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Mod en svag modstander: 2. Runde ude mod Næstved.

På førsteholdet har vi i år besluttet at lade referent-tjansen gå på omgang. Jeg har
fået æren af at berette om 2. runde, hvor vi mødte Næstved på udebane. Opgaven
måtte på forhånd betegnes som overkommelig, og helt efter planen vandt vi da
også bekvemt. Faktisk var vi lidt uheldige med slutresultatet - med lidt held havde
vi fået 1 ½ points mere .....

Næstved 1 - Vanløse 1 2½-5½
Anders Arnkilde - Søren Boeck Petersen 0-1
Flemming Preuss - Eivind Einersen 1-0
Morten M. Hansen - Morten Møller Hansen 0-1
Michael Torn.kvist - Hans Nielsen 0-1
NN. - Niels Edoo ½-½
Poul Skovgård - Jesper Asgaard 0-1
NN. - Per Lykke Jakobsen 0-1
Stig Tanggård - Lars Martin Pedersen 1-0

Morten var først færdig. Meget mere end en time var der ikke gået før
modstanderen på banal vis havde fumlet en officer bort. Morten spillede et fejlfrit
parti, men at det blev spillet på 3. bræt i 3. division kan jeg godt her bagefter være
lidt rystet over. Mon ikke turen til Næstved har forekommet Morten lidt lang i
betragtning af, at der blot skulle uddeles lærepenge?
Hans mangler selvtillid - når han spiller skak. Tiltroen til at spillet hænger sammen
er der ikke, men ikke desto mindre vinder han hver gang. Sidste års topscorer vandt
således igen i overvældende stil uden på noget tidspunkt at levere sin modstander
chancer. Som sort i Siciliansk lokkede Hans den hvide mand for langt frem på
banen, hvorefter et simpelt (eller måske blot vulgært?) modangreb sendte Næstved
manden i gulvet.
Jesper er en farverig spiller, der kan skabe spænding i enhver stilling. I dagens
parti blev Jesper udsat for I. d4 f5 2. h3 Sf6 3. g4?! Jesper besvarede det hidsige
hvide spil fornuftigt, fik tårn og 2 lette officerer for dronning, og omsatte uden de
store problemer sin materielle overvægt i gevinst.
Meget deprimerende var det at se Lars ' parti udvikle sig. Lars spillede sort i den
glimrende Caro og fik en yderst fornuftig stilling, der sandsynligvis var vundet.
Desværre var man nået frem til et slutspil da stillingen var vundet, og på
forunderlig vis blev der pludselig skabt spænding om resultatet. Jeg så ikke
hvordan det helt præcis gik galt, men at Lars tabte må siges at være noget nær en
tragedie. Tiden er inde til at se frem, næste gang kan det kun gå bedre.
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Per spillede hvid i afbytningsvarianten i Fransk (gys ..... ). Åbningen er ikke
elegnet til at sikre hvid gevinstchancer, men den sorte mand manglede tydeligvis

en plan, hvorfor Per fik fordel. Hvordan det gik galt for sort så jeg ikke, for
pludselig havde Per bare vundet. Glimrende, især fordi der var tale om Pers første
parti som fast mand på førsteholdet.
Jeg spillede et omskifteligt parti. Efter åbningen, hvor jeg havde hvid i
Skandinavisk, fornemmede jeg at stillingen måtte være vundet for mig. Desværre
gav jeg sort lov til at befri sin stilling, og min fordel forsvandt som dug for solen.
Stillingen var dog fortsat kompliceret, og da sort lavede en fejl fik jeg mulighed for
at lukke sækken, men jeg så det ikke ..... I stedet afvikl ede jeg til et dårligt slutspil,
men da min modstander spillede denne fase af partiet ringe vandt jeg pludselig
ubesværet.
Eivind spillede som sædvanlig et meget kompliceret parti. Efter en kedelig åbning
gik modstanderen agurk og ofrede en officer for 3 bønder. Jeg har svært ved at tro
på modstanderens offer, men det gav et meget vanskeligt slutspil med gode
praktiske chancer. Eivind spillede længe på gevinst, men et eller andet gik galt, for
pludselig løb de hvide fribønder løbsk og Eivind måtte ned.
Niels spillede alle 7 timer. Resultatet var mere end ærgerligt, for efter et
kompliceret midtspil havde Niels opnået afgørende fordel, og det lignede et
spørgsmål om tid inden modstanderen ville kaste håndklædet i ringen. Imidlertid
kæmpede modstanderen videre mod alle odds og der blev pludselig skabt spænding
om resultatet. I det gensidige tidnødskaos gik det helt galt for Niels, der overså en
famili eskak. Da Niels' modstander faldt på tid havde Niels ikke flere brikker
tilbage, og så var det pludselig remis. Meget ærgerligt.
Alt i alt vandt vi således 5 ½-2½, men som det fremgår af ovennævnte kunne vi
godt have skrabet nogle flere points sammen. Ikke desto mindre fører vi i skrivende
stund 3. division (!), så der er ingen grund til at være utilfreds. Vi ligger 2 points
foran de nærmeste konkurrenter fra AS04 og Tåstrup, så hvem ved - med lidt held
vinder vi ..... !

Søren B.P.

Kassereren meddeler...

