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VS I 4½ - Amager 3½

På forhånd havde vi regnet med at få det svært i dette års
tredje division, men Amager måtte være et af de hold vi kunne vinde
over. Det kunne vi også, men som overskriften viser var det med
beskedne cifre, og det kunne let være gået anderledes, fx 4½ til dem.

Morten var først færdig. Sort mod Katalansk, og remis i 22
træk. Morten mener at han havde en mikroskopisk fordel, men ikke
nok til at spille videre. Han bedømte de øvrige stillinger til at være
fordelagtige, men set i bakspejlet havde det nok været en god ide at
teste amagerkaneren lidt mere. Selv en mikroskopisk fordel er vel en
fordel når der stadig er masser af brikker på brættet? Og hvis vi
virkelig var stærkere end dem, sådan gennemsnitligt, så kunne denne
styrkeforskel vel lige så godt manifestere sig i slutspillet?

Nå, men i hvert fald gik det nu stærkt, og de resterende
partier på nær to blev færdige i fjerde spilletime:

Jesper fik sin elskede Stonewall, og hvid valgte en fredelig
variant med b3 og Lb2. Sort stillede sig op med Ld6 i stedet for Le7,
springeren op i smørhullet på e4, g-bonden frem til g5, og endelig
dronningen til f6, i stedet for den ældgamle manøvre Dd8-De8-Dh5.
Den opmærksomme læser vil bemærke at den sorte springer nu ikke
har noget flugtfelt hvis hvid spiller t3. Det gjorde han, men i stedet
for at bytte springere på d2 eller c3 ofrede Jesper superoptimistisk
og/eller hovedløst på g3. Og det i en situation hvor hele sorts d-fløj
var uudviklet. Ahem... Jesper stred ganske vist helt frem til træk 40,
men resultatet kunne der ikke rokkes ved.

Søren spillede sin specialvariant mod l.d4, se FB nr 6 fra i
år. Heller ikke denne gang fik hvid nok for bonden, og i sin kvide
ofrede han først en officer og siden en kvalitet, men Søren viftede
ham let af. 0 -1, og en meget overbevisende præstation af Søren.

Eivinds modstander gav til en begyndelse 24 minutter på
klokken. Hvid (EE) spillede endnu en gang den Steinitz-variant af
Wienerparti/Kongegambit som han kender og elsker. Partilisten vidner
om hårrejsende komplikationer som jeg absolut ikke skal gøre mig
klog på. Da jeg kiggede på stillingen efter tre timer kunne jeg i min
vankundighed ikke se nogen fordel for hvid, men klokken... Sort
overskred i håbløs stilling ved træk 40. Energisk spillet af Eivind.
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~ Niels spillede en rolig variant mod modstanderens Cambridge
Springs. Han fik en sympatisk stilling, og endda en merbonde, men
den udgjorde halvdelen af en isoleret dobbeltbonde, og der var absolut
ingen gevinstchancer. Remis efter 3½ time.

Lars spillede Caro, og selvom jeg sad lige ved siden af fandt
jeg ikke ud af hvad der gik galt. Der røg en bonde, og Lars måtte
efterhånden bøje sig.

Efter mindre end fire timer stod det altså 3 - 3. Ikke just hvad
vi havde drømt om på forhånd. Tilbage sad Miki og jeg, og vi blev
til gengæld ved til der var spillet hhv 6,59 og 6,45 timer! Faktisk tror
jeg det var en stor fordel for os at være to. Man kan ikke undgå at
blive opmuntret ved synet af en hårdt kæmpende holdkammerat ved
sin side. Selv fik jeg en vis fordel mod Gammelindisk, og på grund
af eller til trods for gensidige fejl blev en del af fordelen reddet over
i et enkelt tårnslutspil. Hvide bønder på h, g og f, sorte på fog e. Det
giver ingen gevinstchancer hvis bønderne står i eller nær udgangs
positionen, men her var de sorte bønder allerede fremme på femte
revle. Med lodder og trisser fik jeg en klart vundet stilling, tårn og g
og f-bønder samlede mod tårn. Utroligt nok ville min modstander
spille videre i tyve træk, men da jeg tog hans tårn i-stedet for at sætte
ham mat gav han dog op. Jeg havde ellers planlagt at bruge mit sidste
kvarter på en udforskning af den usædvanlige stilling konge, tårn og
to dronninger mod konge.

