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Exit?

I 6. runde af holdturneringen mødte VS II hjemme klubben med det
muntre navn Chesster. Det hlev diplomatisk sagt en betinget succes:

VS II Chesster

Benny Pedersen (R) 0 - l Jacob Nielsen
Steen Schousboe l - 0 Jesper Tornbjerg
Jørgen Hansen 0 - l Allan Christensen
Leif Jensen 0 - l Torben Sørensen
Knud Larsen 1 - 0 Rasmus Kemp
Eigil Pontoppidan 1-0 Henrik Munch
Jens Windeleff 0 - l Flemming Borg
Erling Madsen 0 - l Jan Holbæk

Som man vil se en aldeles kompromisløs affære. Skyldes de manglen
de remis'er mon betænkningstiden eller vort holds relativt høje
gennemsnitsalder? Vi er i hvert fald flere somjævnligt laver grove fejl
i tredje eller fjerde time.

Knud spillede helt suverænt og var den første der gjorde sig
færdig. l - 0 til os efter en time, og det var det sikken også blevet
hvis modstanderen var dukket op!

Den næste var Jens W. Som sort blev han udsat for Panov
angrebet i Caro-Kann, og vandt efter eget udsagn en officer i
åbningen, hvilket gjorde ham så perpleks at han lynhurtigt gav
officeren tilbage med elendig stilling. Men måske var det bare et
skinoffer fra hvids side? I hvert fald rædselsfuldt og først og fremmest
hovedløst spillet af Jens, som selv mener at det må være et af hans
værste partier nogensinde.

Jørgen H. havde et omskifteligt parti. Også han spillede mod
Panov-angrehet, og fik snart en særdeles betænkelig stilling. Imidlertid
blev der mirakuløst løst op for det hele, og efter godt to timer så
slutspillet helt lige ud. Men Jørgen spillede sine bønder for hurtigt
rrem, og så gik de tabt. Et unødvendigt nederlag, kunne man synes,
men sådan er skak.
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Selv var jeg nemlig i en lignende situation, bare omvendt, om
jeg så må sige. Jeg spillede hvid mod den bundsolide Schlechter
variant i slavisk, og fik intet ud af åbningen. Heller ikke i midtspillet
havde jeg noget som helst; måske stod sort ligefrem bedst? I hvert fald
skaffede han sig en garderet fribonde på c4, men den blev solidt
blokeret, og da det var hans d-honde som havde slået på c4 fik hvid
en lille centrumsovervægt at hygge sig med i slutspillet. Senere kom
der også en halvåben a-linje og en aktiv tårnstilling. Sort kunne nok
have forsvaret sig bedre, men måske var slutspilsteknik ikke hans
stærke side.

Benny og Erling blev begge presset langsomt ned uden på
noget tidspunkt at have lige spil. Bennys franskmand skal vist på
værksted, og Erling måtte endnu en gang sande at hvis hvid ikke
sætter sort mat i en fart i Blackmar-Diemer, ja, så mangler han bare
en centrumsbonde. Men i disse partier var der ikke tale om held, men
spil. Det er banalt at sige det, men alligevel: det kan aldrig være en
skam at tabe til en stærkere modstander.

Leifs parti var en tragedie. Han spillede sit kendte system,
rokerede langt, og fik et overvældende initiativ i centrum og på k
fløjen. Jeg var overbevist om at han stod til gevinst, men næste gang
jeg kiggede var det hele på uforklarlig vis blevet afviklet til et elendigt
slutspil. Man kan sige at det var sort uheld, men man kan også sige
at det var typisk for holdet i denne sæson. Jeg selv, Knud og Jørgen
har i hvert fald tabt på lignende måde.

Dagens helt var igen Eigil. Med hvid spillede han frisk
kongegambit, og fik som ønsket sin konge ud på vandring. Det hele
endte med at han vandt en officer for et par bønder, og det var for
meget for den sorte mand i det lange løb. Eigil er lyspunktet på holdet
i denne sæson: 2½ af 3! Desværre kom han for sent ind på holdet, og
han har meldt afbud til sidste runde. Alligevel kan han næsten nå at
blive topscorer!

Jeg kender ikke den præcise stilling i rækken, men vi må
være blandt nedrykningskandidaterne. Derfor er der grund til at minde
om at de tre points vi fik i denne runde trods alt er et stort fremskridt
i forhold til katastroferne i 4. og 5. runde. Måske kan vi overraske
alle, incl. os selv, i sidste runde?

Steen S.
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På slap line over Niagara

Efter tredje runde var situationen i 1.række, gruppe 2 den at gruppen
var delt lige over. Fire tophold og fire bundhold. Siden da skete der
ikke stort andet end at to af bundholdene spillede sig op i den fine
ende, mens Vanløse II i kraft af store nederlag i 4. og 5. runde
bevægede sig ned i den nederste halvdel. Før sidste runde lå vi
tredjesidst, hhv. 2 og 1 ½ pts. foran nr. sidst og næstsidst. Da disse
begge skulle møde højere placerede hold måtte et ædrueligt gæt være
at vi kunne klare skærene med et beskedent nederlag, noget i retning
af 3 - 5.

Imidlertid blev Niller indkaldt til Førsteholdet, og derudover
indløb der afbud fra Eigil, Jørgen og Erling. Jeg har aldrig før oplevet
fire afbud til en holdkamp, så det bør understreges at der ikke var tale
om almindelig opløsning, men et sammenfald af uheldige omstændig
heder. Jeg skulle altså skaffe 4 reserver, og det viste sig at være
umuligt, bl.a. fordi det ikke er tilladt at bruge en spiller fra et højere
placeret hold, heller ikke hvis han/hun ikke har spillet pågældende
runde for sit normale hold. Jørgen Holst og Benny stillede sig
godhedsfuldt til rådighed, og derudover gav Erik Johansen nølende
tilsagn til at jeg kunne låne Jørgen Nielsen fra Tredjeholdet. De var
nemlig i en næsten håbløs situation, så hvis Jørgen kunne hjælpe
Andetholdet til at redde livet. ..

Vi stillede altså op hos Odysseus med kun 7 mand, og bagud
0 - 1 fra start. Vi fik de 3 points vi var kommet efter, men undervejs
blev det en rigtig gyser.

VS II 3 - 5 Odysseus Il

Benny Petersen (R) 0 - 1 Claus Olsen
Steen Schousboe ½-½ Leif Laursen
Leif Jensen ½-½ Thorleif Meyer
Knud Larsen 0 - 1 Klaus B. Hansen
Jens Windeleff 0 - 1 Steffen Petersen
Jørgen Nielsen (R) 1 - 0 Poul S. Nielsen
Jørgen Holst (R) 1 - 0 Jesper Holm
Mr Nobody 0 - 1 Claus Jespersen
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Først færdig blev altså Claus Jespersen. Han ankom direkte
fra lufthavnen i taxi, blot for at få at vide at han godt kunne tage hjem
igen. Synd for ham, men det var jo ikke med vores gode vilje.

