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DanmarksMester
Det er hvad GM Lars Bo Hansen er

og han kommer og holder foredrag og spiller simultan i Vanløse Skak
klub. Arrangementet løber af stablen onsdag den 3.December kl. 20.00.
Mød talstærkt op, og få en forhåbentlig uforglemmelig oplevelse. Der er
fri entre, og vindere i sumultankampen belønnes med en sodavand!
A pro pos Stormestre, så spiller Lars Bo for Nykøbing F. skakklub, hvor
også en anden stor-mester spiller, nemlig vor egen Gunnar West Hansen.
De vandt i øvrigt 7-1 over Frederiksberg i første runde.

Hvis vi bare kunne skrive det samme om vore egne hold, men det kan vi
bestemt ikke. Kun et hold var i stand til at vinde, og det var juniorholdet.
Tillykke herfra. De andre hold må tage sig gevaldigt sammen, læs mere
om deres (manglende) præstationer i bladet.

Redaktionen



Sæsonstart - første runde ude mod K41 II.

Som udgangspunkt er det er altid rart at spille holdskak. Samværet med
holdkammeraterne, spændingen og intensiteten sætter jeg meget pris på, især når
vi vinder....
Førsteholdets sæsonstart foregik mod en overkommelig modstander. Knud var
med som tilskuer og mente bestemt, vi burde kunne vinde matchen. Sådan kom
det ikke til at gå, hvorfor vi vel må være mere overkommelige end vore
modstandere. Middelmådigheden rådede. Nederlaget blev beskedent, hvilket vi
skal være glade for.
Enkeltresultaterne blev:

K4l II - VSI 4½-3½
Esben Lund - Søren Boeck Petersen ½-½
Søren U. Madsen - Eivind Einersen l-0
Henning B. Sørensen - Morten Møller Hansen l-0
Klaus Hestehauge - Niels Edoo 0-1
Beatrix Mortensen - Jesper Asgaard ½-½
Morten Nielsen - Steen Schousboe l-0
Morten Lønborg - Lars Martin Pedersen ½-½
Malik Lindholdt - Ole Delfter 0-1

