
ribonden
EDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

SJ.årgang nr. 7

GEM DET!

~

''~August 1997

Dette nummer afFribonden indeholder MEGET vigtige oplysninger, så
derfor bør du gemme det til senere brug.

Du kan bl.a. se klubbens aktiviteter frem til årsskiftet, og der er en
adresseliste over klubbens medlemmer, som du kan få brug for i
forbindelse med Vinter- og Holdturneringen. Så gem bladet.

Lørdag den 30. august er Skakkens Dag. Det foregår som vanlig ved
Vanløse Station fra klokken 10 til 14. Her har ikke-medlemmer mulighed
for at vinde 50 kr. fra en afVS's spillere. De efterfølgende to onsdage er
der Vanløse Open. Der spilles hurtigskak, med 3 partier hver aften.
Deltagere udefra er velkomne.

Og så starter Vinterturneringen, kampen om klubmesterskabet 1997/98, og
den afvikles efter samme system som sidst!

Holdkampene starter primo november.

Er der, mod forventning, en af turneringerne du har glemt at tilmelde dig,
så skynd dig at gøre det!!!

Redaktionen



At gøre sin skyldighed

Fribonden forventer et parti, skriver Lars i juni-julinummeret, og som
forhenværende redaktør er det mig umuligt at sidde en sådan
opfordring overhørig. Og dog skulle man mene at der var andre hvis
partier i højere grad kunne interessere læserne. Hvad med Eivinds
interessante k-skak parti mod Curt Hansen, fx? Det er da ikke hver
dag en VS'er spiller remis mod en stormester.

Imidlertid vil jeg ikke vise et parti fra holdturneringen, hvor
jeg delte topscorerværdigheden på VS II med Knud Larsen. Vi
scorede begge formidable 3 ½ points af 7, hvilket forklarer hvorfor det
var med nød og næppe at vi forblev i rækken. Mit sjoveste parti fra
holdturneringen har jeg allerede omtalt i decembernummeret. Derimod
vil jeg gerne fortælle lidt om vinterturneringen, hvor jeg i år klarede
mig bedre end de forrige år, hvilket godt nok heller ikke siger så
meget. Jeg tror jeg fik 5½/7 i første halvdel og 4½/7 i anden.

Det fremgår ikke af disse tal at jeg faktisk var jeg særdeles
heldig i første afdeling. Søren Juul gav op i en remisstilling, Jørgen
Nielsen lod sig fuppe af et svindelangreb i en stilling hvor jeg stod
eklatant til tab og desuden havde dårlig tid, Jens Windeleff tilbød
remis i en extremt fordelagtig stilling, etc. I anden afdeling fik jeg
mere styr på spillet, og det er fra denne afdeling nedenstående parti
er hentet.

Hvid: Per Lykke Jacobsen
Sort: Steen S.

l.e4,Sc6!?

Noget af en provokation. Jeg plejer at spille Caro (l.,-,c6)
eller Siciliansk (1. ,-,c5). For at det hele ikke skal blive for forud
sigeligt sker det også at jeg spiller Skandinavisk ( 1. , - , d5), så man
skulle mene at jeg havde nok at vælge imellem. Hvorfor så dette træk,
som med rette regnes for tvivlsomt? Jo, det har flere gange ærgret
mig at jeg næsten aldrig vinder med sort i k-skak. Måske skulle man
spille noget mindre klart, måske ligefrem noget som var decideret
risikabelt? Jeg kiggede lidt på teksttrækket, som efter sigende er
opfundet af en vis Herr Fischer fra Dettmold i Tyskland. Nimzovitsch
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har æren af at have indført det i stormesterpraksis, og derfor bærer
åbningen normalt hans navn: Nimzovitsch's forsvar. Det er lidt
upraktisk, når vi også har Nimzoindisk (l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sc3,Lb4)
og Nimzovitsch's forsvar i Fransk (l.e4,e6 2.d4,d5 3.Sc3,Lb4?!), og
sågar Nimzovitschvarianten i Fransk (l.e4,e6 2.d4,d5 3.e5?!). Den
mand har bare sat sig spor i skakteorien!

Der findes ikke megen teori til denne Fischer-Nimzovitsch
åbning. Selv kender jeg i hvert fald kun to små bøger: En samling
kommenterede partier fra en tematurnering i k-skak ved Dr. Deppe,
og en lille bog af Kapitaniak, hvor trykkeren eller bogbinderen
desværre har glemt en dobbeltside hist og her. Begge bøger har jeg
lånt i klubbens fremragende bibliotek.

Bent Larsen, hvis mod som bekendt er og var uden sidestyk
ke, genoplivede denne åbning sidst i tresserne, men har ikke fundet
mange efterlignere. Det skarpeste for hvid er 2.d4,d5 3.Sc3,dxe4
4.d5,Se5 eller Sb8 5.Sxe4, hvilket i det mindste er besværligt for sort,
omend ikke direkte uspilleligt. Det er en stillingstype jeg slet ikke
kender, og forandring afveksler som bekendt. Ergo besluttede jeg at
teste denne åbning i k-skak, og så var der jo ingen grund til ikke også
at spille den i Vinterturneringen! Det gjorde jeg så i 3 partier.