Den næste var Holst. Efter min mening stod han skidt med
en isoleret dobbeltbonde i c-linjen og en mystisk springer på b3, men
måske forstod jeg bare ingenting. Holst gjorde i hvert fald visse til
nærmelser til den sorte majestæt, og vandt en kvalitet. Dette gjorde
kun hans kurmageri endnu hedere, og det endte med en elegant mat
på maven. Psykologisk et meget vigtigt point for os.

Jens W. spillede sin BDG, men gjorde sig efter eget udsagn
skyldig i en fingerfejl som udover merbonden gav sort en god stilling.
Faktisk fik Jens vundet bonden tilbage og tilbød remis, men modstan
deren mente helt rigtigt at han havde positionel fordel, så nej tak og
til slut et nul til os. Jeg synes ikke at BDG i denne sæson har levet op
til den tillid, for ikke at sige betingelsesløse kærlighed, som Jens og
Erling viser den. '

Knud tabte en officer i åbningen! Selvom han fik tilspillet sig
et par bønder var det alligevel for meget. Dermed var vi bagud I - 3,
men det hjalp lidt at Leif lidt senere tilbød remis. Leif kunne godt
have spillet videre, men han var træt, og i denne sæson har træthed
eller koncentrationssvigt kostet os dyrt.

Jørgen N. 's parti var det store drama. I en åbning som
mindede om en krydsning af Slavisk, Griinfeld og Katalansk var hvid
uforsigtig med at lade sin c4-bonde stå i slag. Den tog Jørgen, og
forsvarede den siden energisk med Le6 og Sd5. Det' var en nydelse at
se hvordan Jørgen spillede sin modstander helt ud af banen, men så
begyndte Odysseusmanden snedigt at spille hurtigt, og Jørgen lod sig
desværre lokke med i tempo. Det er ellers et ældgammelt trick,
glimrende beskrevet af Jens Enevoldsen i 30 år ved skakbrædtet, hvor
han fortæller hvordan Keres snød ham på den måde. Her fik hvid
forvirret Jørgen i den grad at han satte et rent tårn i slag! De der
baglæns diagonaltræk burde ifølge Holst forbydes i skak. På dette
tidspunkt troede jeg at alt var tabt for os, og dybt rystet gik jeg
udenfor for ikke at se mere. Men ude på gangen kunne Jens og Leif
minsandten fortælle mig at Jørgen skam ville vinde alligevel, for hans
overvægt var så stor at han ville beholde en merofficer, og således gik
det faktisk. Alt andet havde også været en tragedie efter det fine spil
i de første timer. Partiet følger her med Jørgens noter:
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l.d4,Sf6 2.Sf3,g6 3.g3,Lg7 4.Lg2,0-0 5.0-0,d5 6.c4,c6 7.Sc3,dxc4
8.Se5,Le6!? 9.a4,Sd5! 10.Sxd5,cxd5 ll.f4

SS: Dette må være en fejl. Jørgen gør korrekt opmærksom på
at ll.Sxc4,dxc4 12.Lxb7,Ld5 ikke er godt nok for hvid, men ll.b3
eller e4 måtte spilles.

ll.,-,Sc612.a5?,Sxa5 13.Da4?,Sb3 14.Ta3,Sxd4 15.Le3,b5
16.Ddl,Lxe5 17.jxe5,Sc6 18.Lf4,a5 Stillingen er bundslid, sagde
Steen. Ikke forcere!

19.Dd2,f520.Tdl,b421.Ta4?,Dd722.Tdal,Lf123.De3,e6(?)
SS: Jørgen har ret. Langt bedre er 23.,-,De6 fulgt af Tfd8 og Le8.

24.Lg5,Tfc8(?) 25.Lf6,Le8(?) (23.,-,Da7!) 26.Kfl,Da7
27.Dh6,Tc7 28.Dd2,Dd4 29.Dxd4,Sxd4 30.Txb4?? (30.Txa5 vinder
en bonde) 30,-,Sc2 31.Txa5??

SS: Taber et helt tårn i stedet for en kvalitet. Hvid havde
endnu 10 minutter til tidskontrollen, sort næsten en halv time. Sort
spiller hurtigt, da han alligevel har en tabt stilling, og hvid lader sig
uforståeligt lokke med i det rasende tempo.

31.,-,Txa5 32.Tb8,Kfl(dækkeralt)33.Ld8,Tal+ 34.Kj2,Td7
35.Lg5,Sel ?! 36.Lh3,Sc2 37.g4,Tbl 38.gxf5,gxf5 39.Tb6,c3 40.Lxf5,

Sd4??
40. ,-,Txb2. Ikke 40. ,-1:'d.5
41.e6+ som foreslået af
Jens, Benny m.fl.)
(SS: Her har vi et af de
baglæns diagonaltræk som
Holst mener burde være
forbudt i skak)
41.Lxbl,c2 42.La2,Tc7
43.Tb4,Sf5 44.Lcl,Ta7
45.Lb3,Ta146.Tb7+,Kg6
47.Lxc2, Txcl 48.Ld3, h5
49.b4,Kg5 50.b5,Kf4
51.Tb8??
(Diagram: Sort slukkede
lyset med 51. ,-,Se3!)

Benny spillede mod Budapesteren en aggressiv opstilling med
f4 og e4. Jeg kan ikke lide den, men Benny har haft gode resultater
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Steen S.

med den. Han skal nu nok kigge på den igen, for denne gang fik han
for alvor demonstreret hvad svækkelsen af de sorte felter kan betyde.
Det var en gru at se de sorte officerer dominere c5, d4, f4 og h4, og
selvom Benny stred lige frem til tidskontrollen var stillingen eklatant
tabt, bl.a. fordi feltet t2 lod sig ikke forsvare på rimelig vis.

Tilbage sad så jeg. Med sort havde jeg ret let fået udlignet
mod hvids dobbelte fianchetto, og faktisk havde jeg initiativet fra
omkring træk 10. Desværre fandt jeg ikke noget afgørende, men et
vist pres bevarede jeg dog. Da hvid havde gennemskuet den sidste
fidus, som fordømt nok lå på den forkerte side af tidskontrollen,
tilbød jeg remis. Der var afvikling til et symmetrisk bondeslutspil.

Alt i alt var det en holdkamp som var mere spændende end
godt var, og Leif har ret i at vi næste år kun kan gøre det bedre. I år
kan kun Eigil (2½ af 3!) være glad over sin score. Resten af os er
placeret mellem tyndt og meget tyndt.

Ugen efter fik jeg så rundens resultater af Søren. Vinder af
gruppen blev Lyngby-Virum, hvilket ikke kommer bag på os. Det var
dem som slog os 6½ - 1 ½! Frederiksberg og KS havde som forudset
tabt, og vi sikrede os dermed den tilstrækkelige omend lidet flatteren
de sjetteplads. Til næste år vil vi derfor være dumpekandidater fra
start. Noget at se frem til! Her i sidste runde blev vi reddet af de to
gange Jørgen, og med dem på holdet næste år...