... at langt de fleste i klubben har været flinke til at betale kontingent.
Det ville jo være rart, om formanden på sin halvårlige beretning, kunne
fortælle at der ikke er restancer. Så for jer der er bagud: skynd jer hen
til kassereren og få betalt! Det samme gælder de enkelte der endnu
ikke har fået betalt Vinterturneringsindskud
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Holdskak

Andetholdet indledte sæson'en den 6. november, hvor vi tog
imod Saxo II. Vi vandt 5 - 3, så hvis ellers Saxo II er et godt hold var
det en god start ...

vs Saxo

Benny Pedersen (R) 1 - 0 Claus Q. Jessen
Steen Schousboe Ih - ½ Bjarne Henriksen
Jørgen Hansen Ih - ½ Nuggi Vemmer (?)
Niels Rendlev 1 - 0 Finn Jacobsen
Asger Levinsen 1 - 0 Johnny Hee
Erik v. Essen (R) 0 - 1 Ib Hansen
Knud Larsen Ih - ½ Rene Rode
Erling Madsen 1h - Ih Bo Esbensen

Der var afbud fra Jens Windeleff, og Leif Jensen var blevet
bortført til Førsteholdet, men vi fik fuldgod erstatning i Benny og
Vonne. At vi ligefrem vandt var muligvis ikke helt fortjent:

Benny spillede en dårlig udgave af den hollandske Stonewall.
Hvid fik den sædvanlige overvægt på d-fløien uden at sort havde noget
modspil i centrum eller på k-fløien. Jeg troede at Bennys stilling var
tabt, men han forsvarede sig sejt og opfindsomt, og det endte med at
hvid ikke kunne finde ud af det. Den hvidfeltede løber blev sendt ind
i den sorte lejr, helt til h5. Så spillede Benny g5-g4 og løberen var
fanget. Resten var ren panik fra hvids side, og Benny er bestemt ikke
rar at spille lyn mod. I den afsluttende gensidige tidnød blev hvid sat
regulært mat, og Benny havde næsten et helt minut tilbage!

Selv kom jeg ind i en variant af Griinfeldindisk om hvilken
min 40 år gamle teoribog siger at hvid ikke har nogen som helst
chance for fordel. Det kan jeg kun bekræfte! Jeg troede jeg havde
snydt min mand i træk 11, men det var mig selv der blev snydt, og
jeg måtte skyndsomst hjem i jordhulen igen. Det tog yderligere 15
træk at opnå lige spil igen, og så var det meste byttet af.

Jørgen kæmpede med stor energi. Med sort i Caro fik han en
udmærket stilling og afslog gentagne gange remis, hvad der i nogen
grad fik hans modstander ud af balance. Jeg tror at Jørgen kunne have



fået fordel i slutspillet, men efter et par mindre heldige træk i et
springer-mod-løber slutspil så det nærmest ud som om hvid stod bedst.
Jørgen holdt dog hovedet koldt, og remis blev det.

Rendlev, Niller, Den Store Rorgænger, og hvad han ellers
hedder, stod for aftenens mest helstøbte parti, -set med VS~jne. Med
hvid i den gamle afbytningsvariant i Caro-Kann (1.e4,c6 2.d4,d5
3.exd5,cxd5 -4.Ld3) fik han-en fin stilling. Overraskende valgte sort
at buse på med bønderne på k-fløjen (bondestillingen råber ellers på
et sort minoritetsangreb på d-fløjen), men med sin godt udviklede og
centraliserede stilling viftede Rendlev ham let af, og begyndte så at
spise de udstillede bønder. Efterhånden var han foran med 6 bønder
mod 2, men modstanderen må have håbet på mirakler, for han gav
først op da også de to sidste bønder var forsvundet. En suveræn
præstation af Niller, præget af overblik og urokkelig ro.

Asger og hans modstander spillede en lukket sicilianer. Efter
godt og solidt spil i de første tre timer var stillingen stadig i balance,
men så tog Fanden ved begge spillere. De begyndte at lave fejl på fejl,
og det så nærmest ud som om de skiftedes til at stå til gevinst i hvert
eller hverandet træk. Til sidst fik Asger dog godt fat i modstanderens
kongestilling, og selv om det lykkedes den hvide monark at flygte til
d-fløjen fik Asger i mellemtiden ført sin f-bonde til forvandling. Med
en dronning i overvægt var det ikke altfor svært til sidst, men ligesom
Benny, Jørgen og Vonne fortjener Asger ros for sin kampvilje.

Vonne spillede med hvid en ambitiøs opstilling mod dron
ningindisk. Fremstødet d4-d5 gav hvid permanent overvægt i centrum
og på d-fløjen, så sort søgte meget naturligt sine chancer på k-fløjen,
og fik også åbnet f-linjen. Jeg syntes ikke det så særlig farligt ud, men
det må det have været, for det endte med at hvid blev sat mat. Godt
spillet af Ib Hansen, siger Vonne.

Knud havde sort i afbytningsvarianten i slavisk (Schlechter).
Han spillede energisk på afbytning, og der blevethurtigt byttet en hel
bunke træ af. Remis'en var der intet at indvende imod.

Erling blev også hurtigt færdig. Han spillede hvid mod
klassisk benoni, med de sorte bønder på c5, d6 og e5 overfor de hvide
bønder på c4, d5 og e4. Det gav hvid en klar terrænovervægt, met
også en dårlig løber på d3, så da dronningerne og de sortfeltede løbere
var byttet af enedes man om remis. Alt i alt en udmærket start.

Steen
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Fortsat heldige

I anden runde mødte VS II dynastiet Schøller Larsen, også kendt som
Frederiksberg III. De havde i første runde tabt 2 - 6 til rækkens
formodede tophold, Hvidovre I, så der skulle være mulighed for et
pænt resultat.

Vi havde afbud fra Jørgen Hansen, og på grund af bortreise
måtte jeg igennem det som er alle holdkaptajners mareridt: at ringe
rundt efter en reserve aftenen før kampen. Eigil Pontoppidan var
manden som reddede os fra en skæbne værre end døden.

VS II 5½ Frb. III 2½

Steen Schousboe 1 - 0 Per Petersen (R)
Niels Rendlev 0 - 1 Kim Thomsen
Leif Jensen ½-½ 0. Schøller Larsen
Asger Levinsen . ½-½ T.
Knud Larsen ½-½ Pia -
Eigil Pontoppidan (R) 1 - 0 Just Justesen
Jens Windeleff I - 0 Bent Eilertsen
Erling Madsen 1 - 0 u.k.

Erling var først færdig, idet hans modstander ikke dukkede
op. Frb. havde modtaget to meget sene afbud (antagelig fra Jørgen og
Arne Schøller Larsen, hvilket er synd for dynastiets renomme), og det
lykkedes kun at skaffe en reserve. Ærgerligt for Erling, men rart for
os andre. Nu kunne det da ikke gå helt galt.