Jesper var først færdig. Jesper vil næppe nogensinde gå over i historien som en
ambitiøs og angrebsivrig skakspiller. I dagens parti stillede han sig vanligt solidt
op mod feltets eneste kvinde, der tilsyneladende heller ikke havde de store
ambitioner. Derfor en rolig remis.
Den tidligere mangedobbelte klubmester, Eivind, var i sine unge dage en frygtet
modstander, der med bind for øjnene til enhver tid kunne bubbe en modstander
af dagens standard. Nu er årerne gået, men hvor er talentet gået hen? Eivind er
klasser bedre end Søren U. Madsen, hvilket gør partiforløbet så meget desto
mere uforståeligt. Med sort i kongegambit gav Eivind den hvide mand frie tøjler,
hvilket resulterede i en gigantisk massakre. Som Eivinds sidemand under partiet
overvejede jeg at få sat en skillevæg op, så jeg kunne slippe for det hæslige syn.
Kinasyndromet.
Morten bad mig efter kampen om ikke at gennemspille sit parti. Det har jeg
derfor undladt, men min hukommelse fejler ikke noget... .. Morten spillede langt,
langt under vanligt niveau, krydret med et uforståeligt og urutineret tidsforbrug.
Det var skræmmende nemt at være sort i det parti.
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Jeg spillede hvid mod en rolig mand, der valgte en lidt passiv åbning. Det kunne
jeg ikke finde noget fornuftigt mod, hvilket resulterede i en svag fordel til sort i
midtspillet. Der var dog på intet tidspunkt den store fare på færde, og i træk 3 5
blev fredspiben tændt.
Ole gjorde comeback på førsteholdet ved at hjemføre et helt point. Derfor er der
naturligvis grund til ros, men der var bestemt slinger i valsen undervejs. Efter
åbningen - en noget rusten russer - var Ole en bondemand bagud uden synderlig
kompensation. Heldigvis brugte den hvide mand for meget tid, hvilket førte til
bubning i tidnøden.
Lars spillede et uskønt parti, der kunne være gået til begge sider. Set i lyset heraf
var resultatet vel rimeligt, selvom et helt point naturligvis ville have lunet. Lars
spillede hvid i lukket Siciliansk, hvilket muligvis i sig selv var en fejl?! Jeg
fornemmer åbningen er for rolig til en mand af Lars' (skak)temperarnent. I
dagens parti stod Lars nydeligt efter åbningen, men blev herefter systematisk
trængt tilbage på banen. Sort stod antagelig til gevinst undervejs, men en fejl
(tidnød?) ændrede billedet, hvorefter Lars havde et vulgært vundet slutspil.
Desværre er slutspil ikke lige Lars' kop te, derfor remis.
Niels ydede dagens suverænt bedste VS-præstation. Som sort mod en rolig mand
spillede Niels opfindsomt og pågående, hvilket indbragte en officer for to bønder.
Herefter var det blot et spørgsmål om, hvorvidt sort havde fordel nok til at vinde.
Det havde han, hvilket Niels overbevisende demonstrerede.
Steen spillede et langt og set med VS-øjne deprimerende parti. Det virkede som
om Steen undervurderede det hvide åbningsspil, hvilket. blot resulterede i en
dårlig stilling. Senere røg der en bonde, hvorefter alt burde have været en
ekspeditionssag for den hvide mand. Modstanderen brugte dog meget tid.
hvorfor Steen flere gange så ud til at få chancer. Man kan spekulere over, hvorfor
den hvide mand brugte så meget tid, for overbevisende virkede hans
gevinstførelse ikke ..... Men i sidste ende måtte Steen ned.
Summa summarum nåede førsteholdet ikke noget imponerende niveau i denne
holdkamp, hvor kun Niels har grund til at være tilfreds. Næste gang kan det kun
gå bedre.

SørenB.P.
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COME ON VANLØSE ???

Holdkamp, 2.holdet.
Lyngby Virum IV- Vanløse II 5 - 3

Overskriften henviser til den skandale det er, at vi kun er istand til at stille
et hold med 6 mand til årets første kamp.

Forhistorien er, at vi i god tid får afbud fra 1 mand, denne plads udfyldes
med en reserve, men mandag melder denne reserve fra, og yderligere 1
spiller bliver syg.

Fra mandag aften prøver vi så godt som alle reserver i klubben, bortset fra
den absolutte "reservetop", men det viser sig umuligt at skaffe de
nødvendige 2 mand.

Vi møder således 6 ·mand op· til spilletidspunktet kl.19, dvs. Niller er ikke
kommet.

Erik er kl. 19.40 ude i en af forhallerne (Lyngby Storcenter) for at trække
frisk luft - gennem en smøg forstås. Og hvem kommer gående op ad
trapperne, tungt, roligt og med verdens bedste samvittighed. Niller - med
synlige tegn på en fortræffelig og rigelig fødeindtagelse - formentlig
lasagne. Da han fik at vide, at vi var startet kl.19, blev han lidt ærgelig -
han havde jo siddet i restauranten lige nedenunder!

Nå, nu var vi 6 mand i gang, dvs. Leif var hurtigt væk - med hatten på
hovedet og en remis i lommen - vistnok efter nogle hurtige afbytninger.

Knud og Erik vandt let, da modstanderne lavede fejl.

