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· KSU's holdturnering

For vores hold i KSU's holdturnering
gik det, som det fremgår af slutstillingen
her på siden.
Til nogle: Slik sårene
Til andre: Fejr triumfen
Til alle: Nyd sommeren, og vend stærk
tilbage til efteråret.
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1.rk. gr. 2
Skakspilleren 31 - 8
Chesster 27½ - 10

V Gladsaxe 25 - 8
Saxo 25 -7
Albertslund 22½ -4
Herlev 21½ -4
Vanløse 15½ :..!
Lyngby-Virum Udgået

2.rk gr 1
Rødovre 41 - 13
KS 39½ - 12
Amager 37½ -9
Brønshøj 33½ - 10

~
Ishøj 22 -4
Vanløse 21 -5
Skak 17 -2
Øbro 12½ - I

4. rk. gr. 4
Vanløse 18 :..!2

t Lyngby 15½ -7
Tårnby 15 -7
Hvidovre 14 - 8
K41 10½ -5
Amager 7 ..,- .)

Ishøj 4 -0
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GYS!

Som bekendt er det et krav for at
kunne få udbetalt stotte i form af
100 frimærker til k-skak holdtur
neringen, at man fremviser mindst
et parti fra den pågældende tur
nering. For at opfylde forpligtelsen
viser jeg nu med nogen forsinkelse
et instruktivt parti fra den k-skak
holdturnering, der begyndte
1995 ...

Partiet er en ren gys-er, i hvert
fald hvis man hører til blandt de,
der siger gys-4 og gys-5 i stedet
for g4 og g5.

Men for at sætte partiet i sin
rette ramme vil jeg først vise et
helt andet parti, som jeg havde
fundet i Informator 42. Åbningen
er den samme, og planerne nogle
afde samme. Vi springer åbningen
hurtigt over, og selv om manøvren
Sb8-c6-b8-d7 måske kunne for
tjene nogle kommentarer, er det
ikke åbningen, der interesserer os.
Barbulescu -Andonov, Dubai (OL)
1986:
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 e6 5. Sb5 d6 6. c4 Sf6 7.
Slc3 a6 8. Sa3 b6 9. Le2 Lb7 10.
0-0 Sb8 11. f3 Sbd7 12. Le3
Dc7

Denne stilling går igen i det føl
gende parti, og vi tager os derfor
et lille diagram.

Åbningen har givet en pindsvi
neopstilling for sort, hvor hvid har
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svært ved at bryde igennem. Det
er hele meningen med åbningen, at
hvid skal slide sig ihjel i forsøget
på at skabe svækkelser. Men Bar
bulescu har tilsyneladende en an
den plan: Han gør nemlig ingen
ting i de næste træk!

Eftersom hvid tilsyneladende ikke
vil spille aktivt, er det ved at være
sorts tur. Han lægger en plan, der



begynder med det stille udseende
17 ...Kh8. Men det er indledningen
til en aktiv plan. 18. a3 Ld8! 19.
Df2?! Tegnene er Andonovs fra
Informator. Han angiver hvids
bedste til at være 19. Kh 1 fulgt af
Lgl og b4, med lige spil. 19...Tg8
20. Sd2.

Nu er vi så nået frem til det, den
ne artikel handler om. Vi tager os
derfor en kort pause for at studere
stillingen. Vi kan se, at sort ikke
har nogen svækkelser, og at hvids
officerer synes at have problemer
med at få "bid". Alle hvids of
ficerer står på fornuftige felter,
men det er ikke oplagt, hvordan de
kan komme videre. Samtidig er
stillingen lukket i centrum, og hvid
kan ikke skabe nogen særlig ak
tivitet i centrum. Hvis sort kan få
åbnet centrum, vil de to lø
berdiagonaler a8-hl og b8-h2 give
sort gode angrebsmuligheder, men
det er for farligt at åbne centrum
på nuværende tidspunkt. Så vil
hvids officerer jo begynde at få
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nyt liv. Sort skal altså først åbne
centrum, når han vil kunne udnytte
løberdiagonalerne til et kon
geangreb. Ergo må planen være at
skabe svækkelser i den hvide lejr
til forberedelse af angrebet. Da
hvid ikke truer med noget modstod
i centrum, vil et kongeangreb fra
sorts side ikke kunne gendrives
med det tematiske modstod i cen
trum. Planen er dermed formuleret:
Angrib på kongefløjen! Derfor:
20...g5! 21. Le2 Lc7 22. Sfl Tg7
23. h3 h5 24. Ld4 Tcg8 25. Td2
La8 26. b4 Tg6

Siden sidste diagramstilling har
sort tålmodigt gennemført sin plan,
og nu står alle sorts officerer aktivt
og klar til enten at åbne centrum
eller forsøge det direkte konge
angreb med ... g4. Hvid bliver ban
ge og svækker sig med trækket 27.
g4. Men trækket er vand på sorts
mølle. 27 ... hxg4 28. hxg4 Th6 29.
Ldl Tg7 30. Se2 Kg8 31. Seg3
Kf8? 3 l...Tgh7 var bedre, for nu
kan hvid slå på c5 med skak. 32.