Jens W. spillede endnu en gang sin kære Blackmar-Diemer.
Efter en times tid var jeg ikke overbevist om at han havde fuld
kompens for bonden, men det viser bare hvor lidt jeg forstår. Efter 3
timer konstaterede jeg at Jens var en officer foran, og jo mere åben
stillingen blev, des bedre spillede Jens. Min hjemmelsmand påstår at
han havde to lette og et tårn i overvægt da modstanderen gav sig.

Eigil var dagens helt! Han spillede sort i en "afslået Al
jechin", l.e4,Sf6 2.Sc3,d5 3.e5,Sfd7. Det gav en stilling fra fransk,
men hvid spillede ikke det oplagte d4, men nøjedes med d3. Eigil
spillede planmæssigt i centrum for at dæmme op for hvids truende
opstilling på k-fløien (f4,g4 osv.), og som sædvanlig var centrumsspil-

6



let stærkest. Dog havde Eigil ikke rokeret, og med en feil lod han
hvid komme til fadet. Det begyndte at se truende ud (sorts Th8 var jo
lukket inde på grund af den manglende rokade), men Eigil havde
tilstrækkeligt med finesser i ærmet. Tilsidst var det dronning, løber og
4 bønder mod modstanderens dronning og to bønder, og det var just
tilstrækkeligt. Et meget hårdt spillet parti hele vejen igennem, og det
var ikke til at se at Eigil er håbløst ude af form.

Knud spillede siciliansk gambit, l.e4,c5 2.b4!? Igen var jeg
ikke sikker på at han havde tilstrækkelig kompensation, og igen viste
det sig at jeg tog helt fejl. Han vandt en kvalitet og havde klar
gevinststilling. De sidste to træk som han skulle spille var l .Lf4-e3 og
2.Te1-aI . Desværre spillede Knud I.Ta-e1, hvorefter sort var ufin nok
til at slå den udækkede løber på f4. Hov, det så jeg sgu' ikke! lød det
fra Knud, men i den åbne stilling viste hans tårn sig ligeså stærkt som
sorts springer og løber, og remis'en var i orden. Var det så heldigt
eller uheldigt for os?

Asger spillede sort i en slags engelsk dobbelt (eller snarere
firdobbelt) fianchetto, og fik en noget hullet stilling. Jeg var alvorligt
bekymret, men ved energisk spil lykkedes det Asger at holde
balancen, og den remis kunne vi bestemt ikke være utilfredse med.
Indtil videre har Asger haft ret: Han mener selv at han på grund af
energi får ca. et halvt point for meget i hvert parti.

Leif spillede en variant af sit eget system: l .d4,c5 .bd,cxd4
3.cxd4,d6. Han fik en god stilling, og vandt endda en bonde. Men
efter eget udsagn forcerede han for stærkt, og pludselig slog sort
kontra og tog bonden tilbage med fint spil. Nu var det hvid der skulle
holde ballerne samlet, og det lykkedes. Balancen blev holdt indtil der
var uligefarvede løbere og en klar remis.

Niller spillede med sort en solid opstilling, faktisk den
lukkede opstilling mod katalansk med et mertempo, da hvid spillede
d3 og senere d4 i stedet for det sædvanlige d2 - d4. Efter en time
havde Niller tilsyneladende tilfredsstillende spil, men efterhånden kom
hvid i besiddelse af diverse linier og diagonaler, og sort blev langsomt
men sikkert presset ned. Meget fint spillet afKim Thomsen.

Selv havde jeg fornøielsen af at spille mod den hollandske
stonewall, og det var virkelig en fornøielse, Udover den gode løber
som hvid får foræret i denne åbning fik jeg et herligt springerfelt på
d4 og kontrollen over den åbne c-Iinje. Jeg vandt hurtigere end
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nødvendigt fordi sorts hvidfeltede løber virkelig er forfærdelig dårlig
i denne åbning. Da den omsider var sluppet ud til a4 stod de relevante

' brikker således: Hvid Tc8, Le2, Sd4 og bonde på b4. Sort Te7, La4,
Sf8 og bonde på b7. Ingen a- eller c-bønder. Hvid vinder den
ulykkelige løber med l .b5 og 2.Ta8. Skak på et plan hvor jeg også
kan være med, men det skal dog siges at tiden var begyndt at klemme
sort.

Alt i alt må man sige at energi og optimisme i denne runde
endnu en gang viste sig at være penge værd. Og så altså det omtalte
held...

Steen S.

I KAMP IGEN

Så er årets sæson igen godt igang; holdkampene er
påny begyndt, for tredje holdets vedkommende (som
for andet og fjerde holdenes vedkommende) er der
tale om en højere række end sidste år. Med fire
førstehold i gruppen skal tredjeholdet næppe sætte
næsen alt for meget op efter endnu en oprykning,
ja det er vel tæt på at være en halv sejr at blive
i rækken.

Holdlederen fik problemer med holdningen og valgte
af sikkerhedsårsager at træde tilbage og overlade
holdledererhvervet til undertegnede, ligesom vi
ved samme lejlighed drøftede mulige reserver plus
andre praktiske ting.

Dagen før kampen øjnede jeg pludselig muligheden
for en væsentlig forstærkning af holdet idet Ole
Delfter ikke havde deltaget i første rundes kampe.
Selvom han i første omgang takkede nej til det æ
refulde hverv at være førstemand på tredjeholdet,
accepterede han tilbuddet, da både Jørgen Holst og
Søren Sørensen takkede nej til at spille dagen ef-
ter.
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Det blev aftalt, at Kjell skulle hente Sten på
alby Station, og at Finn og Peder skulle hente

Henrik Lang og undertegnede sammen med Ole fra
klubbens lokaler, men i dagens løb arrangerede Ole
med Kjell, at han kom til at køre med dem til Val
by.

Da vi kom til Valby, lokalerne ligger meget tæt på
Dan-Links godsspor, viste det sig, at vi skulle
sidde inden i en hestesko, bræt 1 til 4 med ryggen
mod bræt 5 til 8. Henrik Lang fik hurtigt overbe
vist sin modstander og kamplederen om, at de skul
le spille i et røgfrit lokale, hvor også Finn
sluttede sig til selskabet.