Finn G. stod længe fortrinligt, men rollerne blev byttet, og ti slut blev
modstanderens merbonde - trods godt spil fra Finn - afgørende.
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Jørgen stod for aftenens længste og mest spændende parti. Han var længe
bonde under, men havde stillingskompensation. Heromkring afslog han et
remistilbud, men valgte en forkert angrebsplan og var nu pludselig i
defensiven. Efter afbytning af det tunge skyts var problemet modstan
derens merbonde på kongefløjen, men her forsvarede Jørgen sig strålende
med springer mod løber.Modstanderen opgiver så denne fløj, og hans
konge vandrer over til dronningfløjen og spiller det kendte tema med at
gafle Jørgens bønder her. Da modstanderen faldt på tid med løber og 2
bønder, havde Jørgen kun springer tilbage. Derfor remis.

Konklusion: Det må ikke ske igen, at vi ikke er i stand til at stille fuldt
hold, når vi har så mange reserver. Reserverne må være klar til at tage en
tøm.

Erik J.

HOV,HOV
Hallo, hallo, turneringsledere. Har Jørgens modstander ikke tabt på tid??
Burde der ikke være indgivet protest over kamplederens afgørelse??
Hvad siger vores licenshavende turneringsledere (feks. Morten og
Jørgen)?

Ikke glemt, kommer senere: 3.holdet, Lrunde:

VS's 3.hold spillede mod Brønhøj og tabte 2½-5½. Der kommer et referat
i næste nummer af Fribonden. Forsinkelsen skyldes at forfatteren meget
gerne ville overvære store Gunnars gennemgang af partierne på hold-
mødet.

Red.: Ole
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IV-holdet Lrunde (The Winning Team)

I første runde skulle juniorholdet til Amager og spille mod Tårnby.
Richard måtte desværre melde afbud på grund af fødselsdag i familien.
Klokken seks mødtes Ole, undertegnede, Sune og Matti ved klubben, og
vi kørte sammen derud. Peter sørgede selv for transporten.

Tårnby IV - Vanløse IV 1½ -2½

Lasse E Dvoracek - Peter Lund Bender ½-½
Kasper Foskjær - Sune Maribo 0 - 1
Nicklas Rasmussen - Matti Nellemann 0 - 1
Lars Martin Hansen - Richard Bundsgaard 1 - 0 (u.k.)

Peter spillede mod den klart bedste på modstanderholdet. Aligevel snød
Peter ham for en bonde i åbningen. Så fik Peter en farlig fribonde ,og
stillingen var nok vundet. Men så var det modstanderrens tur til at
franarre Peter en bonde. Til sidst havde Peter gode chancer for at
vinde,men det endte med remis.

Sune og Matti's partier mindede meget om hinanden. De fik begge to
fat i modstaderens dronning i åbningen uden nogen egentlig kompensa
tion for de respektive modstandere. Herefter var det spil til et mål
hos både Sune og Matti.

Det endte med en sejr til os. Det er vist første gang jeg har været ude
sammen med junioerne, hvor de har vundet. Sidste år gik det jo rigtig
godt. Så måske bliver det også til en topplacering i år.
Faktum er, atjunioerne var det eneste hold der vandt i første runde.

Lars
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·VanJøse-Foftow-up- EMT i pølsens tegn!
- ener: "Nihil ad victor!"

Jeg tovede- engang for længe siden redaktøren af nærværende
f>Fopag_eooaorgan at berette om min deltagelse i Vanløse
Skak.Rtubs grandiose EMT-sommerturnering. En desværre
særdeles langvarig lungeinfektion forhindrede imidlertid alt fra
~amket til min deltagelse i vinter- såvel som holdturneringen,
men nu skulle alt være i orden igen, så hermed følger mine
grumme oplevelser fra turneringen.

Jeg var at finde i gruppe III (læs: "Massegraven"), og det gik ikke
så godt, hvis jeg selv skal sige det. Jeg var ganske vist ubesejret
gennem hele turneringen, men med fem remiser og sølle to
gevinster må jeg vel erkende, at jeg var turneringens ubestridte
remispølse. Det ellers så muntre køkkenpersonale sparede da
heller ikke på alskens spydige tilbud om billige røde pølser. ..