2.d4,d5 3.e5

Sådan spillede Eivind og Lars også, og den positionelt
interesserede læser kan nu fornøje sig med at. sammenligne med
stillinger fra Fransk og Caro. Eivind fortsatte med f4, hvorefter jeg
rokerede langt og blev rullet på d-fløjen. Det lærte jeg faktisk en del
af! Lars undlod støttetrækket f4. Jeg rokerede igen langt, og hvid blev
løbet over ende i centrum. I dette parti får vi en kort rokade at se,
men igen med sort initiativ i midten. Faktisk er den største charme
ved Fischer-Nimzovitsch nok at det er næsten umuligt ikke at under-
vurdere den!

3.,-,Lf5 4.c3,e6 5.Sf3,Sge7 6.Sh4,Lg6 7.Ld3,Lx.d3 8.Dxd3,Sg6
9.Sf3,Le7 10.0-0,0-0

Her gik jeg en tur ud på gangen, hvor jeg traf Eivind, som
netop havde kigget på min stilling. Jeg fortalte ham at jeg nu skulle



til at overveje om jeg skulle gennemføre f6 eller c5. Det hvide
centrum skal naturligvis angribes. Men imens traf Hvid beslutningen
for mig:

11.gJ??

En stor overraskelse, men
en behagelig sådan. Nu kan
der ikke være tvivl om at
det skal være f6. Der er jo
et gabende hul på t3 !

ll.,-,f6 12.exf6,Lxf6
13.Tfdl(?),e5 14.dxe5,
Scxe5 15. Sxe5, Sxe5 16.Df5

Jeg gætter på at hvid havde overset at 16.Dxd5,Dxd5
17.Txd5 ender galt efter 17.,-,Td8. Den hvid d-fløj står jo og
snorksover!

16.,-,c6 17.Lf4,Dd7 18.Dxd7,Sxd7 19.Sd2,Se5 20.SbJ?

Efter 20.Lxe5,Lxe5 står sort bedst, men det var alligevel at
foretrække, for nu går det helt galt for hvid.

20.,-,Sc4 21.Tabl,g5 22.Lcl,Tae8 23.Sc5,Tf7 24.b3,Sd6 25.c4,b6
26.Sa6?

En total deplacering, men det bliver værre endnu:

26.,-,d4 27.Lb2

På 27.c5 følger 27.,-,Se4

27.,-,c5 28.Tdel,Tfe7 29.Kfl,Se4(!) 30.Tedl,g4
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Ahh, der var jo det hul på f'3. Som skabt til en hest!

31.Tbcl,Sg5

g hedCa

8 Her greb Hvid fat om sin
konge, men om han ville
flytte den eller vælte den
fik jeg ikke at se, for hans
vinge faldt inden han nåede
at slippe den. Sort trænger
ind på anden revle, og
dermed er det selvfølgelig
slut. Men det jeg godt kan
lide ved slutstillingen - og
partiet som helhed - er den
iøjnefaldende forskel i de
sorte og hvide brikkers
aktivitet. Der er ingen

vulgære trusler om mat eller materialegevinst, men derimod en be
stræbelse på at få brikkerne til at spille sammen, støtte hinanden.
Nimzovitsch kaldte det konsolidering, men koordinering (koordina
tion?) er nok et mere almindeligt udtryk i vore dage. I dette parti blev
Sort ikke forstyrret af hvide trusler, men fik lov til at stille sig op som
han ville.

Steen S.
Vanløse follow-up EMT

Som bekendt afholdt klubben en koordineret turnering i uge 31.
Flere af klubbens spillere deltog og klarede det godt. En afdem er Keld
Hjortskov, og han har været hurtigt ude med et parti til Fribonden.

Vi bringer det spændende parti på den efterfølgende side, og håber at de
andre deltagere vil følge Kelds gode eksempel!

Iøvrigt kommer der et mere fyldigt referat af turneringen i næste nummer,
hvor vi også håber at kunne bringe Formandens indtryk af arrangementet.
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LOKALOPGØRIVSFOLLOW-UPEMT

0 Lang,H■ Hjortskov,K
1504
1500

•

29.Hbl ~ UbS 00 31~
ilibl 32.flrff+ ffl 3~-~ ID4-
34.fua7 K=--- t 34...Mr?
Syntes bedre for sort 35.@c6 ~}rJ
36.gxh3 §d8+ ] 35.flf2 §b6??+
Husk altid at trække det første træk, ·
den udregnede variant! En lektie jeg
måtte lære denne gang 36l'Ia8 ilia3
37.fuc8+ ©e7 38.fucS b4 39l!c7+
[ o39.@b3!?+- Sætter en stopper for
sorts bonde] 39-.WØ 40.§b7
[o40.ru3+- og hvid viud.er}
40...fub7 41.@xb7 b3