Efter knap en times spil havde Henrik Lang sluttet
en hurtig fred, før det udviklede sig til alvorlig
kamp.

Kjell snød med de hvide brikker sin modstander for
en bonde, men tillod sin modstander at komme for
godt ind i kampen til at Kjell kunne holde på sit
bytte. Kjell skyndte sig at tilbyde remis og fik
det.

Selv var jeg den næste til at blive færdig. Helt
færdig. Min modstander ofrede en løber, som jeg
ellers var lige ved at spærrre ude af kampen. Jeg
valgte at modtage offeret og kunne ikke umiddel
bart finde noget bedre end remis ved evigskak for
modstanderen, men der var lige en enkelt lille de
talje af et springertræk jeg ikke havde fået med,
et træk der ikke gav skak. Efter det var jeg helt
færdig.

Den næste der blev færdig sluttede med et noget
bedre resultat; ja faktisk det bedst mulige, hans
modstander opgav et træk før mat efter at have
tabt en officer i midtspillet og spillet et pas
sivt forsvarstræk i stedet for at angribe den hvi
de kongestilling. En hurtig bondestorm og Finn var
færdig og vores Finn kunne hæve hele pointet. Godt ,
gået Finn!
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Næste til at slutte må have været Henrik eller Pe
der. Henrik opbyggede stille og roligt en ganske
glimrende stilling, hvor sort ikke kunne foretage
sig noget alvorligt eller pludseligt, men allige
vel blev partiet givet remis.

Peder spillede mod Valbys udgave af Arve, nemlig
Christian Borum, der har rundet de 85, men nægter
at bøje sig på de 64 felter. Peder inviterer til
isoleret dobbeltbonde og får det. Det hæmmer det
sorte spil så meget, at hr. Raunsø ikke kan komme
i gang med sit eget spil, men må koncentrere sig
om at holde sammen på stumperne, hvilket ofte en
der galt mod erfarne spillere.

Sten spillede en glimrende kamp mod en spiller,
jeg vil mene er for højt placeret på Valbys hold,
men ok, det er deres valg. Sten var i løbet af
'kampen' meget bange for at være løbet ind i en
teoriløve, men til sidst fik han overbevist sig
selv om, at det ikke var tilfældet. Torben brugte
meget tid til de første 18 træk, så meget, at der
kun var et par minutter til de næste fjorten træk.
Undervejs smuttede der et tårn ned i Stens pose,
og da sort senere fik frigjort sin dame og slået
tilbage mod den hvide officer, valgte Torben at
kaste håndklædet i ringen.

Som den der blev sidst færdig sad Ole tilbage mod
en reserve på Valbys hold (nr. 3 på Valbys styrke
liste og med et ratingtal på omkring 1950). Ole
tilbød tidligt remis, men det blev afvist af en
modstander, der spillede meget forsigtigt. Kampen
endte med, at Ole måtte ned. Efter kampen sagde
Ole, at han bestemt ikke var imponeret af modstan
derens spil, at han sjældent spillede det Ole
frygtede mest. III-holdet takker for indsatsen og
håber på bedre held næste gang. Tak for hjælpen
Ole!
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Valby II

Jan Bach
Klaus Petersen
Morten Kuhn
Torben Pedersen
Søren Hansen
Christian Borum
Finn Nilsson
Jørgen Roed

Bræt 8:

Vanløse III

- Ole Delfter
- Jørgen Nielsen
- Kjell Suadicani
- Sten Bauers

- Henrik Riisgaard Pedersen
- Peder Raunsø Jensen
- Finn G. Madsen
- Henrik Lang

4½ - 3½.

1 - 0
1 - 0
½ - ½
0 - 1
½ - ½
1 - 0
0 - 1
½ - ½

Hvid
Sort

Jørgen Roed
Henrik Lang

Valby II
Vanløse III

1.f4,d5 2.b3,Sf6 3;Lb2,c5 4.e3,Sc6 5.Le2,b6 6.Sf6.
Lb7 7.0-0,g6 8.d3,Lg7 9.Sbd2,0-0 10.Se5,e6 11.Tbl.
d4
Hvorfor ikke tvinge springeren væk først (10.-.
Sd7 11.Sxc6,Lxc69

12.Sxc6,Lxc6 13.exd4,cxd4 14.Sf3,Sg4 15.Dd2.Se3R
½ - ½.

Bræt 3:

Hvid
Sort

Kjell Suadicani
Morten Kuhn

Vanløse III
Valby II

1.e4,b6 2.Lc4,Lb7 3.d3,e6 4.Sc3,Sf6 5.Lg5,Le7 6.
Sf3 d6 7.0-0,0-0 8.Tel,d5 9.exd5.Sxd5 10.Lxd5(!).
Lxd5 ll.Sxd5,Lxg5 12.Sxc7,Dxc7 13.Sxg5,h6 14.Sf3
Måske bedre med 14.Se4 og videre til d2 eller c3,
alt efter hvilke muligheder sort tilbyder for an
greb.

14.-,Sc6 15.Dd2,Tfd8 16.Te4,Se7 17.Tael,Tac8
18.Tc4
Efter min ringe mening ville det 'stille' 18.c3
være en udmærket indledning til angreb på den
sorte stilling, f.eks. Se5 og Df4.
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18.-,Dxc4 19.dxc4,Txd2 20.Sxd2,Sc6 21.c3,Td8 22.
Te2,Se5 23.h3,Sd3 24.Sb3,Tc8 25.Td2,Sc5 26.cSR

Bræt 2:

Hvid
Sort

Klaus Petersen
Jørgen Nielsen

Valby II
Vanløse III

1.d4,Sf6 2.c4,c6 3.Sc3,d5 4.Sf3,dxc4 5.a4,Ld7?
Ja, jeg ved godt, at det er dårligt at holde på
bonden i dronninggambit, men det er tidligerebe
nyttet med succes mod valby~spillere.

6.a5,e6 7.e4,Lb4 8.Lg5,h6 9.Lxf6,gxf6?!
Kan vist kun spilles hvis man er klar til at ro
kere langt ..