Vores egen Keld Hjortskov og jeg havde et parti, som trofaste
læsere af vores estimerede klubblad vil vide endte med en
remis, men som dog var ganske morsomt. Vi stod begge til mere
eller mindre tyk gevinst på forskellige tidspunkter i partiet. Partiet
må i øvrigt betegnes som symptomatisk for min præstation, da
flere af partierne velsagtens var mindst i min favør, da tilbuddene
om remis faldt og som regel blev accepteret.

Horst Schmidt var "Massegravens" ubestridte mester med fem
sejre og en remis inden syvende og sidste runde, hvor han
stødte ind i mig. Han skulle kun bruge en remis for at sikre sig en
udelt førstepræmie, så jeg regnede fra starten med, at han vifle
være fredsommeligt indstillet, hvad jeg også selv var (turne
ringens forløb havde ikke ligefrem hjulpet på min selvtillid, så jeg
ville bare have det overstået. Suk!).
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Hvid: Henrik Lang, VS. Sort: Horst Schmidt, K41.

1.e4, e6 2.d4, d5 3.exd5 Afbytningsvarianten i Fransk, som jeg
også spillede i første runde mod Bernt Bresemann og fik en
hurtig remis med. En typisk pølseåbning med sennep og
ketchup. 3. -, exd5 4. Ld3, Le6 5. Se2, Ld6 6. Sbc3, a6 7. Lf4,
Sf6 8. 0-0, Sc6 9. Te1, 0-0 10. Lxd6, Dxd6 11. Sg3 Jeg tilbyder
samtidig remis. 11.-,Sxd4 har 12. Lxh7+ ·og 13. Dxd4 til følge.
Ikke noget at spille på. 11. -, Lg4 Han ville altså vinde!? 12. Dd2,
h6 13. Sce2, Sb4? 14. Lf5, Sc6 14.-, Lxf5 duer ikke pga. 15.
Sxf5 med samtidig trussel mod damen og springeren. 15. c3,
Se7 16. Lxg4, Sxg4 17. Df4, Dd7 18. Sh5, Sg6 19.Dg3, Df5 20.
Sef4, Tae8 21. h3, Sf6 22. Sxf6+, gxf6 23. Sxg6, Dxg6 24.
Dxc7, Kh8 25. Txe8, Txe8 26. Dxb7, Dh5 27. Dxa6, Tg8 28.
Dxf6+, Tg7 29. h4? Det rigtige ville nok have været 29. Te1 ! Jeg
havde stirret mig blind på 29. -, Dxh3, men overså selvfølgelig
30. Dxg7+, Kxg7 31. gxh3. De fire rnerbønder havde taget pippet
fra mig. 31. -, Kh7 30. Df4, Tg4 31. De5 31. Df3 havde været
meget bedre. 31. -, Dxh4 32. Dxd5, Df6 33. De5, Dg6 34. g3?,
h5! Dumhed skal jo som bekendt straffes og helst med det
samme. 35. Kg2, f6? 36. Dc7+ De7+!?, Kh7 37. Db8, h4 38.
Dh8+, Kg5 39. Th1? Ikke derind. Ikke ind i hjørnet, nej. Nej, nej,
nej! 39. -, hxg3?? 39. -, De5+ med mulighed for remis ved evig
skak. Mit næste træk holder lige akkurat sammen på stumperne.
40. Dh7!, gxf2+ Tidskontrollen viste, at jeg havde brugt 1 time,
51 min. mod sorts sølle 52 min. Jeg skal dog gerne indrømme,
at jeg kunne have brugt min tid noget bedre ... 41. Kf1, Tg1+ 42.
Kxf2(!) Og ikke 42. Txg1 ??, som min modstander meget
åbenbart havde regnet med. Den ekstra dronning havde han
allerede hentet i sikker forventning, men den fik han lov til at
stille tilbage på sin behørige plads igen. 42. -, Txh1 43. Dxh1,
Dc2+ 44. Ke3, Dxb2 45. Dd5+, f5 46. Db3, Dc1+ 47. Kd3, Df1+
48. Kc2, f4 49. Dd5+, Kg4 50. De6+, Kg5 Her tilbyder sort så
remis, men for sent. Han havde haft chancen tidligere. 51. De5+,
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Kg4 52. Dg7, Kf5 53. Dh7+, Kg5 54. Dd3, Dg2+ 55. Dd2, De4+
56. Kd1, Db1+ 57. Ke2, Kg4 58. Kf2, f3 59. d5, Dh1 60. Dd4+,
Kf5 61. Dd3+, Kg4 62. De4+, Kg5 63. Dxf3 "Ende der
Vorstellung!" 63. -, Db1 64. De3+, Kf6 65. De6+, Kg5 66. De5+,
Kg4 67. Dg7+, Kf4 68. Dh6+, Ke5 69. De6+, Kf4 70. Df6+, Kg4
71. Dd4+, Kf5 72. Dd2, Db6+ 73. Kf3, Dd6 74. Dd3+, Kg5 75.
De3+, Kh5 76. De8+, Kh4 77. Dh8+, Kg5 78. Dg7+, Kf5 79.
Dg4+, Ke5 80. Df4+, Kxd5 81. Dxd6, Kxd6 - Sort opgiver dog i
samme træk.