I denne stilling kan vi bemærke, at
hvid har stillet sig aktivt op på
kongefløjen, og at hvid dominerer
centrum. Sort kan derfor ikke gen
nemføre noget modstod i centrum,
og det kan derfor se ud til, at sort

15. g4! Og herefter går hvids spil
let, mens sort har problemer med
at foretage sig noget aktivt. Jeg
spiller derfor lidt planløst frem og
tilbage. 15...Lc6 16. Sc2 Tac8 17.
Tacl Db8 18. Sd4 Lb7 19. Tfdl
Se8 20. h4 Sc7 21. h5 Da8 22.
Dg3. Hvis han havde set mit svar,
havde han nok straks spillet 22.
g5

44 ...Txg4+! 45. fxg4 Thl +! 46.
Kxhl Dxe4+ 47. opgivet .

Og nu til mit parti. De første 12
træk er (med trækomstilling) præ
cis som i Barbulescu-partiet (se 1.
diagram ovenfor), bortset fra, at
jeg spillede ... Le7 i stedet for
... Dc7.
Mikkel Strange - Eivind
13. Del! En klart bedre plan end
Barbulescus. Dronningen står bed
re på f2 end d2, for på f2 under
stotter den presset mod b6. 13...o
o 14. Df2 Dc7. Og nu får Mikkel
Strange en lys ide, som bygger på,
at sort ikke straks kan gennemføre
et modstod i centrum. Hvid kan
derfor risikofrit gå til angreb:

Sort trækker og vinder!

c5! dxc5 33. bx:c5 Th3 34. Sh5
Tg6 35. cxb6 Lf4 36. Lxf6 Lxd2
37. Dxd2 Sxf6 38. Db4+ Kg8 39.
SxJ6+ Txf6 40. Dc5 Kg7! 41.
Dxg5+ Tg6 42. Dc5 Df4 43. Dc7
e5 4-L Tc5.
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må forsøge at forsvare sig mod
hvids angreb. Indtil man pludselig
får en lys ide. Det var faktisk Ste
en, der fandt det eneste træk i
stillingen, da han spurgte, om man
ikke kunne spille 22...gS! Trækket
er dybt logisk. Hvid havde regnet
med at skulle angribe med g- og
h-bønderne alene (hvids plan var
naturligvis g4-g5-g6), men det kan
han pludselig ikke længere! Enten
må han bryde sorts stilling op med
f4 eller lignende - men det får
sorts batteri Da8-b7 til at blive
stærkt. Eller også må han bide i
det sure æble og slå en passant -
men så slår sort tilbage med f
bonden, og hvids angreb er fuset
ud i sandet samtidig med, at sort
bekvemt kan stille begge sine tår
ne i f-linjen. Objektivt set er 23.
hxg6 e.p. nok det bedste, men sort
har reddet sig ud af en presset
stilling. Hvid vælger imidlertid et
andet træk, som jeg den dag i dag
ikke har forstået en pind af: 23.
h6? Skaber en svækkelse, som jeg
før eller siden kan udnytte og vin
de denne bonde, der som en anden
Palle alene i verden er kommet til
et sted, hvor der er langt til nær
meste ven. 23•..Kh8 24. b4 Se8
25. Sb3. 22 ...g5 var imidlertid ikke
alene et forsvarstræk. Det var også
første skridt mod et modangreb på
kongefløjen. Det er forholdsvis
sjældent, man får lov til at angribe
på samme fløj som modstanderen,
men det gør det jo ikke mindre
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fornøjeligt at få lov til at spille
25.. .f5! Nu er det sort, der har
overtaget dirigentstokken. 4 træk
tidligere troede jeg, partiet var ved
at blive tabt. Nu regnede jeg med
at vinde ... 26. gxf5 exf5 27. Ld4+
Lf6 28. Lxf6+ Txf6 29. Sd5 Lxd5
30. Txd5 Se5

Sort står klart bedst. Det er for
mentlig snart tid til at inhalere h6-
bonden, gerne kombineret med en
aktivering af Se8 (f.eks. planen
Sc7-e6-f4). I stedet "vælger" hvid
at tabe en kvalitet: 31. Sd4? f4 32.
Df2 Sc7 33. Txe5 dxe5 34. Sf5 g4
35. cS gxf3 36. opgivet. I nærskak
havde man nok spillet en hel mas
se træk mere, men i k-skak opgi
ver folk ofte, når de har set skrif
ten på væggen.

Eivind



K.41 's 6. Hurtigholdturnering
Lørdag 18/4 på Katrinedalsskolen

Optakten.