0
• b c d c r 8 h

Her et afgørende øjeblik 42.~3?
[ 042.ilil!? ~c4 43.m2+-]
42...~4 43.@e4 b2 44.ilib2 ilib2
45.h4 ~1 46.hxgS hxg5 47.g4
©g7 48.wfl 4:le3+ 49.©e2 4:lg2
50.©d3 wf6 51.©d4 ilf4 52.©cS
fue5 53.©c6 flh3 54.©d7 Wf4
ss.©e7 4:lf2 56.©f6 ilig4+ 57.fxg4
©xg4 58.@c6 Det var ikke et særlig
kønt parti, men et lokalopgør giver
altid lidt ekstra spænding.
½-½

Selvom der var rig mulighed for, at
undgå hinanden i en gruppe med 20
deltagere, så ville Murphy's lov det
anderledes. 1.e4 d5 Skandinavisk
2.exd5 ilf6 3.d4 ilid5 4.c4 ilf6
5.M e6 Et eller andet sagde mig
Henrik kendte denne åbning bedre
endjeg 6.a3 c5 7.d5 @d6 8.4:lfJ
0-0 9.@e2 §e8 1 0.@gS ~bd7
11.ilbS Med de to sidste træk fra hvid
har sort allerede en halvdårlig stilling
®b6 12.dxe6 fue6 13.ilid6 ®xd6
14.®xd6 Kedeligt at bytte dronninger,
men rigtigt spillet af hvid§xd6
15.0-0 b6 16.~4 He6 17.@d3 @b7
18.fJgS Hee8 19.Hfel h6 20.flh3
gs 21.@d2 fles · 22.@n ~4 23.@eJ
~g4 Sort bar presset hvid tilbage træk
for træk. Hvid må nu give en
indrømmelse. 24.fJ [Alternativet
24.@cl var for meget for hvid]
24...ilie3 25.Hxe3 ~2 Jeg havde
det meget bedre i denne stilling end
lige efter åbningen 26.gdJ? ups!
4:lxc4 27.Hd7 @c8 28.gc7

abcdcrgh

I denne stilling vinder min grådighed
over fornuften 4:lxb2 [o28"Jte6]
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Jeg vil benytte lejligheden til at
sige tak for udnævnelsen til Årets
spiller i VS. Det glæder mig at
mine skriblerier og anekdoter fra
4. holdets bravallaslag faktisk
bliver læst. De mange og lange
analyser af de forskellige partier,
har givet mig ekstra skakforståelse
og gavnet mit spil. Dette har bl.a.
været at spore i Vinterturneringen
96/97. Jeg vil bakke fuldt op om at
turneringen køre videre i denne
nye 2 runders maner !
Der var ellers ikke lagt op til det

helt store efter 1. afd. var afviklet. Jeg lå sammen med Jesper
Holm å point til nedrykning. En for mig lidt heldig omkamp
med Jesper reddede mig. (se tidl. Fribonden).
Der skal heller ikke herske tvivl om, at jeg havde heldet

mm. med mig i 2.afd. Jeg lagde ud med at møde en meget
oplagt Hans Vestergaard, der straffede mit passive spil som
sort i en Grunfelder. Med et spektakulært kvalitetsoffer
nedspillede han mig efter noder!
Næste omgang mødte Sune op med de hvide brikker. Efter

en flot Siciliansk Drage åbning smider han unødigt en
Springer, og partiet er hurtigt afgjort. Sune bør tro mere på
sig selv og bruge mere af sin betænkningstid !
3. modstander bliver nyklassikeren : Hans H mod Franz.

Efter at havde smadret min b4 åbning, smider han først
kvaliteten for derefter at sætte et tårn rent i slag. Langt under
hans spillestyrke.
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Steen Bauers var rating favorit i gruppen. Han spiller for
passivt som hvid i en Drage, lukker den giftige løber ud og
bliver fanget på mellemhånd. Jeg tror, jeg mødte Steen den
"rigtige" dag.
Ole Lergren havde jeg jo haft rig lejlighed til at "studere"

igennem partireferaterne fra 4. holdet. Et meget dynamisk
parti slutter remis.(se det andetsteds i bladet). Det er ikke det
kønneste, men med masser af komplikationer.

Barkhus og jeg er fælles
1~ 1k I om at spille uambitiøst i
...1t:1.C Øfflffltll en Drage og remissen er

t"1 ) T I uundgålig.t gruppt • Per Bech fandt det
belejligt at tage på
Højskole og efterlade et
point til mig.
En 2. plads og oprykning

til gruppe 3 sammen med
Ole Lergren blev derfor
listet igennem. Jeg
kommer i betydligt
hårdere selskab og jeg er
sandsynligvis tilbage i
gruppe 4 til Januar!