Som man kan se, så var partiet langtfra fejlfrit spillet af nogen af
parterne, men min præstation i turneringen inden sidste runde
taget i betragtning har dog overbevist mig om, at dette var mit
bedste parti i turneringen. Og hvad kom der så ud af denne
gevinst? En samlet score på 4½ points af 7, en samlet
ratingfremgang på to snollede ratingpoints og en sodavand fra
Ralph Taylor, K41, som takket være min gevinst over Horst
Schmidt fik en delt førstepræmie med sin klubkammerat. Jeg
glæder mig ligefrem til næste år, hvor det kun kan gå bedre!

Henrik Lang

ÅLEKISTEVEJ 42
2720 VANLØSE

9



-

Anekdoter fra NETTLT~..l
I disse tider, hvor skak i forbindelse med computere, interne~---·~ 
analyseprogrammer og databaser er genstand for stor debat, tilTader Jeg mig
at bidrage med denne anekdote.
For ca 1 år siden anskaffede jeg computer med internet forbindelse. Der gik

heller ikke længe, før jeg anskaffede Fritz, som er et program, der både kan
spille skak og har database funktioner.
Ud over at spille skak mod computeren med eller uden
rating handicap er programmet også i stand til at
analyserer stillinger eller et helt parti. Kvaliteten af
disse analyser er afhængig af, hvor meget tid man
tillader programmet at bruge på at "tygge" på hvert træk. Jeg fandt dette var
en stor hjælp for mig til f.eks. at efteranalysere partier fra vinter og
holdturneringen. Det er jo ikke altid at man har lyst til at vise et eller andet
klodset parti til en "stærk" spiller og spørge; "Hvad gik galt" ?
Men skak skal jo spilles, som mester Erik siger, og ærligt talt er det lidt
deprimerende at blive banket af siliconemonsteret gang på gang. Der er
muligheder for på forskellig måde at "skrue" ned for Fritz's spillestyrke, men
det er svært at finde et passende niveau, især falder slutspilsstyrken drastisk,
når man "handicapper" den, hvilket resulterer i nogle utilfredstillende
Anders And træk.
Så jeg loggede mig på internettet og "besøgte" diverse skak hjemsider. Efter

at have aflagt DSU's fremragende flotte
hjemside et besøg, faldt jeg pludselig over
Chess On The Net, som det dengang hed.
Chess On The Net var en hjemside dedikeret
til emailskak ... dvs korrespondance i
elektronisk postform. Man kunne lade sig
registrerer gratis og fa tildelt op til 5