De Fotogene lever i disse tider en noget omskiftelig
tilværelse. Franz kunne pga. en travl arbejddag ikke deltage.
Så i første omgang bestod holdet af Keld Hjorthskov,
Nikolaj Ohayv, Bjørn Gemzøe og undertegnede. Nu er en
aftale altid en ting som skakspillere sætter højt ! Så derfor er
det rart, at man i god tid onsdagen før turneringen, efter at
have haft aftalen i over en måned, modtager Gemzefars
afbud pga af en konfirmation. Det er da også irriterende, at
sådanne begivenheder ganske uventet dukker op. Dagen før
får jeg så et sirligt håndskrevet brev fra den
selvproklamerede tronfølger til Bobby Fisher - - - Nikolaj,
hvis nogen skulle være i tvivl, der i maleriske vendninger
beskriver et sygdomforløb, der på gådefuldt vis, kun sætter
ham i stand til at hyggelyne hos Gemze fredag aften. Han
mener ikke selv, at hans ustabile tilstand kan klare at spille
rigtig skak . . . i dagtimerne. Den eneste lighed med Fisher
må være på det mentale niveau --- eller mangel på samme !
Nå ... men det er da godt, at der er mere stabile elementer

at sætte sin lid til. Gunnar The Great stiller beredvilligt op
som formstærkt førstebræt, og Keld er da heldigvis til at
stole på, og så har vi jo alle et misundelseværdigt godt
udseende!
Denne turnering var jo De Fotogenes ilddåb for 3 år siden>

og er blevet en slags forårsklassiker, man ser frem til. Den
charmerende aula på Katrinedalsskolen lægger de fysiske
rammer, og K.41 under ledelse af notabiliteten Roland
Greger sørger for kompetent afvikling.
Det nys afholdte DM i Tåstrup havde lagt en dæmper på

antallet af deltagende hold. Men glædeligt var det at se, at
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flere skakspiller af hunkøn havde lagt vejen forbi. Rart var
det også at se Vanløseklassikeren Waterloose med Erik,
Jørgen (specielt rart at se ham igen !) og Richard stillede op.
Knud sammen med vennerne fra hyggeskakforeningen var
der også. I år takkede de ikke for kaffe, men kaldte sig
simpelthen Larsen. Undervejs kiggede Niels Rendlev og
Niels Edoo forbi. Sandeligt om Gemzebasse ikke var blevet
jaget fra kirken, så han aflagde også et besøg i to etaper ? ! ?
Efter min mildest talt sorte aften om onsdagen i KS's

hurtigskak EMT, var jeg opsat på frisk udhvilet, at gi' den en
skalle.
Vores snitrating lå på 1633, hvilket lige præcis placerede

os i bunden af ratinggruppe B. Det var jo lidt hårde vilkår
for Keld og mig, men til gengæld skulle Gunnar så kunne
profitere af det.

I.Runde

Første runde bød på Nørrebro Stenene. Bag det noget
autonome navn gemte sig ikke hætteklædte
samfundsnedbrydere, men derimod et hold med et solidt
rating gennemsnit på 2192. Jeg spillede sort i en Grunfelder
og den kendte min modstander til bevistløshed. Erik
underholdt senere med en romantisk anekdote om, hvordan
hans skakcomputer brugte mindst 20 sekunder på at regne
på fortsættelsen i en af de mere cowboyprægede varianter af
kongegambitten. Ligeledes rystede jeg min modstander i
mindst 20 sekunder, ved koldt at ignorere en truende
kvalitetsafbytning et par træk ude af bogen (min bogl), for
derefter at prøve at forvirre ham mest muligt i hans
matsættende bestræbelser. Gunnar missede en gevinst og
Keld havde heller ikke noget at søge, så vi startede dagen
med en lang rokade. 0-0-0 = 0/3.

2.Runde.
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Bossen Bumsen & Ladyen var en mere overkommelig
mundfuld på 1532 snittet. Gunnar viste, hvem der var den
rigtige chef, ogKeld var en effektiv bumsefjerner. Åbningen
var 1.b4, ladyen hed Mette og spillede pæn skak, men
glippede totalt i slutspillet. 1-1-1 = 3/6.

3.Runde.

De Fotogene så bedre ud, men 3. runde bød på Balkan
Ekspres 1964. Min rustne Grunfelder var intet værd, Keld
blev udpositioneret og Gunnarmissede nok en gevinst. 0-0-
0 = 3/9.

4.Runde.

Så var det Larsen på 2078. Gunnar var spillet varm og
vandt. Keld og jeg var på gyngende grund. Jeg havde
besluttet at give Knud noget at tænke på og spillede et Sort
Grobsystem (1 ...g5). Knud erjo en sand gentleman, der
værdsætter spændende skak. Han valgte den mest ambitiøse
fortsættelse (d4-e4-f4!). Jeg glemte Kb8 efter den lange
rokade, så pludseligt kyssede den hvide dronning godnat. 1-
0-0 = 4/12.