Hans HNissen.
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ChessBase Printout

D Hans Henrik Nissen
■ Ole Lergren
Vinterturneringen 96/97
[HansNissen]

1997

1.b4 e6 2.bS Standarden her er jo 2.Lb2 men jeg var åbenbart i et
udfordrende humør.
[ 2.Lb2 Sf6 3.b5 d5 4.e3=]

2...a6 3.e3 dS Nu SKAL der spilles Lb2, men jeg bevæger mig ud i en
elendig fortsættelse 4.Sf3

[ 4.Lb2 Sf6 5.a4 axb5 6.axb5 Txal 7.Lxal=]
4...Ld7 5.Sc3 Pga. den manglende løber på b2 kan b-bonden ikke
understøttes af 5.a4. g6 Ole har STOR succes med sin løberfianchetto, som
han tit benytter til begge løbere. 6.Lb2 Bedre sent end aldrig. Lg7 7.a4 Se7
8.d4 0-0 9.Ld3 c6 Den for sene udvikling af løberen, har udelukket c4.
Sort er kommet overlegent ud af åbningen. Men heldigvis for mig spiller Ole
for positionelt ! 10.SeS Nu burde der spilles 10 ...axb, men Ole tro mere på
følgende : LxeS

[ 10 ...axb5 1 l.axb5 Txal 12.Dxal cxb5 13.Sxd7 Sxd7 14.Sxb5 Sf5
15.0-0=]

11.dxeS axbS 12.axbS Txal 13.Dxal cS?! Et spændende træk. ...men sort
giver fordelen væk. Bedre :

[ 13 ...cxbS 14.Sxb5 Lxb5 15.Lxb5 Dc7 Med et svagt+ til sort.]
14.0-0 c4 15.Le2 Db6 16.La3 Da4 er måske korrekt, men virker
ukomfortabelt. Te8 17.Tbl SfS 18.Sa4 DaS 19.ScS? Sc3 selvfølgelig"
men det er svært at indrømme fejltræk ! Dd2? b6 ville være perfekt! Men
Ole øjner måske kongemord. 20.Sxd7 Latterligt...Lg4 ... Sxd7 21.Lfl Ta8!
22.Db2 Sxe3! Med ideen:

[ 22 ...Sxe3 23.fxe3 Dxe3+ 24.Khl Txa3 Med et knusende overtag til
Sort.]

23.Lb4 Eneste redning..men hvilken redning Dxc2 24.fxe3 Dxb2
[ 24...DfS= Sort har jo kompensation for officeren i både bønder OG
stilling.]

25.Txb2 SxeS 26.h3 Tal!? Hvis sort skulle spille aktivt skal f eller h
bonden frem !
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a b c d e f g h

8 ••~... ·■■- ··•- 8
7 W///////-=· :- .. :. .. 7■-■~■•■•■■~■■-■~I6 1. • _I.. ,i.. 6

s■■■■8■■■■■a• • IS.. -■-~- V,--~ ~--4 \ W+ ·~ •• 4

3. - ~~ -f,l..13

21 El • -P..-2

-■a b c d e f g h
27.Kf2 Sort står vel stadigvæk med de bedste chancer.Men kig selv på
stillingen. Jeg tilbyder remis og er glad for det 1/2 point. fS
½-½

Huske, huske, huske...
... at vi har fået ny kasserer. Indtil nu har han ikke haft så meget
at lave, men det glæder han sig til at få, så se at få betalt dit

KONTINGENT!
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K-skak WT-111-940.Pas På afdækkerskakken!

Som overskriften.gælder det om at passe på afdækkerskakkeme!Da disse
mange gange er direkte livsfar1ige,og mange gange uhelbredelige.det glemte
en hollænder imod undertegnede.da dette fik alvorlige følger.Efter jeg havde
en enkelt gang havde spillet sløset.men slap meget heldigt fra.Dette parti
som jeg spiller lrnod.er en admiral i den hollandske flåde.og derfor tog det
lidt længere tid end det plejer imod de øvrige hollændere,fra andre gruppert

Se den spændende afslutning på side 14••..
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Program 1997

August

Onsdag d. 27/8

Lørdag d. 30/8

20.00 Foredrag & simultan.

12. oo· Skakkens dag,
kl.10-14 ved Vanløse Station.

September
Onsdag d. 3/9 20.00 Vanløse Open, runde 1-3.

Onsdag d. 10/9 20.00 Vanløse Open, runde 4-6.

Onsdag d. 17/9 19.30 Vinterturnering, 1. runde.

Onsdag d. 24/9 19.30 Vinterturnering, 2. runde.

Oktober
Onsdag d. 1/10 19.30 Vinterturnering, 3. runde.

Onsdag d. 8/10 19.30 Udsatte partier.

Onsdag d. 15/10 19.30 Vinterturnering, 4. runde.

Onsdag d. 22/10 19.30 Vinterturnering, 5. runde.

Onsdag d. 29/10 19.30 Vinterturnering, 6. runde.
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November
S.mrda-,r d. 2/11 12.00 Holdturnering, !.holdet.

1. runde.
Mam:lag- d. 3/11 -
Torsdag d. 6/11 Holdturnering, 2.-5. holdet

1. runde.

Onsdag d. 5/11 19.30 Udsatte partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 12/11 19.30 Arrangement med
international spiller.----

Søndag d. 16/11 12.00 Holdturnering, !.holdet.
2. runde.