modstandere. Man skulle derefter spille 2 partier (et med hver farve) mod
hver modstander.
Jeg fandt hurtigt ud af, at emailskak er en helt anden form for skak end alm.
nær skak. Muligheden for at sidde og fedte rundt i variantanalyser kræver
diciplin og frem for alt TID.
Da det hele var (og stadigvæk er) gratis, betød det at ens modstandere kunne
varierer i spillestyrke. Jeg fik både "hjemmespillere" og op til 2300 rating
spillere som modstandere. Lad mig straks mane "DE BRUGER ALLE
SAMMEN COMPUTERPROGRAMMER TIL AT ANALYSERE"
fordommen i jorden. Personligt brugerjeg kun Fritz til at efteranalyserer
partierne med. Jeg har senere anskaffet en skakdatabase, som jeg bruger som
"åbningsopslagsbog". Men mere herom senere.
I alle de partier jeg har spillet, harjeg endnu ikke været udsat for en eller
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anden 7 træks computerkombination. Folk harjævnt hen spillet ifølge deres
spillestyrke. Det eneste irriterende moment har været en del No Replys, hvor
modstanderen ikke har gidet at spille efter ingen eller fa træk. Et mystisk 5
point system gjorde, at jeg pludselig lå nr. 3 på topscorerlisten, men det var
simpelthen et produkt afoverstående.
Det eneste "snyd" jeg har benyttet mig afer, at jeg har anskaffet
databaseprogrammet Chessbase. Her kan man i en gigantisk partidatabase
"bladre" rundt og finde ud af, hvad feks. det mest spillede 8.træk i
Budapestgambit er ... samt lave diverse statistikker på forskellige varianter
mm. Det svare til at have en solid partisamling i bøger og (MASSER) aftid.
Desuden er det en god måde at holde styrpå alle ens emailpartier, hvorjeg
har været oppe på 22 igangværende partierpå "~,esl
engang. ~,-----
Flere partier mod hjemmespillere blev også r~ l .b( ?
hurtigt vundet a la nedenstående : _._

Nissen.H - Taylor,L [AOOJ
Email, 1997
J .b4 e5 2.Lb2 Sc6 s.b5 Sd4 4.es Se6 5.Lxe5 1-0

Min modstandergav op og hævdede, at han var blevet "forvirret" over at jeg
åbnede I.b4 ??
Ligesom i nærskak kan man faktisk også lave fejltræk i email. En sen aften
fejllæste jeg et træk, som gjorde at jeg "ofrede" løber for bonde. Heldigvis
varjeg allerede 2 bønder foran og med bonde kompensationen og en
stadigvæk fordelagtig stilling, kunne jeg alligevel køre en sejr hjem ! Til dato
harjeg kun haft et nederlag - nemlig mod 2300 spilleren ... det lykkedes mig
at holde remis mod ham i det andet parti.
En helt anden bonus har været, at jeg nu har faet en række "email" venner
verden over. Vi udveksler meninger om dette og hint sammen med trækkene
og diskuterer politik-historie-sport-drivhuseffekt-ufo'er mm. Derfor serjeg
stort set hver dag frem til at kunne loade 5 - 10 emails hjem og læse.
Fornogle måneder siden skiftede hjemmesiden navn til CHESSED.
Samtidigt blev der indført rigtig rating og liveskak med tidskontrol. Her kan
man spille skak med alverden i partiermed 1 (?!) minut og optil 2 1/2 time
til hver. Samtidigt kører der en "chat" dvs en side, hvorman kan "snakke"
enten med en enkelt spiller eller "råbe" til alle, der er på.
Kan man leve med at spillestyrken er stærkt varierende, kan jeg varmt
anbefale alle med internetforbindelse at logge på WWWCHESSED.COM
Skulle nogle have lyst til at prøve at spille et parti mod undertegnede pr.
email erjeg altid åben. Mail til mig på hhnissen@postS.tele.dk.
Hov siger nogle .... skal vi ikke se et parti .... bare rolig, der skal nok komme
flere anekdoter fra "Nettet".