Og Vanløse III? Jo, i Jørgens fravær tabte de hjemme 6 - 2.
hvilket lige netop var tilstrækkeligt til at undgå nedrykning. I sandhed
en sæsonafslutning med dramatik.

PORTRÆIFOTOS ._.
,... PRESSEFOTOS ,:;.-
- REKLAMEFOTOS

BRYLLUPSFOTOS
RECEPTIONSFOTOS

I EGET A!ELER EIUR 0N LOCAII ON

ÅLEKISTEVE.l 42 2720 VANLØSE TI..F. 31 74 34 05



??REDNING??

Vanløses 3. hold spillede mod alle odds; modstan
derne spillede for oprykning og skulle bruge_ en
kæmpesejr ligesom i de forrige runder (7½-½ i 5.
og 8-0! i 6. runde). Desuden skulle vore 'konkur
renter til syvendepladsen mødes indbyrdes dagen
efter, hvor Vanløses resultat ville være kendt.
Heldigvis havde det svageste hold (Taastrup) to
point mindre end Vanløse og fair kampånd fra Val
bys side ville kunne gøre resten.

Hvis vi selv skulle sikre os var kravet enkelt:
uafgjort, hvorefter Valby og Taastrup ikke begge
kunne komme å point og dermed dømme Vanløse til
nedrykning i kraft af manglende matchpoint.

Til kampen forsøgte holdkaptajn Erik at stille med
stærkeste hold, men flere havde opgivet på forhånd
(de skulle noget andet, Henrik Pedersen, Kjell
Suadicani og Jørgen Nielsen) og Søren Sørensen
samt John Thomassen havde taget udfordringen op,
mens 8. bræt stod tomt.

I samråd med holdlederen blev Sune Maribo på min
varme anbefaling sat ind i kampen og han var tæt
på at overraske på bræt 8, se blot ...

Hvid
Sort

Sune Maribo
Het

Vanløse III
Brøndby I

1.e4,d5 2.exd5,Dxd5 3.Sc3,Da5 4.Sf3
Standardplanen er at spille d2-d4 fulgt af Lcl
d2. Springerplaceringen kommer på længere sigt
til at virke hæmmende på det hvide spil.

4.-,Sf6 5.Lc4,Dh5 6.d3?! ,Lg4 7.Lf4,c6 8.h3,Sbd7
9.De2,e6 10.0-0-0,Lxf3 11.Dxf3,Dxf3 12.gxf3,Le7
13.Se4,0-0 14.Sxf6,Lxf6 15.Thgl,b5 16.Lb3,Sb6 17.
Ld6,Tfe8 18.Lc7?
Spild af tid.
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18.-,SdS 19.Lxd5,cxd5 20.f4! ,Tac8 21.Le5,Lxe5 22.
fxe5,Tc7 23.f4,g6 24.h4,h5 25.d4,Tec8 26.Tg2,Kh7
Virker passivt, muligvis spillet for at se, hvor
disciplineret den hvide mand kan spille. Desværre
falder belønningen prompte.

27.b4??
27.Td3 fulgt af Tg2-d2 og sort kan ikke trænge
igennem. Nu falder det hele.

27.-,Tc3 28.Tf2?!,Th3 29.Kb2,Tcc3 30.Tfd2,Tc6 31.
Td3,Txh4 32.Tfl,Th2 33.Tc3,Txc3 34.Kxc3,Th3+ 35.
Kb2,Kh6 36.Kcl,h4 37.Tdl,Ta3 38.Kb2,Tf3 39.Thl.
Txf4 40.opg.
Indtil 27.b4 var det flot spillet af det unge ta
lent Sune Maribo.

På første brættet havde Søren ikke de store chan
cer mod gruppens stærkeste spiller og han måtte
ned efter 19 træk. På andetbrættet tabte Erik hur
tigt en vigtig bonde hvorefter han fulgte i før
stebrættets fodspor. Efter megen kamp og undervejs
lovende stillirig måtte John også give hånd med det
halve point til resultat i en stilling, hvor det
fjendtlige tårn var spærret godt og grundigt inde.
Det var lidt hurtigt, ok, jeg skal ikke blande
mig; jeg var jo bare kampleder. På bræt fire snød
Sten alt og alle ved at forvandle en gevinst til
remis med det sidste træk før tidskontrollen for
derefter at løbe ind i en unødvendig mat. Kom igen
Sten!

I det andet rum kæmpede Peder mod en jugoslav, der
pressede over hele linien, men Peder var lidt for
indstillet på at forsvare, hvad han havde og blev
til sidst presset helt i bund. Ligesom Peder var
Finn også indstillet på at holde på hvad han havde
uden blik for hvad han kunne vinde, hvilket nok
kostede en halv pind. Henrik Lang fik ikke straks
fra start at vide, at man var rykket et bræt op.
men da han blev sat til det rigtigt bræt gik det
(en smule famlende) over stok og sten i et stadig
stigende tempo for til sidst at matte modstande
ren. På sidstebrættet blev Sune som nævnt sat ind.
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De individuelle resultater blev:

Vanløse III Brøndby I 2 - 6

Søren Sørensen - Bo Garner Christensen 0 - 1
Erik Johansen - Torben Osted 0 - 1
John Thomassen - Palle Bent Andersen ½ - ½
Sten Bauers - Henning Sørensen 0 - 1
Peder Raunsø Jensen - Velibor Jorovic 0 - 1
Finn Madsen - H. J. Nielsen Ih_ - ½
Henrik Lang - H. Holst 1 - 0
Sune Maribo - Het?? 0 - 1

Spørgsmålet var herefter om det var nok til at
klare skærene i anden række. Rygtet vil vide, at
Valby vandt over Taastrup, mens Herlev rykker op.

Jørgen

Her følger rundens partier:

Bræt 1:

Hvid
Sort

Bo Garner Christensen
Søren J. Sørensen

Brøndby I
Vanløse III

l.e4,d6 2.d4,Sf6 3.Sc3,g6 4.f4,Lg7 5.Sf3,0-0 6.
Ld3,Lg4 7.Le3,c6 8.h3,Lxf3 9.Dxf3,b5? 10.a3,a5
11. e5 !
Peger diskret på sorts problemer på dronninge
fløjen, mens truslerne flyver om ørerne på sort:

ll.-,Sfd7
Måske sort skulle forsøge ll.-,dxe5 12.fxe5,Sd5,
som skal dækkes af først e7-e6, derefter af Sb8-
c6-e7. Det sorte spil er tydeligvis hæmmet af
træk 9.