Mandag d. 17 /11 -
Torsdag d. 20/11 Holdturnering, 2.-5. holdet

2. runde.

Onsdag d. 19/11 19.30 Udsatte partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 26/11 19.30 Vinterturnering, 7. runde.

December
Onsdag d. 3/12 19.30 Holdmøder.

Søndag d. 7/12 12.00 Holdturnering, 1.holdet.
3. runde.

Mandag d. 8/12 -
Torsdag d. 11/12 Holdturnering, 2.-5. holdet.

3. runde.

Onsdag d. 10/12 19.30 Udsatte partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 17/12 20.00 JULEAFSLUTNING.

Onsdag d. 24/12 Lukket.
Hjemmekompjuter må bruges.

Onsdag d. 31/12 13 Lukket.
Hjemmekompjuter må bruges.



Hvid:S.M.K. Sort:Gerben H. Sommeling,Holland.
Abning:Engelskm, siciliansk i forhånden.
1.c4,e5 2.Sc3,Sf6 3.a3,Sc6 4.e3,d5 5.d4 Her forslog SommeJing 5.cxd5,
Sxd5 6.SxSd5,DxSd5 somjegafs/og,dajeg ikke er interesseret,at se sort
dame på sjov! 5.-,Le6 6.cxd5,Sxd5 7.Se4,exd4 8.exd4,b6 9.Lb5,Ld7
10.De2I kieen er 10,Sf6tja den så SommeJingogså! 10.-,Le7I11.LxSc6,
Lxlc6 12.Sf3,0-0 13.0-0,Te8I14.Od3,Oe7 SommeJing indrømmerat,han
satsede på DxTe1:t,i forbindelse med afslutningen afpartiet.15.SeS?,LbSI
Det havdejeg ikke fået med!Såjeg satsede helt vildtpå nogle hævnskakker!
16.Df3,De6I17.Te1,f618.Sg4,Ld7??? Diagram Her overser Sommeling,
afdækkerskakken,hvor sort dame falder, uanset hvadSommeJinggør!
19.Sexf6t,Opgivet.1-0. start: 31 Marts 1996. Slut 11 Juni 1997.
Hvid: 14(Heraf en ekstra betænkningstid på 5 dage for ulovlig træk.)

· dage. Sort:51 dage.

fJl.ow,. alShfl-. ..Ali.Juul.~

K-skak,holdturneringen.
1 division,1996.
1.Tønder(DM), 151/:z-4½.
2.Nørre Sundby,131/:z-10½.
3.AS04,111/:z-11½.
4.Tåmet Randers(O},91/~1 t½.
5.Herlev,9-10.
6.Vanløse,8½-12½.
7.Tjalfe(O),81/z-15½.

Her er Tønder% uanset de sidste resultater.% atter DM i k-skak,
tillykke med dette!Vanløse kan redde sig med 1 af 2 p i de sidste
partie~en,Tjalfe(Min tdl, klub) må ned i 2 divlsion.uanset dets
sidste resultat!!!

1 division,1997.
1.AS04,2-1.
2.1946 Randers, 11/:z-1/z.
3.Tåmet Randers, 1½-1/:z.
4.Her1ev, 1-0.
5.Hillerød(0),1-0.
6.Hinnerup(O), 1-0.
7.Vanløse,0-611II

Her har Vanløse fået den værst tænkelige start.så hvis Vanløse skal redde
sig.skal Vanløse score 10 p, i de sidste 18 partier. Miraklernes tid er ikke
forbi.endnu!'! Jeg tror på jer!!!!

14 Sh/1-. ..Ali.Juul.Xruluu.u,...



Medlemsliste

A. Clausen-Frederiksen, Højgårdshave 26
6100 Haderslev, 48 35 54 16

Asbjørn Sæthre, Peter Bangsvej 47
2000 Frederiksberg, 31 86 38 77

Axel Barkhuus, Edv. Falcks Gade 5, 2.th.
1569 Kbh. V., 33 11 17 85

Bendt Wiberg, Vievang Alle 12 A, Islev
2610 Rødovre, 44 53 72 70

Benny Petersen, Klintevej 21
2970 Hørsholm, 42 86 43 84

Bjørn Gemzøe, Ålekistevej 99, st.th.
2720 Vanløse,

Børge Gyldholm, Stilledal 24, 1.th
2720 Vanløse, 38 74 35 21

Claus Nordahl-Petersen, Søndervigvej 8
2720 Vanløse, 38 79 65 10

Eigil Pontoppidan, Brøndager 13
2650 Hvidovre, 36 47 17 46

Eivind Einersen, Svend Trøsts Vej 6, st.th.
1912 Frederiksberg, 33 25 46 30

Erik J. Johansen, Philip Schous Vej 23, 2.t
2000 Frederiksberg, 31 87 06 21

Erik von Essen, Fuglebakken 3
4000 Roskilde, 42 37 38 08

Erling Madsen, Annebergvej 2, 2.th.
2700 Brønshøj, 31 60 60 84
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Finn G. Madsen, Hækmosen 18A
2730 Herlev, 44 49 50 01