Miki havde det sværere. Hvor mit problem var at finde en
gevinst hvor der måske ikke var nogen, var Mikis at finde en remis
hvor der måske ikke var nogen. Han havde spillet en anelse for
passivt mod sorts Griinfelder og var hurtigt kommet i defensiven. I et
dobbelt tårnslutspil havde hans modstander en mer- og fribonde
fremme på syvende revle, men Miki forsvarede sig sejt og op
findsomt. Den sorte fribonde blev opgivet til fordel for en merbonde
på den modsatte fløj, men jo hurtigere det gik, des bedre spillede
Miki. Remis i en teoretisk remisstilling, da begge vinger var helt
oppe. Det var virkelig en gyser som trak tænder ud, og ligesom i
første runde fortjener Miki ro_s for sin eminente kampvilje.

Det var rart at vinde, men en storsejr blev det altså ikke til.
Får vi overhovedet sådan en i år? Efter to runder ligger vi på præcis
50%, men Gunnar mener at det er de to svageste hold vi har mødt.
Måske har vi endnu ikke spillet op til vores bedste?

Steen S.
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PÆN SOL OVERVANLØSE
På forhånd var vi ikke optimister før matchen mod Chesster I, der skulle
have et ratinggennemsnit på mesterstyrke. Vi havde på forhånd regnet
med 2 - 2½ points, så 4 points er meget fint. Vi ligger nu efter 2 runder på
næstsidstepladsen, men fortsætter vi med at kæmpe som hidtil, har vi
chance for at blive i rækken.

Vanløse II - Chesster I 4-4

Knud Larsen - Allan Christensen 1 - 0
Niels Rendlev - Niels Christensen 0 - 1
Erik Johansen - Jacob Waage 0 - 1
Finn G. Madsen - Jesper Tornbjerg 1 - 0
Jens Windeleff - Klaus Mosegaard 0 ~ 1
Peder Raunsø - Rasmus Kemp 1 - 0
Henrik Lang - Jan Nielsen 0 - 1
John Thomassen 1 - 0

Knud gik som sort i spansk i en åbningsfælde og tabte f7-bonden, inden
han havde rokeret. Det blev han meget sur over og sagde, nu ville han
kæmpe. På fornem vis viste han skakspilleren i sig ved at udnytte den
halvåbne f-linie samt sætte den svage hvide e3-bonde under pres.
Partiet fortjener at blive vist (og spillet). Knud har sort:
1.e4,e5 2.Sf3,Sf6 3. Lb5,a6 4.La4,Sf6 5.De2,b5 6.b3,Lc5 7.a4.b4
8.Lxf7+!,Kxf7 9.Dc4+, d5 10.Dxc5,Dd6 1 l.Dxd6,cxd6
12.exd5,Sxd5 13.d3,Lg4 14.Sbd2,Sf4 15.g3,Se6 16.c3,Thf8
17.h3,Lh5 18.0-0,Kg8 19.Kg2,Tf7 20.cxb4, Taf8 21.g4,Lg6
22.b5,Sb4 23.Sel,Sf4+ 24.Kg3,Sfxd3 25.f3,Sxel 26.Txel,Sc2
27.Tdl,Sxal 28.bxe6,Sc2 29.Tfl,Ta7 30.Tf2,Sd4 31.b4,Txa6
32.a5,Tb8 33.opgivet

Niller fik som hvid en god åbning i Siciliansk, men slår, så vidt jeg kan
se, forkert med løber på c3 i stedet for med b2-bonden, og så fik sort hele
dronningefløjen, uden at Niller fik modspil.
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Jeg spillede en yderst passiv Sicilianer. Hvid fik mægtigt pres på
kongefløjen og skifter så og får hele dronningefløjen, hvor jeg bliver
knust.

Finn G. fik som hvid pragtfuldt spil, åben tåmlinie, løberdiagonaler og en
bevægelig dronning - kort sagt den type stilling som man kun kan
drømme om, og modstanderen opgav inden matten.

Jens Windeleff spillede et langt, sejt parti helt til det sidste med materiel
ligevægt tårn, løber og samme antal bønder næsten symetrisk, men
modstanderen havde terrænfordel. Jens gjorde vist den fejl at bytte
tårnene af, og så afgjorde modstanderens terrænfordel.