***fortsættelsefølger på side 26 *** , red.
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Hovmod står for fald! Det er irriterrende, at disse gamle ordsprog
gang på gang viser sig sande. Mine optimistiske spådomme i sidste
nummer blev gjort til skamme i den grad, at jeg fremover vil afholde
mig fra sligt.
Vi fik allerede en forsmag, da Jesper Holm kunne delagtiggøre os i, at

Gladsaxe 3 havde slået Saxo 3 5-3. Jesper havde allerede forudsagt
dette (han er vist bedre til det end mig) i sin kampbulletin. Saxo havde
intet at kæmpe for, hverken i top eller bund, og kunne stille op med et
amputeret tegneseriehold. Så kravet til Vanløse 4. denne Onsdag 19/3
1997 var sølle 2 points for at holde skindet på næsen. Dette referat er
skrevet i rækkefølge efter, hvornår partierne endte. Dette blev kyndigt
og resolut overvåget af Steffen. Tak for det !
Annie Rasmussen Vallensbæk - Franz Henriksen VS. På S. brættet

bliver der lagt ud med det klassiske Wienerparti. Denne
skakromantiske åbning fik jo lidt renæssance, da Larsen tog den til sig i
60'erne. Men det var som hvid, han spillede den. Nuvel. Franz, f'ar som
sort hurtigt rodet hvid ind i nogle komplikationer, og får vel en lidt
spændende stilling (se diagram), da I a b c d e 1 g h

der pludselig går Clint Eastwood i
den, og i den bedste
skakromantiske stil ofre han med
8 ....Lxf2? sin løber for at åbne
kongestillingen. Ofret holder ikke Is
og med en offi i undertal går det
som det plejer, og Franz stopper i
36. Vel ikke lige den spillefacon
holdet havde brug for denne dag.
Kl. er 20.57 og Vallensbæk fører
1-0. a b c d e r s h
Bjørn Rasmussen Vallensbæk - 8 Lxt2+? Måske hellere :

Bjørn Gemzøe. 1. brættet fremviser 8 Lb6 9. 0-0 0-0=
GI. Benoni, som er en åbning, jeg ikke fatter meget af (som så meget
andet). Men jeg kan da se, det er en rigtig Gemzøe åbning. Indtil 23.

....
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har han da også fået en fornuftig
I stilling, da han fremturer istedet for

8
• at trække følehornene til sig, og

bliver rodet ind i afbytning med offi
6 1 tab. Stillingen ved 28. siger vist alt.

d e f g h

a b c d e f g h

a b c

7

6

5

4

3
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Herover stillingen ved 23 ... Lg4?? 11 J

Meget bedre var 23 .. .Lf6 24. Ld3
Ld4+ 25. Khl Tae8 med fordel til
sort. Til højre stillingen efter hvids
28. Game Over.
Hvids fribonde på d - linien er naturligvis alt for farlig, og Bjørn
stopper i 50. efter mange desperate træk. Kl. er 21.18. Vallensbæk
fører 2-0.
Nicolai Renstrøm (r) VS - Bodil Roed (r) Vallensbæk. Kurt Andersen

måtte melde fra 8. brættet pga. sygdom. Det lykkedes ikke at finde en
reserve inden starten. Nicolai dukkede heldigvis op og blev "kapret" af
undertegnede. Desværre kom jeg i forvirringen til at "blande" mig i
TL's arbejde. (jeg sagde, at de bare kunne stille uret 1/2 time frem og
begynde at spille). Dette blev misfortolket og de satte uret 1/2 time
frem+ den allerede brugte tid (dette så jeg ikke). Heldigvis såNikolai
Ohayv det og protesterede. Jeg måtte stå skoleret for TL, og sagen blev
heldigvis klaret i mindelighed. Selvfølgelig er det TL, der står for slige
sager, og jeg undskylder. Nicolai lagde flot ud med at spille Anderssen
varianten i Spansk. Men presset afmanglende tid, går der "kludder" i
det, og partiet er færdig kort efter tidskontrollen. Kl. er 21.34 3-0 til
Vallensbæk.
Nikolai Ohayv VS - Mads Nielsen Vallensbæk. 6. brættet. Nikolai

kommer valsende de obligate IO minutter for sent. Hans modpart
vælger 2 springer forsvaret i Italiensk. Bortset fra en interessant
mulighed i 10. (se diagram næste side) spillerNikolai (som normalt) et
forrygende flot spil og og f'ar, træk for træk, mere og mere overtag mod

12



5

4

6

8

7

6

5

4

3

2

,o

a b c d e f g h

7

en modstander, der spiller vel
lovligt løst. Men så går det rigtigt
galt. I en KLART overlegen
position glipper koncentrationen
fuldstændigt ! En simple
cowboyskak får Nikolai til at
trække 30. Kel?? med
efterfølgende platmat 30 ... De2#.
Grufuldt, med skakspil som dette, 13
hvad skal man så med migræne ? 2

Kl. ernu21.10. 4-0til 'sbækkeme. 1

abcdefgb
IO. Sd5=+En spændende variant
10.g4! g5 11.SxgS Sxg4
(11.. .. hxgS? 12. Lxg5 Lxg4 13.
hxg4 +) 12.SD +=.

2

4

3

55

2

4

3

UlfKobbenagel Vallensbæk -
Hans Nissen VS. 7. brættet. Der
er mange ting i dette parti, der er
direkte latterlige. Åbningen:

o Hvid spiller kamæleontrækket I.
SD, en åbning jeg selv er begyndt

abcdefgh • .

30 K 1?? D 2# D t k kt at spille. For at forgnbe for meget. e . . e . e orre e er . .11 . 1 5 d
simpelt å la 30.Ld3 Dxa2 31. vaneteon spr er J_eg ...c , er
Lx 5 fx 5 32. De3 Dal+ 33. K 2 kan ~~sponere til f.eks engelsk

g g o • g og siciliansk med
Dxb2 34. Txh5 og sa vil de fleste tr k stilli H ldi · ·11. æ om mger. e gvis spi er
vel helst være hvid. h 2 4 · fi u.·1an . c ogJeg ser rem
symmetrisk engelsk, der meget tit kan lede til remis. Pga. af
problemerne på 8. brættet og det der tilhørende korridorsnak, spiller jeg
mig ind i den mest vanvittige elendige åbning, som jeg ikke har tabt
med ! Med betonforvarsspil, og en modstander der ikke tror på sin
fordel, kommer jeg tilbage og får afviklet til situationen 30. (se
diagram,) der får mig (endnu en gang) optimistisk til at deklarere, atjeg
ville vinde dette spil. ( ...hvis jeg spillede korrekt, som Delfter sagde).
Efter sikkert spil ·og en "bøf' fra min modstander, når jeg i 50. til en tyk
gevinststilling. Men som sportsjoumalisteme ynder at sige
SYMTOMATISK for holdindsatsen, ..plutter" jeg det hele væk til en
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a b c d e f g h a b c d e f g h

8 • 8

7

8 •

7

6

5

4

3

2

a b c d e f g h a b c d e f g h

1. diagram er efter 30. Lb5. Sorts springer er hvids indelukkede "halte"
løber dybt overlegen. Og skønt intet er afgjort, må man sige at sort står
komfortabelt. Dia. 2 er efter 50. hxg4 hvor jeg burde spille 50 ...h4
5 l .Lb3 h3 Jeg spiller hxg4 som vel også er ok. Men derefter laller jeg
alt for meget og remisser det VIGTIGE 1/2 point.