Franz Henriksen, Høvedstensvej 18, 2.th
2650 Hvidovre, 36 77 74 67

Gunnar West Hansen, Stilledal 48, 3.tv.
2720 Vanløse, 38 74 25 49

Hans Henrik Nissen, Grønnedammen 25
2650 Hvidovre, 36 75 79 36

Hans Nielsen, Birkehøj 10
2900 Hellerup, 31 62 30 89

Hans Vestergaard, Medelbyvej 21
2610 Rødovre, 36 41 37 41

Henrik Lang, Lauritz Sørensensvej 3, 3.lejl.3
2000 Frederiksberg, 38 33 71 72

Henrik R. Pedersen, Amagerbrogade 12, 5.tv.
2300 Kbh. S., 31 57 98 59

Jan Ingvardsen, Hyltebjerg Alle 60H, 1.tv.
2720 Vanløse, 38 74 25 69

Jan Juul Nielsen, Vanløse Alle 29, st.
2720 Vanløse, 38 74 09 70

Jens Windeleff, Voldumvej 33·, st.mf.
2610 Rødovre, 36 41 22 17

Jesper Asgaard, Stilledal 35, st.tv.
2720 Vanløse, 38 79 33 32

Jesper K. Holm, Ramundsvej 27
2300 Kbh. S., 31 59 40 03

John Thomassen, Tustrupvej 4, st.tv.
2720 Vanløse, 31 74 79 05

Johnny Andersen, Randbølvej 14
2720 Vanløse, 38 74 21 73
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Jørgen Hansen, Jyllingevej 62, 1.
2720 Vanløse, 38 79 20 24

Jørgen Holst, Solskrænten 47
2500 Valby, 36 17 82 33

Jørgen Nielsen, Finsensvej 47, 4.lejl.410
2000 Frederiksberg, 31 87 27 98

Keld Hjortskov, Sallingvej 62, l.th.
2720 Vanløse, 38 74 56 99

Kennet Antonsen, Fuglsang Alle 114
2700 Brønshøj,

Kian Pedersen, Hillerødgade 175, 2.tv.
2400 Kbh. NV., 31 10 39 60

Kjell Suadicani, Gl. Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm, 42 57 22 86

Knud Larsen, Lauritz Sørensens Vej 11, 3.sal.
2000 Frederiksberg,

Kurt Andersen, Menelaos Boulevard 56
2650 Hvidovre, 36 78 98 26

Lars Martin Pedersen, Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby, 36 46 34 99

Leif Jensen, Banebrinken 95, 3.lejl.47
2400 Kbh. NV., 39 69 61 10

Matti Neliemann Petersen, Ådalsvej 19 B
2720 Vanløse, 38 74 59 05

Morten Møller Hansen, Rødovrevej 420, 2.tv.
2610 Rødovre, 36 72 34 58

Nicolai Renstrøm, Tryggevældevej 26
2720 Vanløse, 38 74 12 64

Niels Edoo, Gudenåvej 22, 1.th.
2720 Vanløse, 31 10 09 93
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Niels G. Carlsen, Anemonevej 25A, Hareskovby
3500 Værløse, 42 98 74 26

Niels Locher, Løvholmen 2
2720 Vanløse, 38 71 78 93

Niels Møller Rendlev, Ågade 98, 1.
2200 Kbh. N., 31 39 06 28

Nikolaj Ohayv, Hanstholmvej 63, 2.tv.
2720 Vanløse, 38 71 37 02

Ole Delfter, Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse, 38 79 11 95

Ole Lergren, Nedertoften 29, 2.sal
2720 Vanløse, 38 79 07 46

Peder Raunsø Jensen, Stauninggårdsvej 40, Orø
4300 Holbæk, 53 47 07 61

Per Lykke Jacobsen, Thomas Laubs Gade 27, 1.th.
2100 Kbh. 0., 39 27 08 66

Peter Lund Bender, Steenstykkevej 47 B
2650 Hvidovre, 36 78 59 08

Poul Sørensen, Tårnvej 449
2610 Rødovre, 31 70 82 30

Rasmus Haugaard Langkilde, Borrebyvej 24
2720 Vanløse, 38 71 60 72

Richard Bundsgaard, Bangsbovej 42
2720 Vanløse, 38 71 56 35

Steen Schousboe, Bratskovvej 5
2720 Vanløse, 38 71 74 97

Stefan Aalekjær Hansen, Dronninglundvej 12, 2.
2720 Vanløse, 38 79 10 25

Steffen Michael Kristensen, Parmagade 32, 2.tv.
2300 Kbh. S.,
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Sten Bauers, Skovbovænget 66
3500 Værløse, 39 90 85 74

Surre Maribo, Katrinedalsvej 25
2720 Vanløse, 38 71 29 12

Søren Boeck Petersen, Frankrigsgade 50, vær. 910
2300 Kbh. S., 32 97 98 32

Søren Juul Sørensen, Bratskovvej 5
2720 Vanløse, 38 71 22 43

ÅLEKISTEVEJ 42
2720 VANLØSE
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Larsen spiller Bird