5.Runde.

Bad Boys & Finn 1563 var klar efter en kærkommen
frokostpause. Jeg blev undervist i skoleskak efter en
kvalitetsafbytning og Keld var åbentbart også blevet
forspist. Gunnar vandt i fm stil og var slet ikke til at stoppe!
1-0-0 = 5/15.

6.Runde.
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Det var en noget pauver score vi fremviste, så nu skulle
der points på bordet! Klør 3 på 1655 lagde ryg til en
regulær 3-0 afklapsning. Min modstander svarede 1.b4 med
1 ... c6 og fulgte ikke op med den iforvejen suspekte
dronningefremstødsvariant. Det duede slet ikke. Han fik
godtnok en glimrende springer forpost, men efter at jeg
havde regnet lidt dybere i stillingen, så jeg, at jeg kunne
bytte kvaliteten midlertidigt og vinde endnu en centerbonde.
Min modstander ville dog i første omgang ikke give
kvaliteten igen, men istedet bytte sin dronning for min
springer. Han standsede med begge brikker i hænderne og så
tvivlende ud.Et gjaldende "RØRT BRIK", bragte ham til
fornuft og så var der full house. Vi satte trumfmod Klør 3.
1-1-1 = 8/18.

7.Runde.

. 7. runde bød på det traditionsrige Vanløsederby
Waterloose-De Fotogene. De Fotogene havde jo egentligt
revance til gode. Selv en oplyst skakspiller, som Erik kunne
ikke knægte "Den store Gunnar". Keld følte sig "snydt" af
Jørgen, men kunne ikke stille noget op. Jeg havde netop haft
"fornøjelsen" afRichards bror Egon i KS om onsdagen.
Efter jeg der havde lavet et tvivlsomt offer, faldt min stilling
sammen. Personligt kan jeg kun huske, at have slået Richard
en gang nogen sinde før. Det var et par år siden, hvor jeg
snød ham i en BDG Rydergambit i lyn. Jeg har ellers spillet
siciliansk et par gange uden held. Så nu kunne jeg jo
ligesågodt prøve 1. ..g5 mod hans kongebondeåbning. Han
fik dog tilkæmpet sig g-bonden og så ville han pludselig
bytte af?! Med ligefarvede løbere fik jeg udlignet og
snuppede hans h-bonde og så var stillingen remis! Men
Richard ville søge gevinsten, så jeg diskede op med aktivt
modspil. Skønt Jørgen mener, at kunne se gevinst for hvid
på et tidspunkt, forsvandt Richards bønder fra brættet. Med
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ca 45 sek igen mod mine 5 min gav Richard op. Det eneste
slutspil, jeg føler mig nogenlunde sikker i, er det ligefarvde
løberslutspil. Det skyldes nok min hang til Dam som lille. 1-
0-1 = 10/21.

8.Runde.

Traditionen tro lå De Fotogene lige i hælene af
præmierækken. Vi skulle selv afgøre det i sidste runde. Så
var det bare spørgsmålet ommonradsystemet for en gangs
skyld kunne fabrikere os en modstander afoverkommelig
styrke. Det skete ikke! Sjakaleme2 med 2227 snittet blev
tildelt. Et 2 kvinde 1 mandshold med et 1.bræt (kvindelig)
på 2300 og et 3. bræt (også kvinde) på 22etellerandet var
vilkårene. Jeg sagde pænt goddag, men min modstander var
vist mere hjemme i skakken end i det danske sprog. Jeg
spillede l.b4 og hun svarede med en opfindsom udgave af
hovedvarianten, hvor hun byttede sin hvide løber for
springer. Det var roligt og flot mesterskak og skønt det
øjensynligt forløb udlignende, havde hun alligevel opbygget
positionel fordel (og fremviste mere spilforståelse). Mine
mercenterbønder kunne heller ikke bruges til noget. Keld
måtte også melde pas, men Gunnar lader ikke det "svage"
køn charmere sig på brættet og vandt stilsikkert. 1-0-0 =
11/24.

Summa Delirium.

Lige under 50% score er aldrig tilfredstillende, og hvis vi
glemmer korrektionen var der kun 1/2 point til en delt 2. og
1 point til en delt 1. plads i ratinggruppe B. Vi kunne dog
glæde os med at Gunnar tog en delt topscorepræmie på 1.
brættet med 6/8.
En hyggelig skakdag fik sin ende. Og mon ikke De

Fotogene er at finde samme tid og sted næste år ..... i en eller
anden opstilling! Hans Nissen
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Redaktionel bemærkning:

Det efterfølgende regnskab er lavet ud fra kassererens foreløbige
opgørelse. Der er således ikke tale om en endelig opstilling endsige
et revideret regnskab. Et sådant forventes at foreligge på general
forsamlingen den 27/5-98.