3

4

5

2

6

7

8 •

elendig remis. Rent ludostadie. Måske skulle jeg og andre 4.
holdsspillere tvinges igennem bronze, sølv og guldspringer, inden vi
skal forsvarer "æren" til næste år? Vanløse er på tavlen, men hold da
kæft for en fuserremis. Kl. er præcist 22. 00 4 1/2 - 1/2 .
Hans Vestergaard VS - Milenko a b c d e r 8 h

Zivkovic Vallensbæk. På 4. brættet 8
møder Hans V, den meget
rutinerede Zivkovic. Hans spiller 7

sin d4 åbning, som bliver besvaret 6

med Kongeindisk. Der bliver
spillet både kreativt, men alligvel
præcist fra begge sider. I 20. ser
Zivkovic den smarte kombi, der
bytter tårn for løber. Derefter bliver 12
Hans nedspillet indtil en flot
matkombi afslutter partiet. Et a b c d e r 8 h

"reelt" tabsparti, hvor Hans aldrig Find kombinationen: 20 ...bxc4
fik ch~cen. 5 112 .- 112. 22-03. 21.Txc4?! Sxe2+ 22.Dxe2 Lb5!
Razim Busuladzic Vallensbæk - 23 b3 Lxc4

Jesper Holm VS. "sbæks 3. bræt er .__· ----------
endnu en meget tumeringsrutineret herre. Jesper spiller "solidt" fransk,
men overser en fræk, men gevinstgivende mulighed i 23. (se diagram).

14



3

4

5

2

6

7

8 •

2

3

4

5
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7

8

f g ha b c d e

a b c d e f g h

2

3

4

5

6

8

2

3

5

6

a b c d e f g h
18.Sxg6 Sf6 (nok bedre 18 ...Lf6
19.Txf6 Sxf6) 19.Sf4 Sxd5
20.Sxd5 Te6 21.dxcS Det ville

a b c d e f g h

23 ...Tg6=+Men der skal slåes på
f3 : 23 ...Txf3 24. gxf3 Tg6
25.Dxg6 hxg6. Hvid behøver
ikke at slå tårnet på f3, men
stillingen vinder !

Der spilles videre, og Jesper ender
i et vundet slutspil tårn/tårn med I 8

merbonde. Desværre har Jesper nu 1

kun ca 4 minutter imod
"sbækkerens 45 ! minutter.
Resultatet er uundgåligt. Jespers
vinge ryger. Kl. 22.42. 6 1/2 - 1/2. 1 4

Vanløse er ude af række 3.
Ole Lergren VS - Fredi

Nikolevic Vallensbæk. Som
rosinen i pølsenden på 2.brættet.
Undtagelsen der bekræfter reglen.
Leverede Ole Lergren et af de
flotteste partier, jeg har set på 4.
holdet. Symmetrisk engelsk i
fineste udførelse. I 17. ser Ole den
flotte fortsættelse med offi
gevinst. "sbækkeren kæmper
heroisk videre, og på et tidspunkt
er Ole vel rigelig passiv og er
ligeved at blive snydt. Så tager
han sig sammen og sætter mat. Jeg 1 7

vil prøve at gennemgå dette part,
samt et par andre "glanspartier" i
et senere nummer. Den strålende
sejr blev desværre kraftigt
nedtonet af den bitre
kendsgerning, at vi manglede det
famøse halve point. Kl. er blevet
23.19 6 1/2 - 1 1/2.
Holdleder Holm er taget til

Påsketurneringen, så jeg har fået
hvervet at afrunde 4. holdets , . .
sæson. Der er blevet spillet masser være selv1?ord at x e spnngeren t
af god skak, men vi har hele tiden ._1_8_-_m_e_n_k_i_g_s_el_v_. __.
manglet den sidste snert. Holdet hører efter min mening styrkemæssigt
til i række 3. En enkelt af sidste numrr.ers profitier kommer nok til at
holde stik. Vi er med i kampen om en topplacering næste sæson.
Desværre bliver det i række 4.
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Score
2 af3

1/2 af7
3 1/2 af 6
1 1/2 af 7
1 1/2 af 6

4 af6
2 1/2 af 5
1 1/2 af 3

2 af4
2 1/2 af 4

1/2 af 1
1 af2
1 af 1
O af 1

4. holdet 96/97
1. Jan Ingvardsen
2. Bjørn Gemzøe
3. Ole Lergren
4. Jesper Holm
5. Hans Vestergaard
6. Nikolai Ohayv
7. Hans Nissen
8. Kurt Andersen
r Nicolai Renstrøm
r Franz Henriksen
r Niels Locher
r Arve Bøge Nielsen
r Richard Bundsgaard
r Kennet Antonsen

Holdets topscorer blev Nikolai Ohayv med 4/6. Vi har været heldige
med nogle solide reserver bl.a. Franz med 2 1/2 / 4. Topbrætterne har
ikke scoret imponerende, men modstanden har nok været en tak for
hård i toppen. Her har kun Ole formået at vise stor styrke med 3 1/2 af
6. Flot, set i betragtningen af den hårde modstand. Selv blev jeg
remiskonge med 3 remiser, og en ægte pølseprocent på 50%. Vi må gi'
den en skalle næste sæson og komme tilbage til række 3. Vi ses på 4.
holdet i række 4. v-:,

~~- ---;

Hans Nissen
Remis?

27.. .L:xd,
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'We are the Champions'. Juniorerne vandt
den afgørende kamp.

J.

Amager V
U.K.
Thomas Larsen
Christian Splidsboel
Kristian Larsen

Øvrige resultater

-Vanløse V
- Peter Bender
- Sune Maribo
- Matti Nellemann
- Rasmus Langkilde

Tårnby IV - Ishøj III
Øbro VI - Hvidovre V

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

0-4
2-2

Slutstillingen : 1. Vanløse V 16 /9 individuelle/matchpoints
2. Hvidovre V 13 /6
3. Amager V 11 ½/7
4. Ishøj III 10½/5
5. Øbro VI 5½ /1
6. Tårnby IV 3½ /2

Som overskriften antyder, lykkedes det Vanløses juniorer på
sikker vis at vinde den sidste og afgørende kamp og dermed
opfylde mit profeti forud for denne match.
Opgaven blev dog lettet af, at Amager stillede op uden deres
førstebræt, hvorfor vi allerede inden kampen gik i gang, var
sikre på førstepladsen, idet Øbro noget overraskende havde
spillet 2-2 med Hvidovre et par dage i forvejen.
Peter måtte som nævnt for anden gang i træk nøjes med at
være i tilskuerens rolle, da han også sidste gang vandt uden
kamp. Alligevel skal det ikke rokke ved den kendsgerning, at
Peter med fornemme 5 points ud af 5 mulige ikke alene blev
holdets topscorer, men også spillede virkelig flot holdskak,
hvor små fordele blev omsat til gevinst, eksemplificeret i den
efter min mening flotteste præstation mod Hvidovre, jævnfør
forrige nummer af Fribonden.
Sune kom glimrende fra åbningen og stod klart bedst, men

·glemte sin holdleders læresætning om at få rokeret hurtigst
muligt, inden man begynder at angribe. Der findes naturligvis
undtagelser, men i denne aldersklasse er det en udmærket
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læresætning, og jeg har indprentet det før hver holdkamp. I
stedet for at rokere kort med overlegen stilling åbnede Sune
centrum, hvorefter Sunes konge kom i skudlinjen. Dette re
sulterede først i dronningetab og sidenhen i kapitulation i det
25. træk. lait 3 points ud af 5, hvilket må betragtes som til
fredsstillende.