Niels Jørgen Jensen har slået til igen.
En ny skakbog med dansk forfatter har set dagens lys.Forfatteren, Niels
jørgen Jensen,som også har udgivet bøger for det engelsksprogede og
tysksprogede marked, har begået endnu en bog, hans sjette, der atter
bekræfter indtrykket af denne udsædvanlige person i dansk skakkultur.
Han er en stædig forkæmper for, at skak skal være dramatisk, smukt, og
underholdende, og gerne endog morsomt.
I 1985 skrev han en væsentlig lille bog om Blackmar-Diemar-gambit. I
1988 kom der en om elefantgambit, i 1991 om Hubschgambit og om
Gibbinsweidenhagen-garnbit (ogsåkaldet Bogartgambit ), og i 1995 en
udemærket bog om Fajarowicz-gambit,
Med denne sidste udgivelse anslår han nye strenge i forfatterskabet.Det
drejer sig om en bog der på en gang er et Larsen-portræt og en indføring
i Birds Åbning. Forfatterens ide har siprelt hen været at gennemgå samt
lige Larsens 66 Bird-partier systematisk efter den opstilling, der blev
valgt i hvert enkelt parti. Desuden indeholder bogen et afsnit om Birds
bondestrukturer, statistikker fra Larsens resultater med åbningen og som
et gennemgående krydderi en række instruktive, prægnante og særdeles
Larsenske udtaelser om Birds åbning i særdeleshed og skak og dem der
udøver det i almindelighed.
Partikommentarerne har Jensen baseret på grundige studier af bl.a.
tuneringsbøger og bulletiner, ECO, Informator, Skakbladet samt en del
egne. Denne kombination gør bogen dejlig uprætentiøs, men samtidig
tillidsvækkende.
Vi har valgt at bringe fra kapitel 13 partiet mod Larsens gamle prugel
knabe Gheorghiu, Havana 1966:
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Kapitel 13
1. f4 es 2. llJf3 llJc6 og 2... llJf6
55. Larsen - Gheorghiu, Havana (OL finale) 1966

1. f4 es 2. /?Jf3 '-llc6 2 ... /?Jf6 ser
vi eksempler på i Larsen-Johanns
son og Larsen-Minev, #56, 57 3.
g3 96 Eller 3 ... d5 Danner, #58 4.
.åg2 .åg7 5. 0-0 e6 I DM-omkam
pen 1996 mellem Henrik Danielsen
og Peter Heine spillede Danielsen
Birds åbning i 4. parti (5 ... d6) og
vandt i 34 træk. Er åbningen som
en anden trækfugl ved at vende
tilbage til Danmark? 6. '-llc3 /?Jge7
7. dJ den faktiske trækfølge var 1.
g3 96 2. .åg2 .åg? 3. /?Jc3 c5 4. d3
Øc6 5. f4 e6 6. /?Jf3 Øge? 7. 0-0 7
... 0-0 8. aJ 8f5?! Et træk som
dette vil ofte være tveægget. Skul
le det lykkes sort at befæste sprin
geren eller måske endda sende
den videre ind i centrum, vil han
komme til at stå godt, men lykkes
det derimod hvid at drive den tilba
ge, vil den tabte tid ofte vise sig at
blive skæbnesvanger. Allerede her
begynder Informator at søge for
bedringer: 8 ... d5!? er mere neu
tralt og sikkert ganske udmærket.
9. ~b1 nbs 10. 8e4. Et godt eks
empel på at et ekscentrisk træk
bedst besvares med et andet. es
er angrebet, så den sorte springer
må blive på f5. ~b6?! Bedre 10 ...
W/e7 11. 8f2 11. ~h1 undgår
også afdækkerskakken, men · nu
har springeren retning mod konge-
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fløjen og desuden forberedes e2-
e4. 11 ... d5. På 11 ... '-llfd5 kunne
hvid spille det subtile 8f3-d2 og
truslen om at jage springeren på
d4 tilbage med c3 efterfulgt af e4
gør det svært for sort. 12. g4!
8fd4 13. '-lld2! ;t ECO. Nu er hvid
parat til e4 og c3; det lykkedes ikke
sort at etablere sin springer i cen
trum. Hvid er i fordel. 13 ... 'ii'd8
14. e4 /?Je7 15. cJ /?Jdc6 16. /?Jf3I
Resultatet af sorts 8. træk er nu
tydeligt. Hvids terrænfordel er klar.
Hvis sort forbliver passiv, bliver
han mast af de hvide bønder på
kongefløjen, men selv efter hans
næste træk mangler hans lette offi
cerer muligheder for at modvirke
det voksende hvide initiativ. 16 ...
f5 17. gxf5 gxf5 18. e5 Centrum
lukkes for at forberede angrebet på
kongefløjen 18 ... d4 Informator
foreslår 18 ... a5 allerede her. 19.
c4! Selvfølgelig! Sorts springer
skal ikke have adgang til d5. 19 ...
b5 20 . .åd2 a5 21. ~c2 b4 På 21
... bxc4 følger 22. dxc4 ~ 23. 8d3
med permanent angreb på es.