Vanløse Skakklub, driftsregnskab 1/4 1997 - 31/3 1998

Indtægter

Ordinært kontingent
Kontingent vedr. tidl. år
VT-indskud
Renter

Giro og bank
Obligationer

Sponsor, Kaj's Foto
Tilskud, FOS
Øl/vand og kaffe

EMT-køkken
Klubaftener

Forudbetalt husleje

lait indtægter

93,52
3960,00

4650,00
5012,70
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19975,00
900,00
700,00

4053,52

1500,00
4479,62
9662,70

840,00

47238,74



Udgifter

EMT-tumering 1108,50
Lokaleleje 13973,00

Ordinær leje 10080,00
EMT97 3030,00
Lindersvold 263,00
Vestvoldtum.97 600,00

Indkøb til Vetstvoltum. 1955,75
K.S. U.-kontingent 14285,50
Gebyrer 292,14
Porto 1961,65
Gaver 200,95
Indskud turneringer 1250,00

Divisionstum. 750,00
K-skak 200,00
K.S.U. 300,00

Tilskud turneringer 1646,00
Kørepenge 146,00
K-skak 1500,00

Præmier 3638,25
Vintertum. 3000,00
VS-open 228,25
Pokaltum. 410,00

Juleafslutning 432,25
Holdafslutning 2653,75
GM, Lars Bo Hansen 2000,00
Skak-artikler 1241,00
Obligationer, nedskrivning 600,00

lait udgifter 4723_8,74
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Status pr. 31/3 1998

Aktiver

Indeståender
Den Danske Bank, 3131 033729
Den Danske Bank, 3131 853696
Girobank, 647-8433
Kasse
Statsobligationer
Præmieobligationer

Inventar
Tilgode, præmie, juniorhold
Driftsunderskud
lait

Passiver

Forudbetalt kontingent
Skyldige præmier
Skyldig K-skak porto
Skyldige beløb vedr. best.møder
Dispositionsfond
Forsikringsfond
Formue pr. 1/4-1997 (bogført)
Opregulering formue

lait
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29081,11
18289,94
8736,65
3281,85

45209,20
200,00
10,00

400,00
5127,90

110336,65

2400,00
3000,00
1875,00
400,00

64608,89
6500,00
31367,76

185,00

110336,65



Budget 1998-99

Indtægter:

Ordinært kontingent
Restancer tidl. år
Indskud VT
Tilskud
Øl/vand/kaffesalg
Diverse, incl. sponsor
Renter

Ialt

Udgifter:

KSU-kontingent
Lokaleleje
Indskud m.m.
Præmier
Porto
Tilskud
Arrangementer
Fribonden
Gebyrer
Nyindkøb
Diverse
Nedskrivning af obligationer
Dispositionsfonden
Forsikringsfonden
Driftsoverskud

lait
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23500,00
4200,00
1700,00
4000,00
9000,00
1500,00
4000,00

47900,00

13000,00
13000,00
1200,00
3500,00
2000,00
1700,00
2000,00
1200,00
300,00

1500,00
1000,00
600,00

4000,00
1500,00
1400,00

47900,00



Egenkapital pr. 31/3-1998:

Dispositionsfond
Forsikringsfond
Formue

lalt

64608,89
6500,00

27924,86

99033,75

Noter til regnskabet:

a) EMT-turneringen gav et samlet overskud på 511,50 kr., hvis man
indregner EMT-køkkenkassen og lokaleleje.

b) Inventar er bogført til en værdi på kr. 10,-. Den reelle værdi skønnes til
at udgøre kr. 15000,-.

c) Statsobligationerne er 9% obligationer, nominel værdi kr. 40000,
indkøbt forrige år: for kr. 48809,20. Kursværdi pr. 31/12-97 udgjorde
48884,- (kurs 111,10). Da klubben agter at beholde dem og da de ved
udløb år 2000 indfries til kurs pari, er det ligesom sidste år valgt at
nedskrive dem. I år er nedskrivningen af obligationerne kr. 600,-, nemlig
fra kr. 45809,20 til kr. 45209,20.

Kassereren

Oaså næste sæson?

PRESSEf<)'
REl<lAI

BIMlUPSFOTI
REaPnOI'

I EGET AlEUER EllEll CNLOCAll

ÅI.EKISlEVEJA2 272lVAKØSE ,~.
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Korrespondance-skak
Morten 's vej til landholdsklassen