Matti var som sædvanlig, fristes man til at sige, på gyngende
grund. Matti vandt to bønder i åbningen, men med en uudvik
let dronningefløj og modsatte rokader, hvor modstanderen
havde to tårne dubleret i en åben g-linje ned mod Mattis kon
ge, havde Amagermanden rigelig kompensation. I flere træk
havde han muligheden for at vinde Mattis dronning, men over
så åbenbart den simple kombination og tabte i stedet først en
kvalitet og sidenhen dronningen, hvorefter Matti satte mat. lalt
4 points ud af 5, hvilket må betragtes som mere end tilfredstil
lende, ud fra den kendsgerning, at Matti mildt sagt har været
heldig 2-3 gange.
Rasmus spillede sort i en dronningegambit. Personligt bryder
jeg mig ikke om at spille springeren ud foran c-bonden i den
ne åbning, og det viste sig også, at hvid ved hjælp af en bin
ding på denne springer kunne have vundet en bonde og en lø
ber. I stedet satte modstanderen en officer i slag, som Ras
mus tog imod med kyshånd. Dernæst byttede Rasmus brik
kerne af og kørte pointet hjem på sikker vis. Ligesom Matti
scorede Rasmus 4 ud af 5 og var også ligesom Matti heldig
et par gange, men alligevel en flot præstation.
Sammenfattende vandt vi 16 ud af 20 partier med kun 4 ne
derlag, og vi vandt 4 matcher og en uafgjort, så det var meget
overbevisende.
Efter en lidt blød start med 2-2 ude med Ishøj, slog vi til i an
den runde med en 4-0 sejr over Øbro. Dernæst skulle vi mø
de ubesejrede Hvidovre, og her stod juniorerne for den efter
min mening bedste præstation ved at vinde 3-1. Derefter lå
vi på førstepladsen og blev der turneringen ud efter en ny 4-0
sejr over Tårnby og så som ovenfor beskrevet 3-1 over Ama
ger.

Niels Edoo
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Kristian Larsen
Rasmus Langkilde

1. d4 d5 2. Lf4 Sc6 3. Sf3 Lf5 4. e3 Sf6 5. Lb5 e6 6. 0-0 Lb4
7. Se5 0-0 8. c3 Ld6 9. Da4 Sb8 10. Ld7 Sbxd7 11. Sxd7
Sxd712. Lxd6 cxd6 13. Sa3 Sb6 14. OaS Sc4 15. Dxd8 Tfxd8
16. SbS Sxb2 17. f3 Ld3 18. Tfe1 Lxb5 19. Teb1 Ld3 20. Txb2
e5 21. Td2 Lc4 22. Tb1 b6 23. Tb4 a5 24. Ta4 bS 25. Ta3 exd4
26. exd4 Te8 27. Tb2 Te1+ 28. Kf2 Tf1+ 29. Kg3 Tc1 30. h4 a4
31. f4 Te8 32.Kg4 Te4 33. Tf2 Te2 34. Tf3 Txg2+ 35. Kf5 Th1
36. Te3 Te2 37.Tg3 Txh4 38. Tf3 h5 39. Tg3 Th1 40. Tg5 h4 41.
ThS h3 42. Th4 h2 43. Tg4 Tg1 44. Th4 h1=D 45. Tg4 Txg4 46.
Kxg4 Te4 47. Kf5 Dh5+ 0-1

Matti Nellemann
Christian Splidsboel

1. e4 eS 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5 d5 5. exd5 Sa5 6. LbS+
Ld7 7. Lxd7+ Dxd7 8. 0-0 Les 9. De2 Sg4 10. h3 Sh6 11. Dxe5+
Le7 12. Dxg7 Tg8 13. Dxh6 Tg6 14. Dh5 Txg5 15. Dh4 Dxd5
16. f3 0-0-0 17. Te1Tdg818. Te2 Db5 19. d3 Sc6 20. Lxg5
Lxg5 21. Dg4+ Kb8 22. Sc3 Dxb2 23. Tae1Dxc324. DxgS Dc5+
25. Dxc5 b6 26. Dd5 Sb4 27. Te8+ Txe8 28. Txe8+ 1-0

Thomas Larsen
Sune Maribo

1. e4 es 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Lc5 4. Lc4 Sf6 5. d3 d6 6. 0-0 Lg4
7. Le3 Lb6 8. Lxb6 axb6 9. De2 Sd410. Dd1 Sxf3+ 11. gxf3 Lh3
12. Te1c613. Dd2 d514. Lb3 Sd7 15. exd5 cxdS 16. Lxd5 Sc5
17. Txe5+ Kf8 18. Tae1 h6 19. Te7 Dxe7 20. Txe7 Kxe7 21. Df4
Thd8 22. Dxf7+ Kd6 23. Df4+ Kd7 24. SbS Ke7 25.
Df7+ 1-0
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Hold-DM i skoleskak
I weekenden den 21-23/3 var der hold-DM i skoleskak i Ishøj. Jeg spillede
4.bræt for min skole - N. Zahles Gymnasieskole. Det var 3. gang jeg var
med til hold-DM. Første gang jeg var med spillede jeg 7-8 bræt, anden
gang spillede jeg 5. bræt, så efterhånden er jeg rykket lidt op.

Det var en spændende turnering - meget spændende, især til sidst, hvor vi
var lige ved at komme på en 4. plads - men heldigvis kæmpede vi os til en
broncemedalje. Jeg fik 4 pointud af 6 mulige, så det er jeg tilfreds med,
for det var en hård turnering.

Jeg vil godt vise og kommentere et af mine bedste partier. Jeg synes det er
flot fordi det er kort, præcist og godt planlagt (synes jeg).

Jeg valgte at spille Dronningegambit (som jeg selv synes er en god
åbning). Jeg spillede hvid:

Hvid Sort

1. d4 Sf6
2. c4 d5
3. Sf3 Lg4
4. Sb-d2 e6
5. e3 Sc6 Indtil videre er åbningen helt normal.
6. Le2 Lb4
7. a3 LxSd2 a3 indledte det endelige angreb på sorts konge.
8. LxLd2 LxSf3
9. LxLf3 Dd7??? Han skulle i stedet have slået på c4, men det gjorde

han ikke.
10.0-0 0-0-0
l l.Dc2 a6
12. b4 Td-e8
13. Tf-cl Kd8

Dc2 er et af de træk der indleder mit angreb.
b4 starter lavinen af bønder mod den sorte konge.
Te l øger preset mod den sorte konge, så derfor stikker
han af.
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14. a4
15. b5
16.axb5
17.Lb4+

Ke7
axb5
Sd8
Dd6

Sd8 spærrer for kongen så derfor spiller jeg .
På genial vis har (synes jeg selv) har jeg vundet sorts
dronning for en simpel løber.