Peder Raunsø spillede et strålende parti med dronningeoffer ogherefter
matsætning. Det parti kommer vi nok til at høre meget om. Find hvids
træk!

5
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45.Dh6!,Db2 46.Dxe6,Td8 47.Df7,Tf8 48.Dxh7,Kxh7 49.Th3++.

Henrik Lang var meget utilfreds med sit spil - men har heller ikke spillet
flere måneder. Han slipper for videre omtale.

Erik Johansen 5



Klø.
I 1. runde af holdturneringen havde vi (VS III) 5/11 hjemmebane mod Brønshøj
SF Ill. Forhåbningerne var at spille lige op eller måske lidt over, man ak! Se
blot:

1. Keld Hjortskov - Benny Howe 0 - 1
2. Sten Bauers - Martin Madsen 1 - 0
3. Erling Madsen - Tage Andersen 1 - 0
4. Ole Lergren - Arvid Hein Pedersen O - 1
5. Jan lngvardsen - Ralf Hey 0 - 1
6. Bjørn Gemzøe - Louis Plachta ½-½
7. Jesper Holm - Søren Sandager S. 0 - 1
8. Hans Vestergaard - John Thomsen 0 - 1

lait 2½- 5½.
Selv var jeg først færdig. Partiet forløb i sin helhed: 1. e4 - og 1 - 0. Det er jo
pointene, der tæller, men jeg var nu ikke særlig stolt af dette.
Kampen skred fremad, og det glade smil fra føringen blev mere og mere
anstrengt. Vi stod næstbedst på bræt 4, 5 og 8, og ikke særlig overlegent på
resten. Med generelt forbehold for det nøjagtige forløb skete det, at Hans, og
derefter Ole og Jan måtte kapitulere. Bjørn havde tilsyneladende godt fat i en
tidligere VS'er, men denne fik fremtvunget trækgentagelse. Mangeårige med
lemmer vil huske Louis Plachta fra tresserne, hvor han var frygtet for sin.
angrebsstyrke.

Endelig tabte Keld efter meget lang og sejg modstand, mens Erling afviklede til
et så klart vundet slutspil, at modstanderen hejsede det hvide flag. Det var
vistnok samtidig, at Jesper blev tvunget i knæ i et springerslutspil. Altså 2½ - 5½.
Det var først her ved slutningen, jeg blev bedt om at skrive et referat. I og for sig
rimeligt - den reelle indsats i betragtning - , men jeg havde ikke taget notater
eller samlet noteringslister. Heraf grunden til det generelle forbehold.
Alligevel lykkedes det at finde den myndige kasserers notater fra bræt 4. Mod
standeren, Arvid Hein Pedersen, har jeg mødt før i firmaskak, hvor vi repræsen
terede Tryg og Otto Nielsen Emballage. Selv om jeg dengang - vel for 16-17 år
siden - havde kraftigt fat i ham i det ene af to partier, snoede han sig fri og vandt
opgøret 2 - 0. Han er nu godt oppe i årene, men det gir han pokker i. Og med
god samvittighed. Var derforresten her nogen, der kom til at mindes salig Arve
Bøge Nielsen ... ?
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• H.: Ole Lergren VS III
S.: Arvid Hein Pedersen BSF III

1. e4, d5. 2. exd5, Dxd5. 3. Sc3, Da5. 4. Sge2, Sf6. 5. g3, Ld7. 6. Lg2, Lc6.
7. f3 (?), e5. Allerede nu har sort terrænfordel, og hvid problemer med Lc1.
8. 0-0, Lc5+. 9. Kh1, Db6. Det sorte løberpar dominerer, og hvid har vanskelig
heder med at fuldende udviklingen. 10. De1, Sbd7. 11. a3, a5. 12. Sf4, 0-0.
13. Sd3, Ld6. 14. Se4, Sxe4. 15. fxe4, Lb5. 16. Tf3, Tae8. 17. b3, f5.
18. Lb2, Lc6. 19. Te3, Sc5. 20. De2, - Begge hvids løbere er i spil nu, men
Te3 og Sd3 minder om lageret før en auktion. 20. -, Sxe4. Frækt - men effektivt.
21. Tf1, Tf6. 22. Se1, Lc5. 23. Tef3, Th6. 24. h3, Sg5. Nu kan hvid jo sprælle
alt, hvad han vil, men nyd lige afslutningen: 25. Txf5, Txh3++. Bemærk i øvrigt,
at sølle 2 bønder mod 1 er byttet ud over et par heste. Og det hele ser legende
let ud...

