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Over and Out
Overskriften hentyder til vores I.hold. Efter en uhyre ringe præstation,
blev det til en uhyre ringe placering, nemlig 8. og sidstepladsen, og
dermed exit divisionen. Vi kommer naturligvis igen næste år, men hvis
ikke holdet opper sig gevaldigt, er I.række nok en realitet!
I næste nummer af Fribonden vil vi afslutte holdturneringen, og vi håber
på sammenfattende kommentarer fra de enkelte holdledere.
Noget nyt for Vanløse Skakklub er det at have en spiller med i
Danmarksmesterskabet i K-skak. Det er Morten Møller Hansen, der
har tilspillet sig retten til at deltage i denne fornemme turnering. I de
kommende numre af nærværende organ kan du læse om Mortens vej mod
toppen.
Sommeren nærmer sig, og det betyder også sæsonens afslutning, og
dermed GENERALFORSAMLING. Den afholdes Onsdag den 27. Maj
Reserver allerede nu denne vigtige aften.
Redaktionen.

Sidste nyt:
Vor Formand beder os meddele at Vetsvoldhurtigholdturneringen desværre måtte
aflyses i år.

Farvel til
3. division
6. runde i divisions-turneringen bød igen på nederlag til 1.-holdet,
- der må ned i Mesterrækken.
Resu !taterne:
Skakspilleren I
Torben N. Sørensen
Flemming Bo Larsen
Brian Jørgensen
Niels P. Nielsen
Rasmus Damm
Peter Støvring
Henrik E. Brun
John Zachariasen

Vanløse I
1 Søren B. Petersen
2 Eivind Einersen
3 Morten M. Hansen
4 Jesper Asgaard
5 Steen Schousboe
6 Lars M. Pedersen
7 Ole Delfter
8 Niels Rendlev (R)