18.LxDd6 KxLd6
19.cxd5 Sxd5
20. Dc5+ Kd7
21. LxSd5 exLd5
22. Dxd5+ Ke7 og så slog jeg på c7 med tårnet og så gav han op. Hvis

han havde spillet Kf8 havde jeg bare spillet Ta8. Han
ville nok have spillet g6 for ellers ville han blive mat

på d8. Hvis han havde spillet det, havde jeg bare slået
med tårnet på d8 og så blev han nødt til at slå med
tårnet og så ville jeg slå på e7 med mat.

Jeg håber I har nydt et parti fra junior afdelingen.

Peter Lund Bender.

HUSK NU GENERALFORSAMLINGEN

Da der skal sker en større udskiftning i bestyrelsen, og der kommer
firere interessante forslag, er det vigtigt at møde op for at give sin
stemme til kende. Eller om ikke andet for at få

GRATIS KAFFE!
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REJSESKAK IV
For nogle år siden havde jeg en artikel i Fribonden, hvor jeg beskrev
glæden ved at være reserve på diverse hold (- og tilmed spille nyvulgærtl)
Siden har jeg så været meget lidt brugt som reserve, og derfor er der vel
netop grund til at vise mit eneste reserveparti fra de sidste par år, nemlig
fra holdturneringens sidste runde i år.
Den flittige nye redaktion har jævnligt plaget mig for at få en eller anden
artikel. Meget venligt. Men det er ikke så nemt når man mangler stof. Der
var nogle højlandsløbere fra en match i Skotland med min gamle ven Dr.
Browne for tre år siden, men ellers har det været småt. I et forsøg på dog
at imødekomme redaktionen drog jeg et par somre ud i verden for at finde
noget. Tog på såkaldt pilgrimsvandring til Santiago de Compostela i det
nordvestlige Spanien, ja, rolig nu, jeg er ikke blevet grebet af sværmeri
eller religionsvanvid, jeg gik for at røre mitjordiske hylster og se området
fra Pyrenæerne til Galicien på en intim måde - og så altså for at se om jeg
kunne finde noget til Fribonden. Det var en tur op og ned ad bjerge, over
store sletter, gennem skove, byer og landsbyer og ind og ud af utallige
herberger, og den gav om ikke pote så i hvert fald ømme fødder. Derfor
blev jeg meget mod min vilje nødt til at gøre turen på to somre i stedet for
en. Den første sommer, 1995, endte jeg i Burgos i det nordlige
Kastillien.Ved siden af at være berømt for sin utrolige katedral er byen
berygtet for sin Franco-støtte, sine fængsler og sit barske klima, som enten
er for varmt eller for koldt. Men de havde et udmærket skaksted. Skak er i
Syden meget ofte knyttet til cafeer og barer, og skakspillerne i Burgos
holdt til i baren på et større hotel midt i byen. Jeg blev godt modtaget.
Lokalet flød med fine skaktidsskrifter, men der var samtidig tv-skærm på
væggen med højrøstede uddrag fra dagens bedste tyrefægtninger, så jeg
engang fik jeg cognacen galt i halsen og troede jeg skulle dø. Hvilken død
i øvrigt: skak - tyre - cognac! Men kun et lille skakur var der, så til lyn
havde man det enkle system at vinderen hele tiden fik lov at blive
siddende og forsøge at vifte forskellige udfordrere af. Jeg spillede at par
orangutanger og med sort et par skandinaviske partier, som gjorde et vist
indtryk. Den næste sommer, 1996, genoptog jeg så vandringen fra Burgos,
Men til min forfærdelse var hotellet nu lukket og skakfolket ikke til at
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finde. Så måtte jeg nøjes med at stimulere mig med et par dages fiesta og
tyrefægtninger inden 2. del af fodturen. Det eneste der den sommer fik det
til at smage lidt af skak, var da jeg fire uger senere på vej hjem i et tog i
Frankrig løb ind i Eigil fra Vanløse Skakklub, der venlig som altid hjalp
mig med at tømme en dunk rød-vin. Bræt og brikker havde vi jo ikke
med, især ikke Eigil.
På pilgrimager vil de vandrende vel gerne nå frem til en eller anden
helligdom i tilknytning til en helgen, mandlig - - - eller kvindelig. I mit
parti som reserve mod Odysseus er der en lille bonde, der foretager en
energisk vandretur, og en hvid mand med hvide stikkelsbærben prøver
bestandig at komme på skudhold af en dejlig mørk dame.

Hvid., J.H.(R) VS II Sort., Jesper Holm (nej, ikke ham !) Odysseus
Skandinavisk forsvar.

1. e4 d5

2. exd Dxd
3. SD

Sf6
4. Le2 Lf5
5. 0-0 e6

6. Sc3 Da5

Jeg spiller som sagt selv skandinavisk, men havde
en kedelig fornemmelse af at min modstander var
ekspert i åbningen. Det sagde han også bagefter,
at han var.
Der står hun så, kvinden i al sin herlighed!
To formål med dette og de følgende par træk: 1) at
virke som et gammelt harmløst sjoskefår 2) at
gemme trækket Sc3 til en situation hvor sort ikke
har fået spillet det solide c6. Det normale og gode
for begge parter i skandinavisk er vel Sc3 ,Da5 - og
så hjem via c7.
Første del af planen lykkes fint.

Min modstander synes helt sikkert at han aldrig
har været ude for sådan en gang selvudslettende
husmandsskak. Men i virkeligheden taber sort et
lille tempo nu, for hvid kan stresse både Lf5 og
Dd5. Terroren begynder så småt.
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7. Sd4 Lg6 Og den har han selvfølgelig ikke lyst til at bytte.
8. Sb3 Db6 Hvis nu damen skulle få lyst til at søge endnu mere

hjemad vil der, så vidtjeg kan tælle, være brugt et
extra træk på det.

9. d4 c6
10. Tel Begynder nokkefåret at opstille små trusler?!

Sbd7
11. LD Men d5 ville være forhastet, for aftrækket med Le2

giver ikke noget. Der grinedes en del af
det tilsyneladende omstændelige LO. Men det er den
løber der skal slå på d5 i 14. træk. Springeren på c3
skal bagefter være klar til også at slå på d5 -
med ubehageligheder for sort.

Le7
12.Lg5 Men selvfølgelig er det hele da beskedent lagt an.

Eller er det?
0-0

13. d5 Så ud i verden og se hvad der sker!
cxd

14. Lxd5 Tad8
15.Le3 Kærlig hilsen til den dejlige kælling.

Dc7
16. LD Se5 Ser det ud til at sort mindst har udlignet? Jeg

mente at c2 var forgiftet (Lxc2,Tacl med fint spil),
og at et overfald på sorts dronningefløj også kunne
blive aktuelt.