Sten Bauers.

Vanløse Skakklub ønsker
alle medlemmerne en rigtig

GLÆDELIG JUL
&
GODT NYTÅR

Vi ses igen Onsdag den 7/1-1998
til 8.runde i Vinterturneringen
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V.S. - Program

forår 1998

Onsdag d. 7/1 19.30 Vinterturnering, 8.runde.

Søndag d. 11/1 12.00 Holdturnering, l.holdet.
4. runde.

Mandag d. 12/1 -
Torsdag d. 15/1 Holdturnering, 2.-5. holdet.

4. runde.

Onsdag d. 14/1 19.30 Udsatte partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 21/1 19.30 Holdmøder.

Onsdag d. 28/1 19.30 Vinterturnering, 9. runde.

Søndag d. 1/2 12.00 Holdturnering, 1.holdet.
5. runde.

Mandag d. 2/2 -
Torsdag d. 5/2 Holdturnering, 2.-5. holdet.

5. runde.

Onsdag d. 4/2 19.30 Udsatte partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 11/2 19.30 Vinterturnering, 10. runde.

Onsdag d. 18/2 19.30 Udsatte partier.

Søndag d. 22/2 12.00 Holdturnering, l.holdet.
6. runde.

Mandag d. 23/2 -
Torsdag d. 26/2 Holdturnering, 2.-5, holdet.

6. runde.
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Onsdag d. 25/2 19.30 Udsatte partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 4/3 19.30 Holdmøder.

Onsdag d. 11/3 19.30 Vinterturnering, 11. runde.

Søndag d. 15/3 12.00 Holdturnering, l.holdet.
7. runde.

Mandag d. 16/3 -
Torsdag d. 19/3 Holdturnering, 2.-5. holdet.

7. runde.

Onsdag d. 18/3 19.30 Udsatte partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 25/3 20.00 Holdafslutningsarrangement.

Onsdag d. 1/4 19.30 Vinterturnering, 12. runde.

Onsdag d. 8/4 19.30 Udsatte partier.

Onsdag d. 15/4 19.30 Vinterturnering, 13. runde.

Torsdag d. 16/4 19.30 Vestvold-holdskak, Glostrup.

Onsdag d. 22/4 19.30 Vestvold-holdskak, Glostrup.
Udsatte partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 29/4 19.30 Udsatte partier.

Onsdag d. 6/5 19.30 Vinterturnering, 14. runde.

Onsdag d. 13/5 19.30 Udsatte.

Onsdag d. 20/5 20.00 Lynmesterskab.

Onsdag d. 27/5 20.00 GENERALFORSAMLING.
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En hård kamp for VS III

Rødovre I (6½)

Bent Kølvig
Søren Drejfeldt
Jens Akhøj Nielsen
Jacob Rubin
Gyula Szucs
Lars Jensen
Chi-Hsin leu
Tommy Lundsteen

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

Vanløse III: (1 ½)

Keld Hjortskov
Sten Bauers
Erling Madsen
Ole Lergren
Jan Ingvardsen
Bjørn Gemzøe
Jesper K. Holm
Hans Vestergaard

Med et sådant resultat kan der vist ikke være meget spændende at fortælle?
Sandheden er dog, at vi på forhånd vidste vores mostander var meget stærk. De var
tippet til at vinde stort, men som Jesper sagde det "De kan i det mindste få lov til at
bevise det!".
Jeg har for vane at slå vores modstanderes styrke op på DSU's hjemmeside. Denne
gang skulle vi _spille mod et rating gennemsnit på> 1800, fra 1618 på 8. bræt til
2297 på første bræt!
Hvad overraskede mig var, at Rødovre stiller med fire hold i alt i turneringen., med
deres første hold i 2. Række. Det kan undre hvorfor de ikke spiller højere oppe.
Måske er en del af forklaringen, at Rødovre ikke er særlig aktive i de koordinerede
turneringer. Kun 23 af ca. 65 medlemmer har et ratingtal. Det må give en smule
"indavl" blandt spillerne.
Nu til partierne.
Jeg fik selv fornøjelsen afBent Kølvig, som vist havde vundet DM engang i
tresserne. Han er dog ved at komme op i årene. Det har det med at svække spille
en del. Vi spillede en franskmand, winaver varianten, hvor sort giver sin sorte løber
for springeren på C3. Spillet var lige til omkring træk 24. Bent fik da et angreb
mobiliseret som jeg ikke kunne stå imod.