10.Lxc4,Lxa5 11.0-0,Dc7
Måske bedre. 11. - , b5.

12.De2,e5 13.dxe5,fxe5 14.Sh4,b5? 15.Lb3?
Bedre at slå straks på f7, hvilket selvfølgelig
gør, at man ikke kan spille 14.-,bS. At forsøge
14.-,f6 holder heller ikke; 15.Dh5+,Kd8 16.Df7
fulgt af Tfdl og Sh4-f5-d6. Den mest holdbare
ide er tilsyneladende at bytte på c3 fulgt af
rokade.

15.-,Lxc3 16.bxc3,c5?? 17.Lxf7+! ! ,Kxf7 18.DhS+
Selvfølgelig ikke 18.Df3+,Ke8!

18.-,Kg7 19.Dg6+,Kf8 20.Df6+,Kg8 21.Sg6! !
Av, den havde jeg ikke fået med, da jeg slog igen
på f7. Nu koster det dyrt. Løberen kan ikke flyt
tes, da dronningen er udækket, man skal holde øje
med springergaflerne osv. Tårnet er tabt; 21.-,
Th7 22.Df8+ og mat, så det andet tårn skal akti
veres ..

21.-,aS 22.Se7+
Endnu en mindre.detalje, som jeg ikke havde fået
med.

22.-,Opg.
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Bræt 7:

Hvid : Finn G. Madsen Vanløse III
Sort : Finn Nilsson Valby II
l.Sf3,d6 2.d4,Lg4 3.e4,Sf6 4.Sc3,c6 5.Le2,g6 6.h3,
Lxf3 7.Lxf3,Lg7 8.Le3,0-0 9.Dd2,Sbd7 10.g4,Sb6 11.
Le2,e5 12.0-0-0,Sfd? 13.f4,exf4 14.Lxf4,Te8 15.
Lxd6,Sf6 16.e5,Sc8?
Efter slag truer den hvide bonde endnu en officer

17.exf6,Lxf6 18.Lf4
Sikring mod Lg5:

18.-,aS 19.a4?
En absolut unødvendig svækkelse af den hvide kon
gestilling. Tommelfingerreglen siger, at man skal
vente så længe med at flytte bønder i forsvaret
af kongen. 19.gS ville være et udmærket træk
fulgt af h-tårnet i f-linien.

19.-,Sb6 20.g5,Le7 21.h4,Lb4 22.Le5,Sxa4 23.Lc4,
Tf8? 24.Df4,Sxc3 25.bxc3,La3+ 26.Kd2,Le7 27.Tdfl,
De8 28.h5,gxh5 29.Txh5,b5 30.Txh7,Kxh7 31.Thl+,
Opg.
Der er mat i næste.

Bræt 5:

Hvid
Sort

Henrik Riisgaard Pedersen
Søren Hansen

Vanløse III
Valby II

1.d4,e6 2.c4,c5 3.Sf3,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Lg5,Da5+
6.Ld2,Lb4 7.Sc3,Sc6 8.e3,Sxd4 9.exd4,a6 10.a3,Lxc3
11.Lxc3,Dd8 12.Ld3,d5 13.cS,0-0 14.0-0,TeS 15.b4,
Ld7 16.De2,Dc7 17.a4,g6 18.b5,Se4 19.Lxe4,dxe4 20.
Dxe4,axb5 21.axb5,Lxb5 22.Tfd1,Lc6 23.Dh4,Ld5 24.
Ld2,f5 25.Lf4 R ½ - ½.
Lidt tidligt, efter Le5 og g4 er den sorte stil~
ling under et angreb, der er meget svært at afvi-
se.

Flere partier i næste nummer!
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4.-holdet, 1. runde

3½-4½
0 -1
0 -1
½-½
0 -1
1 - 0
1 - 0
0 -1
1 - 0

hjemme mod Skovlunde 2.
Skovlunde 2.
-Jørgen Longfors.
-Chri_stian Linneberg.
-Gorm Rohde.
-Johnny Nielsen.
-Svend Herlev Hansen.
-Bent Pjetursson.
-Kim Jonassen.
-John Jonsson(res.)

Vanløse 4.
Jan lngvardsen
Bjørn Gemzøe
Ole Lergren
Jesper Holm
Hans Vestergaard
Nicolai Ohayv
Nicolai Renstrøm (res.)
Hans Nissen

4.-holdet, 2. runde

5-3
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
0 -1
0-1
0 -1

ude mod Valby 3.
Vanløse 4.
-Jan lngvardsen
-Bjørn Gemzøe
-Ole Lergren
-Jesper Holm
-Hans Vestergaard
-Franz Henriksen.
-Nicolai Ohayv
-Kurt Andersen

Valby 3.
Kurt Østerberg (res.)
Per Ryden.
Just Pedersen.
Henrik Christensen.
Istvan Olah.
Ivan Schougaard
Ludvig E. Koch-Hansen
Sten Pedersen.