11 Hans Nissen



Turnerings rapport fra Øbro Vintertid 24-26/10/97
Af Keld Hjortskov

Øbro arrangerede lige omkring skiftet til vintertid en 5 runders turnering i egne
lokaler på Østerbro. Eneste fanbærer for Vanløse var undertegnede. Som det vil
fremgå nåede fanen på halv i løbet af turneringen.
Der var ca. 40 deltagere spredt over 4 klasser. Jeg selv spillede i 2. Klasse som en
afde lavest ratede.
Lad os se på første runde fra fredag aften:

Hjortskov, Keld (1541) - Pedersen, Søren (1687) [Cl 9]
Øbro vintertid , 24.10.1997

l.e4 e6 2.d4 d5 3.f'lc:3 ib4 Winaver varianten i fransk
4.e5 c5 5.a3 ixc3+ 6.bxc3 f'lc:6 7.~f3 [mere aggresivt var 7.®g4!?]
7...~ge7 8.ig5 ®c7 9.ie2 cxd4 IO.exd4 ~f5 l l.c3 h6 12.id2 0-0 13.0-0 id7

Diagram.
Hvid står vist udmærket og skal
til at vælge en plan. Jeg kiggede
på varianter med diagonalen
bI-h7, der så sårbar ud. Derfor
mit træk:14.®c2??
f'lcxd4 15.ilid4 ilid4 16.®dl?!
ilie2+ [ol6...ia4! 17.®xa4
ilic2+ 18.'i!'lhl ®xe5] 17.®xe2 f6
18.exf6 !ixf6 19.®e3 b6 20.!iabl
l:'raf8 2 J .f3 c5 22.ie I !ig6?!
23.ig3 !!f5 24.!ifeI?! Nok det
forkerte tårn. Fr-linien er halvåben
og derfor farlig 24..J"re6 25.whl
ie8? 26.®d3 ®f7! 27.®xdS lttb7!
[27 ...e4 er ellers fristende for sort,
men bliver modt med 28.®a8!]

28.1/Yc4 !ixf3! se diagram på næste side.
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29.l:Ixe5??
Jeg snydes af den falske binding
af tårn og dronning. 29 ...l:Ixg3!
Straffen udmåles med det samme
0-1.
Surt var det jo. To brølere i det
samme parti giver dog sjældent
bedre resultat. Nå! Vi Vanløse
folk giver ikke op så let. Lørdag
morgen var jeg derfor sulten efter
den første sejr.

Sandbech, Ted (1649) - Hjortskov, Keld (1541) [A41]
Øbro vintertid , 25.10.1997
1-0

Av! En kort rokade til mig. Partiet mindede meget om det første. Jeg kom bedst ud
af åbningen, men lavede så en brøler igen! Partiet løb over 69 træk og var ikke så
spændende. Lad os i stedet se på det næste, hvor følgende stilling opstod i 41.
Træk. Hvid skal trække.

Hjortskov, Keld (1541)
Skjoldager, Niklas (1677) [C42]'
Øbro vintertid, 25.10.1997

Spørgsmålet er: Hvordan skal hvid
slå bonden på g7?
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Jeg spillede 41. "IJ.xg7?? og tabte tre træk senere.Det rigtige var 41. hxg!

Herefter rar hvid en dronning med skak, som er det afgørende
tempo.
Jeg var ved at være lidt træt afpartier, der blev ødelagt af
enkelte begynderfejl.

I fjerde runde sad jeg over pga. udeblivelse fra modstanderens
side. Da han udeblev fra 2. og 3. runde også, havde han fået
karantæne og var blevet trukket ud afturneringen. Ingen billige
rating point her. Sidste chance for et regulært point kom søndag
eftermiddag.