Sten måtte strække våben efter 22 træk i en sicilianer (afslået med 2.c3). Det var en
forgiftet bonde, som Sten's dronning fik galt i halsen. Hun blev snart fanget.

Erling var vores store håb, som den højst scorende på holdet med 1 af 1 ©
Desværre måtte Erling også ned, efter en fremad stormende bonde blev for svær at
stoppe.
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På fjerde brættet viste Ole sig i topform med sort. Lad os se på det:

l.e4 e5 2.00 fr6 3.ic4 ~e7 4.fr3 f6 5.~4 g6 6.0-0 b6 7:flcl5 ilidS 8.exdS 0e7
9.®f3 ig7 se diagram ·

Her er Ole heldig, idet hvid ikke ser
det meget stærke 10.d6!
Det truer både tårnet på a8 og
springeren på e7. Sort kan spille
10 ...fr6,
der ser ud som om det redder både
tårn og springer, men så kommer der
mat trusler:
1 l.~5! i>f8 12.b3! e4 13.dxc7!
Men sådan kom det altså ikke. Partiet
fortsatte:
10.®b3? d6 I I.ffi 0-0 12.!!el wh8
13.d4 ~b7 14.dxeS dxe5 15.l:!dl ~5
!6.a4 a5 l 7.~e2 ili6 18.c4 ~a6
19.®c2 !!c8 20.b3 !!e8 21.~b2 ®e7
22.l:!el ~b7 23.l:!adl f5 24.~fl 0e4?

25.~d3 c6 26.~xe4 fxe4 27.d6 ®d7 28.~gS c5 29.fue4 ~e4 30.'.1he4 l:!c6 31.!!del
l:!xd6 32.f4 i:'Id2 33.®cl nrs 34JUe2 fu.e2 35.fue2 exf4 36.~xg7+ ®xg7 37.®d2 g5
38.l:!e6 !'rb8 39.wf2
Nu havde Ole en merbonde i slutspillet. Begge kom i tidnød senere omring træk 60
og Ole eksekverede dommen præcist. Godt for Ole!

Jan havde en god mulighed i denne
stilling som hvid.
Sort trak 20...~??
Han må have set syner, for efter
21.wxf2 ®es+ 22.~4
løber angrebet ud i sandet og hvid har en
komfortabel stilling. Desværre blev Jan
så rystet over offeret at han afslog med
21.i>g2??

Jan sidder nok og ærgrer sig endnu.
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Gernzøe's parti så sjovt ud udefra. På et tidspunkt varBjørn's springer dybt inde i
fjendens stilling med noget der lignede et matangreb. Det er dog svært at sætte mat
med en enkelt springer og den endte sine dage med at blive fanget af
modstanderens konge.

Jesper kom også galt af sted. Efter tidnød på begge sider inden træk 32 kom der
lidt ro over spillet igen. Måske for meget ro, for Jesper blev sat mat 3 træk senere!
Det var en decideret smutter. Kom igen Jesper.

Hans gav os det halve point efter en fredelig spanioler. Der var chancer på begge
sider men ingen afdem blev udnyttet. Partiet var også svært at læse, så jeg vil ikke
udstille partiet uden at have konfereret med Hans.

Jeg må konkludere, at en afdisse to hold ikke hører til i 2. Række. Hvilken må vi
se når sæsonen er slut.

Keld
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STORMESTERBESØG I VANLØSE
Onsdag 3/12 havde VS besøg afGM Lars Bo Hansen, som holdt foredrag
og spillede simultan.