1 ½ - 6½
O - 1
½ - ½
O - 1
O - 1
O - 1
O - 1
1 - O
O - 1

Her er nogle Flash!!:
Niller var indkaldt som 8.-bræt (Edoo havde meldt afbud). Han
spillede åbningen godt indtil han undlod De2 (i.s.f. Lb3) og 0-0-0,så John udlignede. I stedet for at konsolidere byttede Niller af og
pludselig stod han til tab.
Morten har igennem mange år arbejdet seriøst med skak. (Han
spiller nu om DM i K-skak!) Jeg tror at han snart vil lave et godt
resultat. Dagens parti,- var meget lige indtil Morten kom i tidnød.
Her lavede han en rigtig gedebuk og var helt færdig trækket efter.
Lars spillede den lukkede sicilianer:
1.e4, d6 2.g3, c5 3.Lg2, Sc6 4.Sc3, 96 5.d3, Lg7 6.Le3, Sf6 7.h3,
Tb8 8.Dd2, b5 9.Sge2, h5 10.0-0, Ld7 11.f4, Dc8 12.Kh2, b4
13.Sd1, a514.d4, exd 15.Sxd, 0-0 16.Tac1, Da617.c3,?Sxe4 her
gik det så galt; der fulgte 18. Lxe4, Dxf1 19. Lg2, Sxd4... sort
byttede efter hånden alle officerene af og vandt slutspillet. Jeg
synes ikke rigtig denne åbning ligger godt for Lars. Han burde
vælge noget mere skarpt, så han ikke falder i søvn!!
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1.e4, d6 2.d4, Sf6 3.Sc3, g6 4.h3, Lg7 5.Lg5, c6 6.Dd2, Sbd7
7.Sf3, Dc7 8.Lh6 ... herefter blev der rokeret til hver sin side, med
efterfølgende angreb. Efter 35 træk var partiet i balance og der
blev faget remis.
Også Jesper blev udsat for Pirc.
1.e4, g6 2.d4, Sf6 3.f3, d6 4.Le3, Lg7 5.Sc3, c6 6.Dd2, e5 7.dxe5,
!? dxe5 8.DxD, KxD 9.0-0-0+ Det er meget svært for Hvid at spille
på gevinst i denne stilling - men Jesper prøvede - og måtte ned.
Steen spillede gå-forbi-varianten i caro-can. Han testede trækket
f7-f6, hvor c7-c5 var teoritrækket. Modstanderen havde hele tiden
giftige ting mod Steens kongestilling og afgjorde med en
kombination.
Ole var dagens helt.
1.e4, es 2.Sf3, Sf6 3.Lc4? Fidusvariant.
3 - Sxe4! 4.Sc3, Sf6?! (bedre er 4 - Sxc3 5.dxc3, f6 6.Sh4, g6 7.f4,
De? 8.fS, Dg? 9.Dg4, Kd8! med sort fordel!) 5.SxeS, dS 6.Lb3, c6
7.0-0, Le? 8.d4, 0-0 9.Se2, Sbd7 10.Sxd7, Lxd7 11.Sg3, Dc7
12.c3, Ld613.Lc2, Lf4 14.Lxf4, Dxf415.Dd3, g6 16.Tae1, Tae8
17.Dd1, Sg418.h3?, Sxf2 - med merbonde vandt Ole slutspillet!
Søren, der netop er blevet færdig med at uddanne sig som geolog
(tillykke!) spillede godt mod Torben. 1.Sf3, d5 2.g3, Sf6 3.Lg2, e6
4.0-0, Le? 5.d4, 0-0 6.c4, dxc4 7.Dc2, a6 8.Dxc4, b5 9.Dc2, Lb7
sort har næsten løst alle problemer. Kun bonden på c7 udgør en
svaghed. Søren beslutter sig for at den skal til cS. 10. LgS, Sbd7
11.Sbd2, Tc812.Lxf6, Sxf613.Sb3, Le414.Dc3, DdS begge
spillere var enige om at dette var for kraftigt. 15.Tac1, b4 16.Dc4,
aS 17.DxdS, Lxd5 18.SeS, Lxb3 19.axb3, c5 20.Sc6, Tfe8 21.dxcS,
Kf8 22.Tfd1, Tc7 23.e3, tec8 24.Sxl, KxL 25.c6, Td8 26. Kf1 Txt+
27.Txt, Sg4 28.Tc1, Kd6 29.Ta1, Ta7 30.Td1+, Ke7 31.Ke2, Tc7
32.Ta1, Se5 33. Txa5, Kd6 34.TbS, Sxc6 35.Lxc6, Txc6 36.Kd2!
(36.Txb4? Tc2+ med remis-chancer) 36-TcS 37.Tb6, Ke7 38.Txb4
og Hvid vinder.
Hvis Du ønsker at se partierne i deres helhed, må Du henvende
Dig til hver enkelt spiller.
Knud
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Sandhedens time - eller til 7. og sidst!
I. holdet ude mod K.S.
Poul Henriksen
Søren Jesper Hansen
Torben Kjeldsen
Jens Haagen Hansen
Ulrik Larsen
Per Frandsen
Jesper Kristiansen
Jørgen Haagen Hansen

0-1
0-1

1-0
0- 1
1-0

½-½
0-1

1-0
3½-4½

Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Morten M. Hansen
Niels Edoo
Jesper Asgaard
Steen Schousboe
Lars M Pedersen
OleDelfter