Den 6.januar i år kom der et skakkort med posten, der med de store tal 0-1
på bagsiden forkyndte, at min sidste modstander i K-skak Eliteklassen
1997 havde opgivet. På forsiden stod det mere ydmyge "jeg opgiver" fulgt
af "tillykke med oprykningen" og en bemærkning om, at et afmine træk i
det nævnte parti fortjente to udråbstegn. "Et træk der kendetegner en
landsholdsspiller?" spurgte han, og dermed er det afsløret hvad denne
artikel(-serie) drejer sig om, nemlig at Vanløse Skakklub har fået en spiller
i Landsholdsklassen! Det er selvfølgelig ikke uden en vis stolthed, atjeg
kan konstatere, at et af mine store mål dermed var blevet indfriet.
Der bliver sagt og skrevet meget om K-skak i disse år. Min holdning er
aldeles afklaret mht. deltagernes eventuelle brug af skakcomputere, der jo
for tiden hviler som en sort skygge over denne disciplin. DET UDGØR
IKKE NOGET PROBLEM!!! - i det mindste ikke for "stærke spillere" ...
Computerne er kommet for at blive. Bevares, de bliver stærkere og
stærkere, men det er nu ikke meget anderledes end hvis man søger råd hos
en stærkere (end en selv?) spiller, der meget vel kan tagefejl afen stillings
krav. Det er lærerigt at høre andres meninger om en given stilling. Det
kendte vi fra de "glade dage med hængepartier", hvor Vanløses evne til at
møde op til hængepartier i fx holdturneringer og høste det ene point efter
det andet vil være velkendt for de af klubbens medlemmer, der stammer
fra æraen før computernes indtog. Denne evne blev født af de
fællesanalyser, der (dengang) var faste indslag på klubaftener, og
undertegnede holdt sig ikke tilbage. Mine K-skak resultater har uden tvivl
rod i mange herlige hængepartianalyser i tidens løb.
Jeg hører også nogen sige, at deltagere i K-skakturneringer bare sætter en
computer på opgaven og så vinder de, men den køber jeg ikke. Forestiller
man sig to ens programmer, der spiller mod hinanden(!), så ender dette jo
altså ikke remis, ergo risikerer "man" stadig at tabe selvom man skulle
bruge computer. Man skal heller ikke glemme, at computerens
analysedybde afhænger af, hvornår man beder den om at trække! Jeg har
flere gange prøvet at lade Fritz analysere forskellige stillingstyper i
adskillige timer, mens jeg sad inde ved siden afmed rigtigte brikker og
bræt og "trængte ind i stillingen". Konklusionen er, at Fritz ikke ville klare
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sig i en Eliteklasse, fordi den ikke besidder evnen til atplanlægge
langsigtet og ikke "forstår" stillingerne. Når det er sagt, skal det også
indrømmes, at programmerne har en fordel i kombinatoriske stillinger,
hvor alle mulige ofre lettere ses af en computer. Hvem vinder så i K-skak?
Jo, den spiller der besidder den bedste forståelse for stillingen samt en
række andre menneskelige evner.
Nøgleordene i alt dette er fx. ideer, opfindsomhed, skakforståelse,
strategisk tankegang, planlægning, forudseenhed, "detektiv-instinkter",
erfaring, intuition osv. K-skak giver en spiller nye våben til nærskak i form
af planer, åbnings- og midtspilsviden, kombinationstemaer, udholdenhed
og systematik. Hertil kommer mange timers underholdning, overraskelser
efterprøvning af bivarianter.

Denne føljeton starter med min deltagelse i en Mesterklasse i perioden
marts 1992 til juni 1993, hvor jeg vandt klassen med 5/6.
Jeg vil primært forsøge at kommentere partierne ud fra en stillingsmæssig
forståelse og ikke så meget med et hav af analyser!
Første parti var færdigt i august - remis i 17 træk med sort. Jeg kom ind i
en lidt usædvanlig opstilling i Siciliansk og måtte spille energisk for at
udligne. Han skrev tilbage, at resultatet ødelagde hans ellers fine
Sicilianske statistik med hvid.
Andet parti er jeg faktisk temmelig stolt af, da jeg kaster mig ud i et (for
mig) usædvanligt kraftfuldt angrebsparti, der indledes med fine manøvrer,
der optimerer alle officersstillinger før de afgørende kombinationer
startes.
MMH - Tom Petri Petersen, Randers
1.d4, Sf6 2. c4, g6 3. ScJ, Lg7 4. e4, d6 5. fJ, 0-0 6. Le3, Sbd7 7. Sh3!,
En lille nuance (teorien giver det l-tegn). Normalt spilles Sge2,g2-g4,Sg3
osv. idet man rokerer langt og indleder et kongeangreb. En anden
mulighed er Sge2-cl-d3, der understøtter c4-c5, men problemet er ofte
hvad-man gør med sin hvidfeltede løber. Springeren står ofte i vejen. Med
springeren på f2 er Lfl fri, e4 er overdækket efter det tematiske f7-f5 og
brodden er taget af den til tider generende dronningeskak på h4. De af Jer
der spiller Kongeindisk ved sikkert, at sort kan skaffe sig af med sin
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"dårlige" Lg7 (efter e7-e5) ved at spille Lg7-h6 Lxh6,Dh4+ og Dxh6. 7. -,
c5 8. dS, Se5 9. Sf2, e6 10. Le2, exd5 11. cxdS, a6 12. f4, Sed7 Vi har nu
en Ben-Oni lignende stilling, hvor hvid dels indleder en begrænsningkrig
mod sorts udfoldelsesmuligheder (f7-f5 og b7-b5) og dels et angreb i e
Iinien. 13. a4, De714. Dd2, Se815. 0-0, Tb8 16. Tfel, fS 17. Ld3, Df6 ?!
Det ideelle for hvid vil være at sort slår på e4, og omvendt for sort at hvid
slår på f5. Herom drejer sig trækkene 17-20. 18. a5, Sc7