Af forskellige grumsede grunde gik jeg rundt med den forestilling at han
nok er indbegrebet af en skaknørd og fedtspiller, en race jeg løber på en
gang imellem. Hvor skønt at det kan lade sig gøre, i min høje alder, at få
sin opfattelse grundigt revideret. LBH er en begavet, sympatisk, rund og
rar personlighed. Udstyret med sund realitetssans, selvkritik, selvironi og
meget andet godt, bl.a. et blødt falstersk sprog, som varmede mit eget
syddanske hjerte. Tilmed var han så flink at hjæælpe et par af vore
håbefulde korrespondancespillere med at lede efter noget i en rædselsfuld
partistilling, dog vistnok desværre forgæves.

LBH havde valgt som emne: sig selv. Det er et emne som nu engang gør
de fleste veltalende, og det blev underholdende, interessant og lærerigt,
både for folk der stadig gerne vil være stormester, og for dem der er
begyndt at frygte at de måske ikke når at blive det.LBH blev for alvor
tændt, som det hedder nu, ved Karpov-Kortchnoi-matchen i Manilla 1978.
Han havde efter sin studentereksamen ikke lyst til at gå i gang med er
ingeniør- eller matematikstudium, var skoletræt og begyndte så et
turnerings- og rejseliv, som varede til 1995. I de travleste år var han ude
150-200 dage om året og spillede 10-15 turneringer. Ratingen røg op på
små 2600, studierne blev udskudt og udskudt. Rejselivet i den store
verden var spændende, især i starten, men han romantiserede det langt fra,
og fx de mange bekendtskaber i mange lande - ja, de var netop kun
bekendtskaber og ikke venskaber. Skakspillere er j_o dybest set
konkurrenter allesammen, spillet er defineret som KAMP, i hvert fald på
det professionelle niveau. Lars Bo gjorde stadige fremskridt, men blev
også forfalden til en lidt håndledspræget stil, hvor han slog de svagere og
prøvede at holde remis mod de stærke, en stil der selvfølgelig er
utilstrækkelig hvis man vil helt til tops. En af hans stærke sider, sagde
han, er hans svage hukommelse, således forstået at han efter et tab ikke
husker det i følgende runde, og således altså ikke er psykologisk mærket
af det.
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Fra ca. 1993 begyndte han at spille hvad han tidligere havde kaldt
tåbetrækket: e4!? Han synes han er blevet en god all-round-spiller og har
fået hår på brystet (i modsætning til fx Polgar, Polgar & Polgar!) efter de
mange år i skakkens cirkus, som han kaldte det. Han synes han kan spille
afslappet og har derfor ikke noget imod skarpe stillinger og slagsmål.

Lars Bo gav nogle udmærkede vink om hvordan man kan arbejde med sit
åbningsspil. (Det skal dog her lige nævnes at LBH i Skakbladet i et par år
også har skrevet instruktive artikler om bl.a. SLUTspilteknik.) Danmark
har stort set ikke skaktrænere, som man har haft det i østlandene, og
danske stormestre samarbejder ikke ret meget. Fællestræning forekommer
ikke, men LBH har arbejdet efter følgende mønster:
1.fase: Inden for en bestemt åbning skal man samle så mange partier

som muligt, fx i en database. Man behøver ikke at analysere dem i alle
detaljer, men kan spille dem igennem relativt hurtigt for at få færten af
hvad det drejer sig om. Man skal tænke i stillingstyper og temaer, ikke i
varianter. Og noget af det vigtigste, sagde han, er at interessere sig for
hvad der sker ved overgangen fra åbningsspil til midtspil. Det er jo de
allerfæreste partier der afgøres i åbningen.
2.fase: Her kan man så læse teoribøger.
3.fase: Endelig kommer det selvstændige tænkearbejde. Han nævnede