Søren kom omsider på tavlen igen med en gevinst efter 4 nederlag i træk.
Travlhed med geologistudier bærer dog en del af skylden for det magre resultat i år. Søren spillede hvid mod sig selv (dvs. Fransk) og demonstrerede
fint, hvorledes det sorte spil skulle pilles fra hinanden.
Eivind 's parti så jeg desværre alt for lidt af, men hvid var i gang med et
desperadoangreb, som Eivind forsvarede sig præcist imod. Til sidst var det
hvids kongestilling, der stod pivåben. 0-1 og dermed blev Eivind dette års
topscorer med 4/7, hvilket vidner om de øvrige holdkammeraters ringe udbytte.
Morten tabte (igen) helt urimeligt(?). Med hvid i en Caro kastedes bønderne frem - til udsatte positioner - og et kongeangreb blev indledt. Det løb
imidlertid ud i sandet, da den solide lange rokadestilling ikke så let lod sig
bryde op. Et eneste aktivt sort bondetræk i hele partiet var herefter nok til,
· at det fremskudte centrum krakelerede. Jeg føler det lidt som en John
McEnroe i tennis; mange af mine "bolde" (=partier i år) blev dømt ude,
selvom jeg og andre troede de var inde ...
Niels Edoo viste gode takter og pressede - som vi har set det flere gange før
- indtil modstanderen bøjede sig i et langt slutspil. Denne gang var det et
dronningeslutspil (se senere).
Jespers partivardeværre lidt deprimerende at følge. Han overså en kendt
vits fra en lignende lukket sicilianer (sort Sd4, hvid Dd2,Kgl,Lg2 og
Bt'2,g3,h3). I disse stillingstyper er det eneste hvid skal holde øje med
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Lc8xh3 Lxh3,Sf3+ og dronningegevinst. Og det var lige præcist hvad han
glemte! Efter endnu et bondetab var det sket. 0-1.
Steen så ud til at være ved at vinde, da modstanderen valgte at give en kvalitet. Herefter så jeg ikke hvad der skete - og partilisten har jeg heller ikke men Steen satte vistnok straks en kvalitet i slag, så modstanderen endog
kunne have vundet. Stillingen blev forfladiget og endte remis. Ærgeligt.
Men okay, det var et rimeligt resultat i betragtning af, at Steen kom 48 min.
for sent. Godt nok skulle vi møde KS ude i sidste runde, men alle hold spillede samtidigt i Farum!
Lars var i en uvant rolle og var minsandten først færdig på holdet efter bare
1 time og 20 min. Med hvid kvadrede han igennem på bare 18 træk. Det vat
jo opmuntrende at se og måske endda medvirkende til at vi hjemtog vores
anden sejr i sæsonen.
Ole korn ud af åbningen uden større kvaler, men gik galt i byen i en stilling
med tunge officerer og Jøberpar ti] begge sider. Et langsigtet løberoffer var
åbenbart for fristende, men angrebet slog ikke igennem. 0-1.
Her følger Edoo's (med sort) dronningeslutspil:
Hvid Kh2, Dd2, e5, f2, g3, h4
Sort K.h7, Dc4, d5, e6, tt, g6, h5
Sorts trumfkort d-bonden er svær at få ned uden at tillade evig skak. 52.
Dg5,De4 53. f4,d4 54. De7,Df5 55. Dd8,d3 56. Dd7.Kg7 57. Dd8,Kh7 58.
Dd7,Kg8 59. Dd8+,Kg7 60. Kgl,Kh7 så er tidskontrollen overstået. 61.
Dd7,g5 ! En mægtig god ide afto grunde. For det første giver det mulighed
for at eskortere d-bonden ned ifm. skakker, og for det andet får kongen
chancen for at undslippe evigskakkerne. 62. hxg5,h4 63. gxh4,Dg4+ 64.
Khl,Dxh4+ 65. Kg2,Dg4+ 66. K.hl,Dh3+ 67. Kgl,De3+ 68. Kg2,Kg6 De to
førnævnte ideer tager form, men Niels finder åbenbart ingen måde at fa
bonden ned på. 69. Dd8,Dxf4 70. Dxd3,Kxg5 Hvis den sidste hvide bonde
forsvinder er sejren en formalitet. Det hele står og falder med om hvid kan
finde en evig skak. 71. Dd8+ ,Kf5 72. Df6+,Ke4 73. Dg7,Df5 ! Den truende
dronningeafbytning er ødelæggende for hvid. 74. Dh8,Dxe5 75. Dh4+,Df4
og hvid opgav ævred. Flot teknik af Niels!
Morten.
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Stor succes for VS III
Vanløse III: (7)

Ishøj I (1)
Carsten L. Petersen
Søren Krøj gård
Svend Hansen
Christian Foslund
Jens Felskov
Kim Foss
Mogens Eriksen
Mogens Hansen

