe8
39. Txe8, så springeren må for fjerde gang i partiet
retirere til f6!) 37. axb6, Txb6 38. Sxc5+(Ak, hvilken
dejlig bondekæde, der her er opstået), Ke8 39. Se6, g5
40. Lg3, Tb7 41. c5, Kf7?? 42. Sd8+, opgivet.
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Øl & Vand

Som trofaste medlemmer af Vanløse Skakklub ved, er
det siden begyndelsen af august blevet forsøgt at
skabe en ordning, hvor folk, hvis de var interes
serede i afkølede drikkevarer, ved fremmøde under
søgte om rette varer forefandtes i køleskabet, for
derefter, når tørsten meldte sig, at købe ind på
sædvanlig vis og derpå at bytte indkøbet med en
kold fra køleskabet.

Jeg håber, at dette vil danne skole for fremtiden,
da mange har udtrykt større nydelse af afkølede
drikke, så venner: Vi har et fælles ansvar for at
få en sådan ordning til at køre.

Følgende priser vil komme til at gælde i den kom
mende sæson:

Hof & Tuborg 10.00 kr

Frisko, regnbuevand m.fl. 4.00 kr
li li li jun. 3.00 kr

CocaCola, Fanta, Faxe m.fl 5.00 kr

Hvis der er interesse for det, kan vi forsøgsvis
indkøbe½ liters sodavand, der givet fald skal
sælges for 7.00 kr/ stk (5.00 kr for jun.?), li
gesom indkøb af en billigere pilsner kan komme på
tale til salg også til 7.00 kr.

Enhver kommentar skal være velkommen og jeg vil
forsøge at imødekomme medlemmernes ønsker i det
omfang, hvor det ikke overstiger min kapacitet.

Jørgen
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En usædvanlig kombination

Det usædvanlige består ikke i selve kombinatio
nen, men i den der udfører den, nemlig Erik
Johansen. For dette parti uddelte jeg mig selv
en god flaske vin om aftenen som skønhedspræmie.
Partiet er fra Skakfestival 96, Brøndbyhallen.

Min modstander, der var sort og bar røde seler,
var en yngre meget fyldig mand, der kom en halv
time forsent. For skams skyld sad han vel ca. 3-
4 træk, hvorefter han var borte i ca. 10-15 mi
nutter. Jeg tænkte, at han nok var meget sulten,
hvilket var rigtigt nok, men ikke på den måde,
jeg havde forestillet mig. Han bar nemlig bjerge
af slikposer og vand med ned, så tiden var altså
gået md at vælge mellem lækkerierne. Poserne skul
le lukkes op og fra tværs - hvilket skete iøvrigt
ikke helt lydløst men med meget stort velbehag.
Spilletiden ved denne proces - men det er jo ikke
sikkert, at han kun er kommet for at spille skak -
anslår jeg t~l ca. 10 minutter. Hele dette mønster
gentog sig en gang mere. Jeg vil tro, at han har·
haft ca. 40 minutters effektiv spilletid (inden
tidskontrollen) og han har ca. 5 minutter tilbage,
da følgende stilling er opstået. Der er netop spil
let 30. -,Sg6xf4 31. Lg3xf4,Df7
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32. g4,g6 33. e6,gxf5 34. Le5+,Kg8 35. exf7+
Herefter forsvandt det gode humør som dug fra
solen og i arrigskab fejede han brikkerne af
brættet.

Juniorskak d. 17/8.

Lørdag d. 17/8 blev der i klubbens lokaler afholdt en juniorskakturnering.
Turneringen var arrangeret af os, men med alle udgifter afholdt af
Andelsforeningen Byens Børn, som bestyrelsen har haft en fint samarbejde
med.
Man siger det er menneskeligt at fejle, og det var præcis, hvad bestyrelsen
(læs: undertegnede) havde gjort i forbindelse med juniorturneringen.
Temmelig idiotisk var det nemlig lykkedes at lægge turneringen på den
selvsamme dag, hvor der på Damhusengen blev holdt forlystelsesmarked
med deltagelse af ca. 30.000 mennesker.
Set i lyset heraf kan det ikke undre, at vores turnering kun kunne samle 4
juniorer, heraf 2 fra klubben. Den dårlige planlægning må tage hoved
parten af skylden, resten af skylden kan jeg passende give det aldeles
fremragende vejr. Unfair konkurrence.
De 4 deltagere så dog ud til at have en sjov dag, med masser af kampskak.
Efter en spændende afslutning blev resultatet:

I. Sune
2. Peter
3. Matti
4. Louis

5 points.
4 points.
2½ points.
½ points.