En pose blandede bolcher fra 4.-holdet
Det er en noget kedelig start, jeg har fået i holdkampene med to nederlag i træk.
Efter rimelige gode åbninger, har jeg først sat fordele over styr for derefter
langsomt at blive spillet ud af brættet.
Det er ikke gået meget bedre for Bjørn Gemzøe, der også har måtte indkassere
to nederlag. Det første parti blev en lang sej kamp med 59 træk, mens næste
parti dog blev afgjort noget hurtigere.
Ole Lergren er blevet fast mand på holdet i år efter at have været reserve sidste
år for Niels Locher, der desværre måtte trække sig på grund af svigtende
helbred. Ole fik en remi i hus i første parti men tabte dog det andet.
Vores holdleder Jesper Holm kunne desværre heller ikke holde skansen. I første
parti opstod der .orvirrinq omkring den første tidskontrol, hvor Jesper, i sin iver
for at samle partier sammen og styrke holdets moral, lod sin visker falde i den
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tro, at det var modstanderen, der var i trækket.Et ærgeligt nederlag i en stilling
der var meget åben. Den næste kamp tabte han tidligt i partiet efter et uheldigt
løbertræk.
Så er det gået bedre for Hans Vestergaard, der vandt sit første parti efter
aggrassivt spil. Han måtte dog selv strække våben i næste parti efter 61 træk,
hvor en fejl blev udslagsgivende.
Nicolai Ohayv er ny mand på holdet. Han spiller nok på et for lavt bræt i år, men
det er en fordel for holdet, hvis han kan holde stilen, idet Nicolai har gjort rent
bord med tyve sejre. Partier hvor han har haft kontrol over begivenhederne fra
start til slut. Vi viser da også hans parti nr. 2, der nok er det bedste, der er blevet
spillet på holdet.
Nicolai Renstrøm er tilbage som reserve på holdet efter et års pause på grund af
hans studier. Pausen har måske ikke gjort ham så godt, han tabte i hvert fald sit
parti på et par fejl.
Franz Henriksen var en god reserve at få ind på holdet mod Valby. Han vandt et
godt parti som sort i 42 træk. En solid og sikker sejr.
Hans Nissen viste også klasse ved at slå sin modstander i 21 træk. Det var
endda efter åbningen b4, en åbning jeg ikke tør kommentere.
Kurt Andersen var også en god mand at have på holdet, idet han efter en sej
kamp besejrede sin modstander ude i Valby Skakklub.
Vanløse 4.-hold er rykket op i år, så målet må være at blive i gruppen i år.
Holdet er nok lidt atypisk, idet der nok ikke er væsentlig styrkeforskel mellem
brættene. Det ser ud til at de øverste brætter får meget svært ved at hive point
hjem, det har været en tynd opstart. De øvrige brætter har heldigvis reddet
holdets ære, så der er stadig liv på holdet. Der ligger på nuværende tidspunkt 3
hold under os.

Nikolaj Ohayv - Ludvig E. Koch-Hansen 1 - O

1)d4,d5. 2)c4,e5. 3)dxe5,d4. 4)Sf3,Sc6. 5)a3,Le6. 6)e3,dxe3.
7)Dxd8+,Txd8. 8)Lxe3,Sge7. 9)Le2,Sg6. 10)0-0,SgxeS.
11)Sxe5,Sxe5. 12)Sd2,Le7. 13)Tac1,0-0 14)b4!,b6. 15)Sf3,Sxf3.
16}Lxf3,Td3. 17)c5,Txa3. 18)Ta1 !,Tb3. 19)Txa7,Txb4.

Find nu et meget stærkt træk for hvid ...

20)cxb6!!,Lc8. 21)Txc7,Ld6. 22)Tc6,Lb8? 23)Lc5!,Th4!? 24)g3,Tc4.
25)Lxf8,Txc6. 26)Lxc6,Kxf8. 27)Ta1 !,Ke7. 28)Ta8,Kd6. 29)Lg2,Lc7.
30)Txc8,opgivet.

Jan lngvardsen.



Ishøj III

Alexander Rosenkilde
Jens Olsen
Erik Johnson
Kasper Foslund

-Vanløse V

-Peter Bender
-Sune Maribo
-Matti Nelleman
-Rasmus Langkilde

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

God start for juniorerne: 1. runde
2-2

Indledningsvist vil jeg godt som ny holdleder komme med et par
kommentarer vedrørende min tiltrædelse. Dagen før deadline for
holdsammensætningen talte jeg med Ole i telefonen i anden
sammenhæng, men fik så tilfældigvis at vide, at vi i år ikke stillede
med noget juniorhold, fordi der ikke var nogen, der ville påtage sig
hvervet.Jeg fortalte så Ole, at jeg godt ville stille mig til rådighed.

Jeg vil godt understrege at, disse linjer ikke er skrevet som en
glorificering af min egen person som en anden frelsende engel,
men blot en baggrundsorientering samt et udtryk for en stor
forundring over, at det skal bero på en tilfældighed, om vi atter i år
stiller med et juniorhold.

I sin tid gjorde man et stort arbejde for at stable en juniorafdeling på
. benene ( og med rette efter min mening ) , så virker det ærligt talt
besynderligt, at juniorerne i år ikke ville komme til at spille hold
turnering, fordi man er for sent ude, medmindre det er udtryk for en
bevidst nedprioritering af juniorerne. Jeg vælger at tro på det første,
og håber på juniorernes vegne, at man til næste år er tidligere ude.

Første match i år var på udebane mod Ishøj Ill. Vi mødtes på
Vanløse station på nær Peter, der blev kørt af sin far, og med som
ledsager havde jeg Ole Delfter. Vi var i rimelig god tid, hvilket i
øvrigt viste sig at være en klog dispotition, da vi på grund af
togforsinkelse fik et ophold af en halv times varighed på Hoved
banen.
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Pater spillede et godt positionelt betonet parti, hvor han efter
dronningafbytning fik et vist tryk i h-linien. Dette resulterede i
bondetab for modstanderen, og da han dernæst stod overfor
yderligere tab, valgte han at opgive; måske lidt for tidligt, men
et flot parti af Peter.

Sune skulle møde deres holdleder, der også spillede på holdet.
Han var vel omkring de 18-20 år, og Sune var meget indigneret
over, at han skulle møde en "voksen ". Om det var det, der slog
Sune ud, skal jeg lade være usagt, men blot konstatere, at i
Vinterturneringen er det jo gået over al forventning, og her har
det i hvert fald ikke påvirket Sune i negativ retning at møde de
voksne. Sune tabte åbningen, men fik kæmpet sig tilbage i partiet,
og endte i et dronninge-slutspil. Han havde i en given stilling
muligheden for at vinde, men valgte desværre et forkert træk.
Ærgeligt, men Sune skal nok komme igen.

Mattis modstander var i rigtigt gavehumør, idet Matti ret hurtigt
førte med 2 officerer samt en dronning. Så troede man naturligvis
det parti for afgjort, men modstanderen fik stillet en meget klassisk,
men også meget banal trussel op, hvor han med et tårn og løber
truer på h2 med en evig skak.Til min store skræk så Matti ikke
truslen, men det gjorde modstanderen åbenbart heller ikke, idet
han forpassede sin chance, og sidenhen var der ingen slinger i
valsen.