0 - 1
0 - 1

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

0 - 1
0 - 1

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

Inden denne kamp havde vi nøje studeret stillingen i 2.række, gruppe 1.
Vi lå fjerdesidst, a point med Ishøj og kun 2 point ned til en
nedrykningsplads. Vore to konkurrenter havde begge et lettere program
end vi. Derfor var det vigtigt at sikre mindst 4 point mod Ishøj for at
have en chance.
Vi havde psyket hinanden op til et godt resultat inden kampen. Alle
vidste hvad der stod på spil. Gemsøe måtte springe fra kort før kampen
pga. tandpine. Heldigvis var Nikolaj frisk på et parti. Efter lidt
forvirring om bræt placeringen kom vi endelig igang.
Nikolaj blev først færdig. Se hvorfor:
Petersen, C - Ohayv, N
l.d4 dS 2.e4 e6 3.fr3 dxe4 4.f3 exf3 5.if)xf3 if)f6 6.@g5 f2.e7 7 .~5 if)bd7
8.@d3 flxe5 9.dxe5 ~5 10.~e7®xe711.~4?? ®b4+ 12.c3 \Mlxb2
131Thl ®xg2 0-1
Hvid havde ikke lyst til mere med 3 bønder mindre uden kompensation.
En flot debut på holdet for Nikolaj.
Ole blev færdig som nummer to med dette parti:
Felskov, J- Lergren, 0
Le4 e6 2.fr 3 b6 3.d4 ~b7 4.~f3 fJe7 5.~d3 if)g6 6.a3 @e7 7.if)b5 a6
8.if)c3 0-0 9.0-0 dS 10.e5 c5 11.63 cxd4 12.if)xd4 fld7 13.f4 f2.c5
14.~e3 ®h4 15.®f3? ~xe5! 16.®f2 if)g4 17.®xh4 if)xh4 0-1
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Hvid står til at tabe en officer.
Selv måtte jeg tage stilling til en Philidor åbning (l .e4 e5 2. Sf3 d6).
Det var absolut terra incognito for mig og teoriafvigelsen startede vist
også fra min side. Efter 16 træk nåede vi følgende stilling:
Hjortskov, K- Krøjgård, S

Sort har lige spillet dronningen til d4, hvor den syntes lidt udsat. Derfor
kom nu 17 a4!, der ser uskyldigt ud men tager det sidste flugtfelt for
sorts dronning. Sort så ingenting og spillede:
l 7...wc77? 18.c3 ~g4 19Jhb7+ Ser godt ud, men mere korrekt var
[19.®b5 ®x:f2+ 20.wxf2 !Jab8]
19...wc8 [Alternativet var 19...wxb7 20.®bS+ wc7 21.cxd4]
20.®a6 ~b8 21.fub8+! Færdig! - sort opgav. Der følger 21...
wxb8 22.cxd4 ~d8 23.fud8 ~f3 24.®xd6+ ees 25.~aS fud8 26.YJ1c7#
Erling blev færdig som nummer 4. Da han også vandt, begyndte vi at
kunne lugte en stor sejr. Erlings modstander var i gavehumør og
forærede mangt en brik væk. Kønt var det ikke.
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Vores kære formand havde et sjovt parti. Modstanderen lavede 7
bondetræk i de første 10 træk og smed dronningen væk i træk 13.
Imponerende nybegynder spil!
Hans spillede et godt parti hvor kampen bølgede frem og tilbage. Hans
trængte ind på 7 række med tårnet og konverterede stillings fordelen til
gevinst på fin måde.
Sten kom hurtigt i vanskeligheder og tabte et par bønder. Da
modstanderen holdt fast i dem til slutspillet, var der ikke meget Sten
kunne gøre. Ishøj fik hermed et trøstmål.
Sidste mand var Jan, som fik det til at gibbe i tilskuerne. Med a og h
bonde på 7.række gjorde Jan det spændende endnu engang ved at
forære modstanderen sit tårn for til gengæld at få en ny dronning. Det
blev derfor et K+D mod K+T+B slutspil. Jan konverterede dog til
gevinst alligevel.
Hermed stod det resultatet fast 7-1 til VS. Stillingen i 2.række, gruppe 1
ser nu sådan ud før sidste runde:

Klub
Rødovre
KS II
Brønshøj SfIII
Amager II
Vanløse III
Skakspilleren II
Ishøj I
ØbroIV

points
35½
31½
31
30½
21
16
15
11 ½

MP
11
10
10
7
5
2
2
1

Forfølgerne skal vinde med 5½ hhv. 6½ overskydende i sidste kamp.
Det tror ingen vist rigtigt på.
Keld Hjortskov
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V-Holdet 3 runde
Juniorholdet skulle i 3 runde spille mod K41 s juniorer.
Der var lagt op til en meget jævnbyrdig match.