Hjortskov, Keld (1541)- Larsen, Hans Hagen (1541) [Cl8]
Øbro vintertid , 26.10.1997

I .e4 c6 2.d4 dS 3.fr3 <ttb4 4.e5 c5 5.a3 <tlxc3+ 6.bxe3 flc7 7.®g4 0-0 8.h4 ~bc6
9.h5 ®b6? [9...®a5]10.<tlh6 ~f5 1 l.<tlxg7 exd4?? [I 1..."iJ.e8;i;] 12.<ttf6+ 1-0

Et trøst mål i 11. time. Hvis det ser bekendt ud, skyldes det, at der igen er tale om
Winaver varianten i fransk. Da jeg sad over søndag morgen, havde jeg tid til, a1
kigge lidt på partierne fra de tre første runder. Hvilket held, idet jeg blev inspireret
til at skærpe mit franske. Partiet tog i alt 10 minutter! Hans så noget forbløffet ud
og mente, at han var på automatpilot pga. det hurtige spil. Jeg var ligeglad - et
point er et point. Min forventede score var heldigvis lav i denne turnering. Derfor
kan jeg nu præsenteres som: Keld Hjortskov (1521)©

Huske, huske, huske...
...det er den 3 .december kl.2000 det sker:

GM Lars Bo Hansen
besøger Vanløse Skakklub.
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K-skak:Pas På. serinseren er meset uartie!

Som vi alle ved, kan springerne blive uartige(farlige), det kom min engelske skakven
til at sande. Partiet blev spillet pr k-skak(post), det var et parti hvorjeg satte min første
fælde i k-skak, ved at byde "gratis" tårn, som han modtog, se blot!
Bvid:Gary Robertson,Essex,England. Sort:Steffen Michael Kristensen,Danmark.
Gruppe:WF/JJJ/926. Hvid]Odage. Sort:24 dage.
1.d4,Sf6 2.c4,g6 3.Sc3,Lg7 4.e4 aldrig 4...,0-0pga 5.e5 4...,d6 5.f3 Såmichwarianten
i kongeindisk. 5...,~ 6.Le3,SC6 7.Dd2,e6 8.Sge2,Ld7 9.0-0-0,aS 10.Lb6Aldrig
JO...,LxLh6pga 1 J.DxLh6!Derfor lad hvid slåførst! 10...,a4= Det nye tegnfor remistil
bud.som Gary afslår! 11.Sxa4 Ja, jeg skal lovefor at der bliver "ofret" her!! 1l ...,TxSa4
12.aJ Enesteforsvar. 12...,Da8 13.LxLg7,KxLg7 14.Sc3,Sa5Her byderjegpå "gratis"
tårn, tager Gary imod? Diagram 15.SxTa4 Ja Gary tog imod tårnet, han glemmer at
min springer bliver meget uartig,ved atjeg giver ham en "familiehygger"I 15...,SbJt
16.Kbl,SxDd2t 17.TxSd2,LxSa418.b4,Lb319.Td3,Lxc4 20.Opgivet. 0-1.
Herefter kunnejeg rappotere til TL Adamson.Massachusetts, USA.at Gary viste det
hvideflag!
fNøl.ua/.Såfl.u,..AliJuul.~
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Onsdag 26/11

Onsdag 3/12

PROGRAM
kl. 19.30 Vinterturnering, 7. runde.

kl. 20.00 Foredrag/simultan ved danmarksmesteren
Lars Bo Hansen.

Søndag 7/12 kl. 12.00 Holdturnering, 3.runde. 1.holdet
Mandag 8/12 - Torsdag 11/12 2. - 4. holdet, 3.runde.

Onsdag 10/12

Onsdag 17112

Onsdag 24/12

Onsdag 3 1 /12

kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte partier for spillere
der ikke spiller holdskak denne dag.

kl. 20.00 JULEAFSLUTNING.

Lukket. Brug Hjemmekompjuter.

Lukket. Brug Hjemmekompjuter.

Deadline
Indlæg til næste nr. af fribonden afleveres senest d. 3/12.

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

Formand Jesper K. Holm 31 59 40 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 tlfnr. 38 74 41 0