en russisk metode som forbilledlig: når man ser et udråbstegn efter et
træk, fx i Informator, sætter man sig for at bevise at det burde være et
spørgsmålstegn!?
I.fase er den vigtigste.
Det fremgik af aftenens partigennemgang, LBH hvid mod Henrik
Danielsen, Valby 1993, at LBH ikke en nogen fedtspiller. Vanløses
mange Informator-læsere kunne hurtigt se at Ivantjuk havde spillet de
samme første 18 træk i en gevinst mod Barejev i Linares tidligere samme
år.
Samme Ivantjuk har LBH slået i et tidnøddrama, men.kun pga. Ivantjuks
nervøse gemyt, sagde han beskedent. Hans syn på stormesterskak er det at
der er superstormestre og så de andre. LBH kender sin begrænsning, især
når han sidder med ved analyser med de store. Så er det rigtig kom
pliceret, deres forberedelser er enorme, og det går for hurtigt for ham.
Ærlig snak! Meget tankevækkende gjorde han opmærksom på at når folk
som Ivantjuk, Kramnik, Karpov og Kasparov spiller mod hinanden, så ser
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vi andre ikke alle de planer de sidder med. For de opfanger jo hinandens
planer, og så kommer de ikke til udførelse. Istedet ser man sommetider
træk som måske forekommer publikum sære - og i hvert fald uforståelige!
Nyttigere for os andre, sagde LBH, kan det så være at studere gamle
klassiske mestre, fx Capablanca mod en lidt svagere modstander. Her
bliver en plan gennemført så vi kan se det og næsten mærke det på vores
egen krop.

LBH er, såvidt jeg forstod, ikke utilbøjelig til at mene at han har toppet. I
løbet af de sidste to år er han blevet medieøkonom (tror jeg det var!) og
pendler mellem job i København og bopælen i Nykøbing F. Han elsker
Falster, og hans familie fylder meget i hans liv. Han deltager i hold-DM,
spiller på et tysk hold, og stiller også gerne op til enkeltmands-DM og et
par turneringer om året. Og så er han jo faktisk regerende danmarks
mester.

Meget beklageligt - ja, jeg synes pinligt - var kun ganske få VS'ere mødt
op. Og kun 16 stillede op til simultan. Vi fik vores sag for. Det gik
lynende hurtigt (han ville nok gerne hjem til Falster), og efter en time var
der kun halvdelen tilbage. Både mesterspillere og jævnere blev fejet af
brættet, især jeg selv, der fuldstændig misforstod Lars Bos afslappede stil.
Men enkelte seje var der dog: en nydelig remis til Ole Lergren, godt
remisfusk af Ole Delfter (selvfølgelig!), og så en rigtig kampsejr til en
herligt veloplagt eks-formand, Knud Larsen. Se her:

Knud Larsen - Lars Bo Hansen

Åbning: LARSEN-GAMBIT (men ville også have glædet Jens
B .D.Windeleff.)

1.e4,e6 2.b3,d5 3.Lb2,dxe4 4.Sc3,Sf6 5.f3,e5 6.fxe4,Sc6 7.Sf3,Lc5
8.Lb5,0-0 9,Lxc6,bxc6 10.De2,Te8 11.0-0-0,a5 12.Sa4,Ld6
13.h3,La6 14.d3,Lb5! 15.Sc3,a4 16.Kbl,Db8 17.g4,Sd7 18.h4,Sc5
19.Th2,Se6 20.g5,c5 21.h5,Sd4 _22.Dg2,axb3 23.axb3,c4
24.dxc4,Lxc4 25.g6,Sxb3 26.gxh7+,Kh8 27.Tgl,Lf8 28.Dg5,Td8
29.cxb3,Dxb3 30.h6,Ld3+ 31.Kcl,Tal+ 32.Lxal,La3+
33.Lb2,Dxc3+ 34.Kdl,Lc2+ 35.Ke2,Ldl+ 36.Txdl,Dc2+
37.Td2,Dxe4+ 38.De3,Dc4+ 39.Kel,Opgivet.
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PROGRAM
Onsdag 7/1 kl. 19.30 Vinterturnering, 8. runde.

Søndag 11/1 kl. 12.00 Holdturnering, 4.runde. I.holdet
Mandag 2/1 - Torsdag 15/1 2. - 4. holdet, 4.runde.

Onsdag 14/1 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte partier for spillere
der ikke. spiller holdskak denne dag.

Onsdag 21/1 kl. 19.30 Holdmøder.

Onsdag 28/1 kl. 19.30 Vinterturnering, 9. runde.

Søndag
Mandag

1/2 kl. 12.00 Holdturnering, 5.runde. I.holdet
2/2 - Torsdag 5/2 2. - 4. holdet, 5.runde.

Onsdag 4/2 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte partier for spillere
der ikke spiller holdskak denne dag.

Deadline
Indlæg til næste ru. afFribonden afleveres senest d. 7/1-1998.

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 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