Vanløse IV

K41V

Peter Lund Bender
SuneMaribo
Matti Nellemann
Richard Bundsgaard

Morten Larsen (R)
Martin Dencker
Mads Wiemann
Jonas Sewerin

1½-2½
½-½
1 - 0
0 - 1
0 - 1

Vores hold vandt altså. Jeg syntes holdet som helhed spillede en rigtig
god kamp. Det luner i disse lidt dystre tider for klubbens hold.
Peter spillede mod en modstander, der var en del år ældre end ham.
Det blev en meget lige kamp, selv om modstanderen havde initiativet
i starten. Remis var det logiske resultat.
Sunes noteringsliste er lige så svær at finde ud af, som hans parti var det.
Det var vist noget med at Sune efter lige spil i åbningen , pludselig blev
sat mat.
I Mattis parti var der klasseforskel. Modstanderen spillede skandinavisk.
Men det gik meget hurtigt ned ad bakke for ham. Og Matti vandt en hel
pose officerer.
Richard spillede det bedste parti, jeg har set fra hans hånd. Stille og roligt
kørte han modstanderen ned. Det var rigtig godt! !
Lars
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Fra verden udenfor: KS Frost, januar 1998
Efter at have ladet batterierne op i julen (og taget lidt på), følte jeg
trangen til at holde fanen højt for VS udenfor vores egne lokaler. KS
havde inviteret til en 7 runders EMT, der strakte sig over perioden 1726/1. Der var lagt op til 8-mands grupper med en eventuel Monrad
forneden.
Der var 30 tilmeldinger. Det gav 2 grupper med 8 og en Monrad gruppe
med 14 i en sandkasse- hvor jeg selvfølgelig endte!
Den øverste gruppe blev ELO ratet, idet der fandtes 4 spillere med et
ELO-tal. Overraskende for en så lille turnering.
Turneringen startede med et afbud fra min modstander. Det er ikke
første gang det sker for mig (er de bange? ©) og da et andet frafald
pludselig gjorde mig til den højstratede finder jeg det lidt suspekt. Det
virker som om de ikke havde lyst til, at risikere deres dyrebare rating
point. Noget siger mig at konsekvenserne ikke er alvorlige nok ved
frafald/udeblivelse.
Da jeg således startede med en ødelagt korrektion for den manglende
kamp og kunne se frem til en forventet score på 6/6 (ok - måske lidt
mindre), så var der ikke andet for end at vinde - hver gang.
I første parti nåede vi følgende stilling efter 24 træk (se diagram)
Jeg har de sidste par træk haft alvorligt lyst til at trænge ind på h5 med
min dronning, for at jage sorts konge tværs hen over brættet.
Spørgsmålet er dog - Kan hvid tillade sig at spille Dxh5 ? Eller må
hvid nøjes med Lb3?
Jeg var desværre en tøsedreng og spillede Lb3. Det taber ikke med det
samme, men psykisk var det en så stor indrømmelse, at jeg aldrig kom
tilbage i partiet. Jeg endte da også med at sjatte resten væk.
Således under pres fordi jeg nu var laaaaangt under forventet score
skulle tredjedagens parti vindes. Jeg sad dog under hele det parti og
skiftevis ærgrede mig over den missede flotte gevinst fra dagen i
forvejen og alt det "arbejde" med at overleve uden rating tab, der lå
foran mig. Straffen kom ret hurtigt - det var en af mine dårligste partier
i lang tid.
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Hjortskov-Petersen. Hvid trækker. Skal der slåspå h5?
Således knækket med 1 af 3 point, hvoraf det ene var en foræring fordi
modstanderen ikke kom, havde jeg to valg:
.
Enten at sige "MØGTURNERING" og tabe med mindst mulig
værdighed, eller at glemme alt om score, rating og gårsdagens
bommerter og i stedet spille skak!
Jeg valgte det sidste og til min overraskelse virkede det! De sidste fire
partier vandt jeg i forrygende fart. Det kan betale sig at spille medens
man sidder ved brættet i stedet for at vente til analysen bagefter, hvis i
forstår hvad jeg mener.
Til min overraskelse lå jeg pludselig på en delt førsteplads efter
syvende runde. Min korrektion var som sagt rådden pga. udeblivelsen,
men 500 dask blev det til i anden præmie. Endnu bedre var måske, at
jeg ikke tabte rating pga. reglen om vinderen af en turnering (her tæller
korrektion ikke med).
Alt i alt var det en fornøjelig oplevelse, hvor jeg lærte en smule mere ·
om mig selv. En af de rare ting ved skak!
Keld Hjortskov
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K-skak holdturneringen 1996
gode muligheder for at finde det
bedste forsvar, men praksis viser,
at initiativ ofte kompenserer for en
ussel bonde. Se blot partiet her!
10... dxc3 11. De2. Man vil ikke
bytte dronninger, når man lige har
ofret en bonde. 11 ... Lxb3 12. Sb5