Rasmus kom til at stå lidt trykket i åbningen, men fik på glimrende
vis reddet sig ud af problemerne. Modstanderen vandt derefter
testamentebonden, og Rasmus skulle så bare spille sit tårn hen for
at true løberen på b7 for at vinde bonden tilbage på b2. Rasmus
overså denne mulighed, tabte en bonde yderligere, for så i
slutfacen at tabe et tårn og dermed partiet.
Alt i alt et udmærket resultat, og med lidt held i sprøjten kunne vi
sagtens have vundet denne match. Næste match bliver mod Øbro,
og her skal vi nok slå til !

Niels Edoo
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:FRA BDG-DAC;BOGEN ( 7 )

Min debut på Vanl.øses 2. hold i
kamp mod Frederiksberg III gav
mig mulighed for afprøvning af
Blackmar-Diemer gambitten i
halvstærkt selskab. Ved siden af
mig sidder Erling på 8. brædtet,
så hvis jeg ikke har hvid, har Er
ling det, og så kommer der en
BDG under alle omstændigheder,
hvis vi ellers er i ordentligt humør.

Hvid: Jens Windeleff, VS II
Sort : Bent Ejlertsen , Frbg III

1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Sc3 Lf5
det såkaldte Zeller-forsvar, som
vel dårligt nok er spilleligt for sort,
4. f3 exf3 5. Dxf3 Lc8. Andre
muligheder for sort er her 5.~ e6,
der bedst besvares med 6, d5, eller
5.- Oc8, der giver godt hvidt spil
efter enten 6.Lc4 eller 6. Lf4:Sort
kan også forsøge sig med 5.
Lxc2, men vil normalt tabe i en
byge af skudsalver mod c7, der
følger på 6. Dxb7 Sd7. Det er
også før set, at sort har spillet 5. -
Ld7, for efter 6. Dxb7 at satse på
'snedigheden' 6. - Lc6. Der kan
imidlertid ske følgende overra
skelse : 7. Lb5! Dd7 ( 7, - LxL 8.
SxL osv.) 8. LxLc6 DxLc6 9.
Dc8#. 6. Le3 - måske en smule
forsigtigt, Mere aggressivt er 6.
Lc4 eller 6. Lf4. Hvis man vil
holde sig i den solide ende af ska
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laen er 6. Sge2 nok det konsekven
teste. 6, - c6 7. 0-0-0 e6. Spærrer
løberen inde for lange tider, men
den har måske allerede bevæget
sig tilstrækkeligt. 8, Ld3 - hvids
udvil<lingsforpring er næsten spek
takulært, og en holdkammerat til
min modstander kunne ikke lade
være med at ryste på hovedet, da
han gik forbi :

8. - Sf6 9. Sge2 Sbd7 10. g4
struben! 10. - Lb4 11. TdfI De7
12. g5 Sd5 13. SxSd5 cxSd5
14. h4 b6 sort sigter vel nu mod
udvikling af løberen til b7 samt
lang rokade i forbindelse med at
en bonde gives tilbage som det
mindste onde. 15. hS Lb7 16. g6
f5 (!) sorts eneste sejge træk i par
tiet, der fik mig til at overveje om
muligheder var blevet forspildt.
17. gxh7 0-0-0 18. Sf4 Txh7



19. Thgl? - truer Tg6. En bagtan
ke med trækket var yderligere at
lokke sort til at gå efter bonden på
h5 med springeren, i så fald havde
jeg en overraskelse parat. 19. -
Sf6? - jamen så gik han alligevel i
fælden:

20. Sxe6! - et gnunt hug i låret,
som naturligvis ikke kan gengæl
des med 20. Dxe6 på grund af det
dødelige 21. Lxf5. 20. - Td6!?
forhindrer i første omgang 21.
Lxf5, men det koster senere. Må
ske var 20. - Td8 med tryk mod
Le3 bedste mulighed. 21. Sf4 - en
anden og måske mere direkte vej
var 22. Sg5 Txh5 23. Lxf5+ Ke7
24. Lg6 Th6 25. Sf7+ osv. 2 l.
Sf4 tillader 21. - Se4 , og der
fulgte nu noget mere prosaisk :
22. a3 La5 23. Sg6 Df7 24. b4
Td8 25. bxLa5 bxa5 26. Dxf5+
DxDfS 27. TxDfS Lc6 28. Se7+
Kd7 29. S~d5 Ke6 30. Te5+
Kd6 31. LxSdS 1 -0 .

Jens W:

Redaktionen takker for et godt år
og ønsker alle en rigtig

GOD JUL
samt et
GODT NYTÅR
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"Brutal vold mod 91-årig skakspiller!"

"Hvilken overskrift!", "Hvilken reklameomtale!", "Og tænk på
alle de mange nye medlemmer!" Næh, flot havde det set ud,
men desværre, folkens. Jeg nåede ikke at komme med på Ekstra
Bladets forside denne gang. Statsministeren og co. kom mig i
forkøbet. Ak, ak, ak...

Sagen er virkeligheden den, at Arve Bøge Nielsen, som eller har
været ubesejret i lidt over et år, langt om længe har måttet rykke
ud med et helt point. "Hvad skyldtes det så? Godt spil? Smukke
ofringer? Blændende kombinationer?" Næh... Rent og skært
svineheld, som ikke engang en slagterhund vil vide af. Jeg
kvajede mig i åbningen. Arve udnyttede godt nok min fejl, men
blev så for grådig, hvad der kostede ham en løber. Se selv.
Flottere var det ikke...