Ideen med at arrangere en juniorturnering et selvfølgelig fin, men en anden
gang bør planlægningen være bedre.....

SørenB.P.
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Program.

Onsdag d. 11/9 19.30 Vinterturnering, 1. runde.

Onsdag d. 18/9 19.30 Vinterturnering, 2. runde.

Onsdag d. 25/9 19.30 Vinterturnering, 3. runde.

Onsdag d. 2/10 19.30 Udsatte partier.

Onsdag d. 9/10 21. 00 Fødselsdagsarrangement.
Vanløse Skakklub 65 år.

Onsdag d. 16/10 19.30 Vinterturnering, 4 • runde.

Onsdag d. 23/10 19.30 Vinterturnering, 5 . runde.

Onsdag d. 30/10 19.30 Vinterturnering, 6. runde.

Søndag d. 3/11 12.00 Holdturnering, 1. holdet.
1. runde.

Mandag d. 4/11 - Holdturnering, 2.-5. holdet.
Torsdag d. 7/11 1. runde.

Onsdag d. 6/11 19.30 Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.

Onsdag d. 13/11 19.30 Udsatte partier.

Søndag d. 17/11 12.00 Holdturnering, 1. holdet.
2 . runde.

Mandag d. 18/11 - Holdturnering, 2.-5. holdet.
Torsdag d. 21/11 2. runde.

Onsdag d. 20/11 19.30 Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.

Onsdag d. 27/11 19.10 Vinterturnering, 7. runde.

Onsdag d. 4/12 19.30 Udsatte partier.
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Søndag d. 8/12

Mandag d. 9/12 -
Torsdag d. 12/12

12.00 Holdturnering, 1. holdet.
3. runde.

Holdturnering, 2.-5. holdet.
3. runde.

Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.

Onsdag d. 25/12

Onsdag d. 1/1

Oru.dag d. 8/1

Søndag d. 12/1

Mandag d. 13/1 -
Torsdag d. 16/1

Onsdag d. 15/1 19.30

JULEAFSLUTNING.

Lukket.

Nytårs skak.

Vinterturnering, 8. runde.

Holdturnering, 1. holdet.
4. runde.

Holdturnering, 2.-5. holdet.
4. runde.

Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.

Holdmøder - afbud skal meldes
Udsatte partier, VT.

Vinterturnering, 9. runde.

Holdturnering, 1. holdet.
5. runde.

Holdturnering, 2.-5. holdet.
5. runde.

Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.
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Onsdag d. 18/12 20.00

Onsdag d. 22/1 20.00

Onsdag d. 29/1 19.30

Søndag d. 2/2 12.00

Mandag d. 3/2 -
Torsdag d. 6/2

Onsdag d. 5/2 19.30

20.00

19.30

12.00



PROGRAM
Onsdag 11/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 1. runde.

Onsdag 18/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 2. runde.

Onsdag 25/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 3. runde.

Onsdag 2/10 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte

Onsdag 9/10 kl. 19.30 Fødselsdagsarrangement
Vanløse Skakklub 65 år

Onsdag 16/10 kl. 19.30 Vinterturnering, 4. runde.

Deadline
Indlæg til næste nraf Fribonden afleveres senest d. 25/9.

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

Formand

Kasserer

Klubbens Giro

Redaktion

Klubbens tlf.nr.

Søren B. Petersen
Frankrigsgade Koll. vær. 910
Frankrigsgade 50
2300 København S.

Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

, Lars Martin Pedersen
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

31 55 36 70

38 79 11 95

647 8433

36 46 34 99

38 79 11 95

38 74 41 07