K-skak holdturneringen 1996 er
for længst afsluttet, og vi vil derfor benytte lejligheden til at vise et
par partier fra 1. brættet, der blev
delt mellem Eivind og Søren.
Når man skal dele et bræt, må
man vælge mellem at spille partierne sammen og at spille hver sine
partier. Vi gjorde begge dele. Vi
forsøgte at nå til kompromiser
mht. åbningsvalget, og så længe vi
var enige om åbningen, spillede vi
partiet sammen. Dette medførte, at
vi var sammen om to af partierne
hele vejen, mens de øvrige partier
relativt hurtigt blev delt.
Den åbning, vi blev enige om
at spille med hvid, var c3-sicilianeren. Den er kendt som lidt uambitiøs, men det er ikke helt sandt.
Se blot de følgende to partier, der
altså fra start til mål havde to
hvid-spillere:
Søren + Eivind - Eddie Poulsen
1. e4 c5 2. c3 Sf6 3. e5 Sd5 4. d4
cxd4 5. Sf3 Sc6 6. Lc4 Sb6 7.
Lb3 d5 8. exd6ep Dxd6 9. o-o
Le6. 10. Sa3!? Den gamle teorivariant siger I 0. Lxe6, men Sa3 er
mere uklart - og der er ikke noget
værre i k-skak end en afklaret
stilling. Desuden er planen med
Sa3; at hvid bevarer sit udviklingsforspring og bliver ved med at stå
mest aktivt. Især i k-skak er det
vigtigt at have initiativet. Man
skulle tro, at forsvareren havde

Db8 13. axb3

Denne stilling havde vi også i det
næste parti! Eddie valgte det stærkeste, nemlig 13...e5! Grunden til,
at ... e6 er dårligere, bliver åbenbaret om lidt... 14. Sfd4!? Det
mest skarpe (og det mest eksotisk
udseende... ), men sort har alligevel
en mulighed for at udligne.
14...•Sxd4 15. Sxd4 f6 16. bxc3
Kf7. På ... Le7 eller ... Ld6 er 17.
Sf5 ubehageligt. Sort er derfor
nødsaget til at forsøge at gennemføre en kunstig rokade. Men det
taber tid, og selv om hvid ikke har
nogen farlige trusler lige med det
samme, er det tilstrækkeligt med
mere langsigtede trusler. 17. Sb5
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Ha! Med det aktiverende Tdl har
vi "tvunget" sort til at tillade det
aktive Dg4. Vi truer nu Lxb6 fulgt
af Td7 med farligt angreb.
24 ..KhR

17 ...Le7? Tabstrækket! Vi befinder
os stadig på teoriens overbetrådte
stier. Teorien anbefaler 17... a6!.
Planen med dette træk er naturligvis at få likvideret hvids mest aktive brik. Nu, derimod, viser hvids
udvikling sig afgørende. 18. Le3
Td8 19. c4! Der er ingen grund til
panik over at have tabt en bonde.
Vi fortsætter stille og roligt med at
forbedre vor stilling, mens sorts
brikker står passivt og bliver ved
med at stå passivt. Det vigtigste
var derfor at forhindre Sb6 i at
blive aktiv (... Sd5). 19...Kg8 20.
Tfdl. Bytter sorts eneste aktive
brik. 20... a6 21. Txc18+ Lxd8. Vi
havde måske nok regnet med, at
sort ville slå med dronningen, men
efter 22. Tdl Sd7 23. Sc3 har sort
svært ved at dæmme op for det
hvide angreb. 22. Sc3 Dc8. Det tager heldigvis mange træk for ham
at udvikle sig. Dette træk forbereder, at Ta8 en gang om et par år
kan bevæge sig, og forhindrer
Dg4. Aber wir haben doch anderen
Methoden... 23. Tel1 Dc6 24. Dg4.
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Her tinder v1 en anden plan, nemlig den, der følger i partiet. Problemet er, at sort i visse varianter
truer mat i bunden. Men vi tager
det bare stille og roligt: 25. h3!
Udnytter ganske enkelt, at sort
overhovedet · ikke har nogen fornuftige træk. Han spiller det li~ t
inspirerende 25 ...Tb8 26. cS Le"1.
Alternativet var Sa8 ... , hvilket var
sorts bedste chance(!). Nu vinder
vi, fordi vi ikke bliver mat i bunden. 27. cxb6 Dxc3 28. Tcl Dxb3
29. Tc8+ Txc8. Hvis h-bonden
stod på h2, spillede sort ... Lf8 !!
30. Dxc8+ Dg8 31. Dxb7 Ld6
Dxa6 opgivet. Hvid har efter
have været en bonde bagud i
træk vundet bonden tilbage. Men
det er ikke det vigtigste: sort er
færdig og kan ikke stoppe b6-bondens fremmarch.