17. De2 Sxf3
18. Dxf3 Lb4
19. Lf4 Det evigt kvindelige tiltrækker os.

Dc8
20.Lg5 Og så måjeg give sort ret i at det er bindingernes

tid. Sort kunne dog bekvemme sig til det ufestlige
Le7, men for nogen er sådan et træk ubærligt
ansigtstab.

Lxc3?
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21. bxc Lh5 Tegn på hidsighed?
22. Dh3 Lg6
23. Lxf6 Dejlig primitivt. Det gode gamle tema med at få

brudt porten op. Og stillingen giver faktisk
mulighed for en frisk opmarch.

gxf6
24.Df3 Kg7
25. h4 Lxc2 Velbekomme!
26. Te3 Dc7 Der er uro hos sort. Det må være svært at se hvor-

dan de uindbudne skal modtages, men det er hans
problem!

27. h5 De7? Vredens dag nærmer sig.
28. Sd4 Txd4 Sorts eneste træk. Springeren var blevet for slem,
29.cxd f5

30. Tcl Le4

31. h6+

c2 var altså et kedeligt sted for den løber. Le4
hjælper nærmest kun hvid på vej. Men først skal
vi se hvad vandringsmanden går og laver.
Altså ikke en excelsior-bonde, som jo går hele
vejen uden afbrydelser, men en ligeså god-og end
da med korsets tegn!

Kxh6
32. Dh3+ Kg7
33. Tg3+ Kh8
34. Dh6 f6
35. Tc7 Opgivet. Dødskysset.

Jørgen Holst,dr.
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12.Sxb5,Sa6 13.Dxc6,Sb6?!
Uha. Dronningen skal ikke bindes til at passe på
hesten. Trækket taber desuden endnu en bonde:

14.exd6,e6 15.Sc7,Sxc7 16.dxc7,Dh4+ 17.Lf2,Dxf4
18.Dxb6,Tfc8 19.0-0,Opg.
Rygtet vil vide, at man skal undgå kombinatoriske
stillingstyper mod den hvide mand ...

Bræt 2:

Hvid
Sort

Erik Johansen
Torben Osted

Vanløse III
Brøndby I

1.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lb5,a6 4.La4,Sf6 5.0-0,Le7 6.
Te1,b5 7.Lb3,0-0 8.Sc3
Det er ikke tilladt at spærre for c-bonden med
hesten. Der skal selvfølgelig spilles 8.c3.

8.-,d6 9.h3,Sa5 10.d3
Hvorfor ikke straks spille d4 og presse i centrum
i stedet for bare at forsvare sig passivt.

10.-,cS 11.
Se2,c4 12.dxc4,bxc4 13.La4,Sxe4 14.c3,Lb7 15.Lc2,
fS 16.b4,cxb3 ep 17.axb3,Kh8 18.Lb2,Db6 19.Tfl,
Tac8 20.Tbl,Dc6 21.c4,Sg5 22.Kh2?,Sxf3+ 23.gxf3,
Dxf3 24.Opg.

Bræt 3:

Hvid
Sort

Palle Bent Andersen
John Thomassen

Brøndby I
Vanløse III

1.d4,d6 2.e4,Sf6 3.Sc3,g6 4.f4,Lg7 5.Sf3,Sbd7 6.
e5,Sg8?!
Hvorfor ikke 6.-,Sg4?

7.Ld3,e6 8.0-0,Se7 9.Se4,d5 10.Sg3,c5 11.Le3,cxd4
Hvorfor det hastværk? Måske er c5-c4 bedre.
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12.Sxd4,a6 13.f5,exf5 14.e6,Se5! 15.exf7+,Sxf7 16.
c3,0-0 17.Dd2,Sc6 18.Lc2,Sd6 19.Lb3,Sc4
Et forsøg værd at skabe en dækket fribonde med
19.-,Se4.

20.Lxc4,dxc4 21.Sxc6,Dxd2 22.Se7+,Kf7 23.Lxd2,Kxe7
24.Le3,Kf7 25.Tadl,Le6 26.Se4,Kg8 27.Sg5,Lh6 28.
Lf4,Lxg5 29.Lxg5,Tac8 30.Td6,Kf7 31.Tfdl,Tfe8 32.
Tb6,Tc7 33.Ld8,Td7 34.Txd7,Lxd7 R 35.Remis.
Lige hurtigt nok; efter 35.L??,Lc6 ser det hvide
tårn ud til at være spærret inde og med en mer
bonde skulle der være gode chancer for gevinst.

Bræt 4:

Hvid
Sort

Sten Bauers
Henning Christensen

Vanløse III
Brøndby I

1.e4,e5 2.f4,exf4 3.Sf3,d5 4.exd5,Sf6 5.c4,c6 6.
dxc6,Sxc6 7.d4,Lb4+ 8.Sc3,Lg4 9.d5,De7+ 10.Le2,
Lxf3 ll.gxf3,Se5 12.Da4+,Sfd7 13.0-0,Lxc3 14.bxc3,
0-0 15.Lxf4,Sg6 16.Lg3,Sc5
Sort kunne have vundet bonden tilbage med 16.-,
Dxe2 17.Dxd7,Dxc4 18.Dxb7,Dxc3. Om han vurderede,
at d-bonden ville blive for farlig vides ikke.

17.Dc2,Tfe8 18.Tael,Df6 19.Ld3,Sxd3 20.Dxd3,Sf4
21.Dd2,Sh5 22.Lc7,Df5 23.Df2,b6 24.Te4,Dd7 25.d6,
Sf6 26.Te3,Te6 27.Txe6,fxe6 28.c5,bxc5 29.DxcS,
Sd5?! 30.Tbl,De8 31.Tb8?,Txb8 32.Lxb8,Dxb8 33.d7,
Dbl+ 34.Kf2,Dc2+ 35.Kgl?,Ddl+ 36.Kg2,Dd2+ 37.Kgl??
Selvmat!

37.-,Del+ 38.Kg2,Sf4+ 39.Mat.
Efter 35.Kg3 har sort ikke bedre end evigskak.
På den anden side kunne sort intet have stillet
op overfor 31.Tb7! med angreb på a-bonden, hvil
ket Henning selv var en af de første til at er
kende.

I næste nummer af Fribonden bringes de resterende
partier, red.
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PROGRAM
Onsdag 23/4 kl. 19.30 Vestvoldholdtumering.

Onsdag 30/4 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte

Onsdag 7/5 kl. 19.30 Venskabsmatch mod Rødovre.

Onsdag 14/5 kl. 19.30 Vinterturnering, 14. runde.

Onsdag 21/5 kl. 19.30 Lynmesterskab.

Onsdag 28/5 kl. 20.00 GENERALFORSAMLING.

Deadline
Indlæg til næste nr:afFribonden afleveres senest d. 30/4-1997.

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

Fonnand

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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