Henrik Lang- Arve Bøge Nielsen:

1. e4, c5 2. Sf3, Sc6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, a6 5. Sc3, g6 6. Le3, Lg7 7.
Dd2, e6 8. f3, Dh4+ 9. g3.
Jeg kan tage fejl, men jeg skulle nok have spillet 9. Lf2 her.
9. -, Df6 10. Sce2?!
Jeg kan ikke lide det træk. 10. 0-0-0?
10. -, Ses 11. LgS?
Jeg overser fuldstændig sorts efterfølgende træk. 11. Lf2 kunne
have standset gennembruddet på f3, men så ville 11. -, Sc4
komme med afbytning af min sortfeltede løber. 11. Sf4!?
11. -, Sxf3+ 12. Sxf3, Dxf313. Tgl, Lxb2
Her sendte jeg Erling Madsen en lille tanke. Først den korte
rokade og så den lange rokade. Det mindede mig om noget
aldeles ubehageligt...
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14. Tbl, Da3??
Så blev det alligevel jul i år! 14. -, Lg7 og sort har ingen
problemer.
15. c3, f616. Le3, Da417. Txb2, Dxe418. Lg2, Dc419. Tb4, Dc7
20. Lb6, Des 21. Ld4, Db8 22. Tfl, es 23. Les, Kf7 24. LdS+?
24. Lxb7, Lxb7 25. Dxd7+ og det ser meget sort ud... Trækket
følger dog bagefter, men jeg burde nok have været mere
konsekvent.
24. -, Kg7 25. Lxb7, Sh6
Det er ved at være sidste udkald for udvikling af sorts officerer.
26. Lxa8, Dxa8 27. Tb6, dS 28. Tb6xf6, LfS 29. Tb6, Te8 30. Db2,
Dc8 31. Tb7+, Kg8 32. Db6, Te6
Så er der tidskontrol. Jeg har brugt 1 time 21 minutter mod
Arves 1 time 29 minutter. Hele partiet igennem er vi fulgtes
pænt ad mht. tiden.
33. Da7, gS 34. Tb8, opgivet.
34. Tb8 var en brutal måde at få afsluttet partiet på. En mere
æstetisk afslutning havde været 34. Tg7+, Kh8 35. Txf5, Sxf5 36.
Txh8+, Kg8 37. Df7 mat. Det var dog ikke et af de kønneste
partier, så det må vel siges at være en passende afslutning.

Dermed er der skabt lidt ekstra spænding i gruppen; personligt
har jeg dog spillet lidt for "pølset" til at være tilfreds med mig
selv, men... "Vi får at se!", sagde den blinde til den døve!

På denne plads vil jeg iøvrigt spørge, om vi i skakklubben er
interesserede i at komme på Internettet med en side eller to om
vores klub og vores arrangementer? Jeg kan godt klare det
tekniske, men ideoplæg til indhold vil nok være en god ide. De
fremsendes som bekendt bedst til redaktøren af dette blad.
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Om løst og fast XXII

Man skal høre meget før ørerne falder af, eller
som de siger på Halmtorvet Man skal hore meget før
der falder et par øre af. Den verdensberømte rock
fidus Madonna (ikke at forveksle med Jomfru Maria)
er netop kommet hjem fra hospitalet med en nyfødt
datter. Som følge heraf er jomfruens hund (som
altså må være en himmelhund) blevet angrebet af
en alvorlig psykose, der ytrer sig ved at den u
standselig render omkring og tisser på gulvet,
hvorfor kræet er blevet indlagt til psykiatrisk
behandling. Det er ikke engang løgn!

Ja, der sker mange mærkelige ting her i kultur
året, der er for eksempel klistret en besynderlig
himstregims op på det kongelige teater, eller ret
tere sagt på Stærekassen; den skal vistnok sym
bolisere kultur for viderekomne. Efter sigende
skal den forestille en fugl; jeg synes den lig
ner hverken fugl eller fisk og at den i skønhed
kun kan konkurrere med det kæmpemæssige, sorte
pissoir på Rådhuspladsen. De to mareridt skulle
snarest jævnes med jorden og deres ophavsmænd
halshugges offentligt, andre ligesindede til
skræk og advarsel, - og så kunne man for resten
benytte lejligheden til samtidig at befri vort
hårdt prøvede fædreland for et par stykker af de
ansvarlige ministre, og således ville der være
sat et værdigt punktum for kulturåret.

Julen står for døren, hvad den har gjort de
sidste par måneder, og når nærværende Fribonde
læses, er den lige op over. I pressen, i butiks
vinduerne og reklamerne er det jul for fuld ud
blæsning, næsten gadehjørne har sit juletræ, og
julebranderterne blomstrer så småt. For folk med
sarte maver er det næsten til at brække sig over,
men ved tanken om klubbens julesjov er jeg alli
gevel ved at komme i stemning, ja jeg glæder mig
ligefrem til samværet med gode kammerater. Siden
generalforsamlingen i maj har jeg kun været i
klubben få gange, delvis på grund af sygdom, og
jeg kender snart ikke halvdelen af skaren, så
mange nye medlemmer har vi fået, bare på et halvt
års tid. Der er altså liv i vores gamle klub, og
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til nytår tager Fribonden hul på sin 54' år
gang; tænk engang, jeg var med til at beslutte
bladet i maj 1944! - Der er løbet meget vand i
Damhussøen siden da, og det er nok tvivlsomt,
om jeg holder de næste 5J år. Men det gør Vanløse
Skakklub og Fribonden, og det må I andre sørge
for. Held og lykke med foretagendet!

JULEAFSLUTNING
Vores traditionelle juleafslutning afholdes i år onsdag den 18/12.

Seancen starter kl. 20.00, og der vil være mange forskellige sjove
aktiviteter. Der vil naturligvis også blive serveret dejlige æbleskiver
samt (svensk) glogg og sodavand til vores juniorer.

Et af de faste punkter plejer at være Gyldholms juleprædiken.
V i håber, at vi også i år kan få denne· åndelige føde til at mætte
sjælen.

Så alt i alt er der lagt op til en festlig aften, så alle kammerater:

MØD OP og LAD OS FÅ DET SJOVT

ÅLEKISTEVEJ 42
2720 VANLØSE
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PROGRAM
Ugen 8/12 - 12/12 Holdturnering, 3.runde

Onsdag 11/12 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte

Onsdag 18/12 kl. 19.30 JULEAFSLUTNING,

Onsdag 25/12 kl. 19.30 Lukket.

Onsdag 1/1 kl. 20.00 Nytårsskak.

Onsdag 8/1 kl. 19.30 Vinterturnering, 8. runde.

-
Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 1/1-1997.

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
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