i
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Vi lovede at vise, hvorfor 13 ... e6
var dårligere. Det kommer her: (de
første 12 træk var som ovenfor).
Eivind + Søren - Jacob Sylvan
K 1996
13...e6? Den afgørende fejl! Partiet
bliver ganske enkelt afgjort på det
faktum, at Db8 er for udsat. Hvids
næste træk er faktisk teori, men
Chandlers nyeste udgave om varianten blev først udgivet efter partiet, så vi måtte selv prøve at finde
hvids afgørende træk, nemlig 14.
g3! Sort er færdig! Det bedste er
nok 14... cxb2 15. Lxb2, hvorefter
sort på grund af truslen mod g7
ikke kan udvikle sig. Han prøvede
14...SdS 15. bxc3. Hvids trussel er
simpel: Lf4. Sd5 forhindrede planen et enkelt træk, men nu truer
hvid med c4 (fulgt af Lf4). Sort
forsøger 15...DcS 16. c4 Sc7
~~

diagonal. Vi truer i parentes bemærket Lxg7. Sorts bedste forsvar
er ...Tg8. 17...SxbS? Åbner stillingen, og fremskynder eksekutionen. 18. cxb5 Sb4 19. Se5. På
dette tidspunkt morede vi os meget
over at spille den hvide stilling.
Uanset hvad sort forsøger, har
hvid sjove ofre eller afgørende
matsætninger. 19...Le7 20. Tfcl
Db8? Nu taber han forceret. Hvis
han havde prøvet 20... Dd8, havde
vi alligevel vundet (f.eks. med 21.
Dg4 Tg8 22. Df3 fulgt af Dxb7),
men ikke lige så let. 21. b6 a6 22.
Dg4 g6 23. Tc7 Dd8 24. Tdl Sd5
25. Da4+ Kf8 26. Sd7+ Kg8 27.
Txd5! opgivet.
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17. Lb2! Det er svært at omstille
sig fra, at Lf4 har været godt, men
nu hvor sort har spildt sin tid på at
afbøde følgerne af Lf4 er det klart
bedre at sætte løberen på den åbne

Vi foreslog ham 27... exd5 28. Dd4
f6 29. Dxd5+ Kg7 30. Sxf6.
I den tredje hvide spillede vi
også c3-varianten - mod Curt Hansen. Det var ikke noget spektakulært parti, men vi vil alligevel vise
det en anden god gang.
Eivind og Søren
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At tænke sig...
Et af klubbens agtværdige medlemmer, som vi desværre ikke ser så ofte i klubben
længere, har i mange år terroriseret os på de sort/hvide felter. At han ikke helt har
· sluppet taget om felterne, men stadig kan vinde, beviser det følgende udklip fra
Lokalavisen

Nedenstående kupon indsendes til Vanløse Avis, Herlutsholmvej 4,
inden førstkommende lørdag. Kuverten skal mærkes KRYDS & TVÆRS.
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PROGRAM
Onsdag

15/4

kl. 19.30

Vinterturnering, 13. runde.

Onsdag

22/4

kl. 19.30

Udsatte VT-partier.

Onsdag

29/4

kl. 19.30

Udsatte VT-partier.

Onsdag

6/5

kl. 19.30

Vinterturnering, 14. runde.

Onsdag

13/5

kl. 19.30

Udsatte VT-partier.

Onsdag

20/5

kl. 20.00

Lynmesterskab.

Onsdag

27/5

kl. 20.00

GENERALFORSAMLING.
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Deadline
Indlæg til næste nr.. af Fribonden afleveres senest d. 6/5-1998.
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl. 19.30
i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse Kirke.
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