Hvis du ikke kan finde hvids næste
træk, er tiden moden til at repetere
Larsens Find planen, hvor han
gennemgår dette parti (nr. 6) på
vanlig instruktiv vis 22. ll:ih1 ! Pla
nen er at spille hesten til h5. Jeg
forestiller mig her, at de fleste læ
sere sidder med et genkendelsens
smil på læben, idet de mindes par
tiet Nimzowitsch-Rubinstein, Dres
den 1926. hvor den hvide springer
ligeledes gik over h1 for at deltage
i kamphandlingerne på kongeflø
jen. 22 ... i..d7 23. ll:ig3 ~e8 24.
J;ta1 b3? En lukning af dron
ningfløjen giver blot hvid fred og ro
til angrebet på kongefløjen. 25.
'«fd1 Ah6?! 25 ... h6 26. ~e2
'itJh8 27. 2dae1 a4 28. ll:ig5! Det

· hvide spil folder sig ud. Læg mær
ke til at det hvide initiativ ikke som
man så ofte ser det er baseret på
bøndernes muligheder for gen
nembrud, men derimod på de lette
officerer, der er langt mere mobile
end deres sorte kolleger. 28 ...
ftc8 29. ll:ih5 ll:ig8 30. i..f3 ll:ice7

31. °ii'g2 ll:ig6 32. ~h3 i..xg5 Mod
truslen ll:if6. lflg. Larsen står hvid til
gevinst. 33. fxg5 i..c6 34. ll:if6
'tWt7 35. Axc6 nxc6 36. ~g3
!ifc8 37. h4 ll:if8 38. 2de2. Hvid
forstærker stille og roligt sin stilling.
38 ... n6c7 39. l::tg2 ll:\d7 40. Af4

40 •.. ll:igxf6 41. exf6 ncs 42. h5
h6 Alternativerne er ikke bedre: (a)
42 ... hg8 43. i'#f3 b.CC8 44. b.e1
b.ge8? 45. '&b7 gcd8 46. g6 hxg6
47. hxg6 W'xf6 48. i.e5; (b) 42 ...
~xh5 43. b.h2 'li'g4 44. ~xg4 fxg4
45. 96 tZ:lxf6 46. Ae5 43. 96 ~xf6
44. Axh6 e5 45. ~h3 ~e6 46.
'+Wxf5 't'ixf5 47. !!xf5 e4 48. !!f7
1-0. Flytter sort springeren - eller
dækker den - bliver han mat i højst
4 træk efter 49. g7+ etc. Skak-OL
i Havana 1966 blev en succes for
Danmark: A-finalen med en smuk
1 0.plads. Som sædvanlig - det var
8. gang i træk - vandt Sovjetunio
nen. Partiet mod Gheorghiu blev
spillet i 2. runde af finalen. Den
rumænske juniorverdensmester
har altid hørt til Larsens faste
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pointsleverandører og er i øvrigt
kendt for helst at ville aftale remis
på forhånd med alle sine modstan
dere. Ved en turnering på Island
var der kun 2, der ikke fik remistil
budet: en modstander, hvis hotel
værelse Gheorghiu ikke kunne
finde, samt Larsen, hvis svar Ghe
orghiu kendte på forhånd. Sådan
har jeg oprindeligt hørt historien,
men Larsen har en tilføjelse, der
dog ikke forringer den: " ...men
Gheorghiu tilbød mig skam remis!
Telefonisk, for ikke at rende ind i et
Don't disturb-skilt på døren, jeg
sov endnu. Til gengæld begyndte
han, inden partiets start, at forklare
mig, at "det var det bedste for beg
ge·. Jeg tilkaldte turneringslederen,
der ikke rigtig vidste, hvad han
skulle gøre."

Som man kan se kommer N.J.J videre omkring end blot til det skaktek
niske. Bogen beskriver et væsentligt stykke dansk skakkultur via en
uortodoks åbning spillet af en uortodoks mester.

Jørgen Holst , Casper Olsen
VS AS04
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PROGRAM
Onsdag 27/8 kl. 20.00 Foredrag & simultan v. klubmesteren.

Lørdag 30/8 kl. 10-14 Skakkens Dag. Ved Vanløse Station.

Onsdag 3/9 kl. 20.00 Vanløse Open, runde 1-3.

Onsdag 10/9 kl. 20.00 Vanløse Open, runde 4-6.

Onsdag 17/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 1. runde.

Onsdag 24/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 2. runde.

Onsdag 1/10 kl. 19.30 Vinterturnering, 3. runde.

-
Deadline
Indlæg til næste nr. afFribonden afleveres senest d. 10/9.

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

Formand Jesper K. Holm 315940 03
Ramundsvej 27
2300 Kbh. S.

Kasserer Ole Lergren 38 79 07 46
Klubbens Giro 6 47 84 33

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76A, 3. th.
2720 Vanløse

Klubbens tlf.nr. 38 74 41 07