~ ~ § @ ~ ~ ~ B

19. Lc4!,-

Et pragtfuldt træk, som det kostede mig en del hovedbrud at finde. Kom
ikke og sig at en computer ville kunne finde det?? Ideen er at sort ikke
længere kan slå på e4, men må finde sig i giftige aftræksskakker fra Lc4
ifm. angreb i e-linien. Fx. I 9.-,fxe420.Sfxe4,De721.Sxc5,Sxc5
22.Lxc5,Dd8 23.La7,Ta8 24.Lb6,- med overlegent spil eller om man
foretrækker det(!) 2I.Sxd6,Dxd6 22.Se4,De7 23. d6+,- eller 21.Sxd6,Lxc3
22.Sxc8,- osv. Sort er færdig. 19. -, b5 20. axb6, Sxb6 Se diagram:
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2\. e5!!, dxe5 22. fxe5, Dxe5? På Dh4 eller Dd8 følger La2 og angrebet
fortsætter fx. 22.-, Dd8 23.La2,Lxe5 24.Lg5,Lf6 25.d6+,Se6 26.Txe6,- sort
er magtesløs. Også 22.-,Sxc4 23.exf6,- taber en officer for sort. Tæl sel
efter! 23. La2, Df6 24. Lxc5, Kh8 På Tt7 havde jeg forberedt følgende
svada:

24.-,Tt7 25.d6,Se6 26.d7! !

ij ~ @ ~ ~ ~ ~ 8

26.-,Lxd7 27.Dd6,Sxc5 28.Dxb8+,Sc8 29. Tadl fulgt af Txd7 og sort kan
opgive. Te8 er ikke meget bedre: 24.-,Te8 25.d6+,Se6 26.Lxb6,Txb6
27.d7,- og tæppefald. 25. Le7,opgivet 1-0 Partiet blev færdigt i november.
Tredje parti fandt sin afslutning i januar 93. Efter en passiv sort åbning
nåede vi denne stilling. Jeg har netop spillet h2-h4 for at blotlægge sorts
konge, men med sit næste træk (som jeg havde overset) sørger sort for, at
det nærmere er den hvide konge, der trænger til dækning!

lv1MH - Flemming Haupt Hansen, Brønshøj

~ ~ @ ~ ~ ~ ~ 8

22. -, Sf4!? 23. gxf4, gxf4 24. De2, e4 25. Sd4, f3 26. Sxf3, exf3 27. Dxf3,
Sg7 Efter 27. -,Dxh4 28.Se5!?,Tf6 29.Dxf5,Txcl 30.Sg6+,Txg6
3 l.Dxg6,Txfl + må det ende remis. 28. Df4, Tf6 29. Se3, Txcl 30. Txcl,
Lb3 31. De4, Lxg2 med remistilbud. Jeg arbejdede i flere uger på at finde
en måde at udnytte f-bonden, men fandt ingen gevinst. 32. Sxg2, Dd7 33.
Tc3, Kg8 34. Se3, h5 35. Dc2,- og remis på mit forslag. ½-½.
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Nogle få dage senere kunne jeg afslutte fierde parti på denne måde:
Jesper Dinesen, Albertslund - MMH
1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, b6 4. a3, Lb7 5. Sc3, dS 6. cxdS, exdS 7. LgS,
Le7 8. e3, 0-0 9. Ld3, Sbd7 10. Tcl, cS 11. 0-0, Se4 12. Lf4, Sxc3 13.
Txc3, c4 14. Lbl, bS 15. Ses, Sf6 16. f3, aS 17. Tel,- Hvid beslutter sig
til efter nøje analyser at tilbyde en kvalitet. Det er dog kun midlertidigt, at
det er tilfældet. 17. -, b4 18. axb4, Lxb4 19. Dc2, g6 20. LgS, Dd6 (der
truede Sg4) 21. Lxf6, Dxf6 22. Sd7, Dd6 23. Sxf8, Kxf8 24. Tcl, Lxc3
25. Dxc3, a4 26. Da3, Dxa3 27. bxa3,- Dette slutspil var ventet "i et par
måneder", da den foregående slagveksling i det store hele var forceret. Jeg
satte derfor relativt tidligt ind med at analysere slutspillet og fandt en
overraskende ressource. Umiddelbart skulle man jo mene, at den sorte
løber er sin hvide kollega langt underlegen, men det er synsbedrag. Se
diagram:

B ~ ~ ~ ~ @ ~ ~

27. -, Tb8 28. e4, - (med remistilbud, men jeg har en fælde parat, der skal
testes) 28. -, La6! 29. exdS?, - En bommert, der blankt taber partiet, men
hvid anede overhovedet ikke uråd. Ideen er, at den sorte konge nu kan
trænge ind, hvilket ikke havde været muligt efter fx. 29.Kfl,-. 29. -, Tb3
30. La2, LbS! ! Igen et eksempel på noget som Fritz ikke kunne finde. Den
sorte gevinstplan ligger simpelthen uden for dens horisont. Et herligt
kreativt indslag fundet efter mange timers analyser, og som allerede
antydet længe før vi nåede stillingen. 31. Tc2, Ke7 32. Kf2, Kd6 33.
Opgivet,-. 0-1. Hvid var rystet! Sort dækker først c4-bonden og slår
derefter på a3 med let gevinst. Bemærk, at løberen skal stå på b5 for at
forhindre a3-a4 og muliggøre La4. Nu efter 33.Lxb3,axb3 34.Tbl,La4
løber bønderne ned i dronning.
Efter de første 4 partier lå jeg med 3 pts. ganske lunt i feltet. De sidste 2
partier i klassen samt starten på Eliteklasssen i marts 1997 følger i næste
nummer af FB.
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2. HOLDETS KRAMPETRÆKNINGER.

6. Runde, Saxo - Vanløse li 2-6

Nedrykningen var i praksis en kendsgerning forud for denne match,
og vi skulle derfor blot forsøge at redde æren, eller hvad der var
tilbage af den.

Skak kan spilles under mange former, og Saxos lokaliteter er de
mest særprægede, jeg har været ude for.
2 dobbelte kælderlokaler uden indbyrdes forbindelse, dvs. op på
gaden, hvis man har ærinde ( toiletter ) i den anden fløj.
Stemningen var imidlertid tæt, hyggelig og tilrøget og bar desuden
præg af mange andre aktiviteter, de gode Saxo-folk samles vist
ikke kun om skakken.

Knud spillede for Gud ved hvilken gang et stensikkert parti og
remisen var aldrig i fare.

Erik blev spillet fuldstændig ned, men så fik modstanderen lyst til
en længere lur, fmtl. en times tid, og Erik fik efterhånden udlignet
og remis.

Finn. G. fik et langt spændende parti med chancer til begge sider
og til sidst remis.

Jens W. spillede længe godt, men kunne til sidst ikke klare
modstanderens merbonde og tabte.

Peder R. fik aldrig rigtigt angreb og modstanderen kunne derfor
afslutte med helt point.

Søren .Juuls parti blev spændende og velspillet, og remisen var
vist i orden. 1.e4,d6. 2.d4,g6. 3.Sf3,Sf6. 4.Sc3,Lg7. 5.Le2,o-o.
6.Lf4,a6. 7.o-o,b5. 8.a3,Lb7. 9.Dd3,Sbd7. 10.h3,d5. 11.e5,Se4.
12.b4,Sb6. 13.Sg5,Sxg5. 14.Lxg5,Sc4. 15.Dg3,Dd7. 16.Lg4,e6.
17.Dh4,Tfe8. 18.Se2,a5. 19.c3,axb4. 20.axb4,Ta4. 21.Sf4,Tea8.
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22.Txa4,bxa4.23.Sd3,Dc6. 24.Sc5,Sb6. 25.b5,Dxb5. 26.Sxb7,a3.
27.f4,DxTf1. 28.KxTf1 ,a2. 29.Sd8,a1 D. 30.Kf2, Dxc3. 31.Sxe6,
Ta2. 32.Kg1 ,Ta1. 33.Kh2,De1. 34.DxDe1 ,Txe1. 35.Sxc?.

Henrik R. P. kæmpede i sædvanlig optimistisk stil, men klarede
ikke skærene.

7.Runde, Vanløse li - Albertslund, 1½ - 6½.

Knud spillede - og holdt - 52 træk mod den skrappe Car-
sten Nielsen. Så vidt jeg kunne se var det et ukorrekt løbertræk i
en lige stilling, der bevirkede, at Knud ikke fik remisen hjem.

Nillers underholdsmæssige kvaliteter var igen helt i top
og han spillede et forrygende parti mod den ligeledes me-
get skrappe Pelle Larsen. Forrygende, dvs. forrygende rin-
ge fra Nillers side-det hele varede 16 træk. Bagefter spurgte jeg
Niller, hvordan han så på partiet. Han var
imidlertid synligt oplivet - der var ikke noget som at få en ordentlig
gang høvl - og så fik han en åbning ( dvs. modstanderens ), som
han kunne bruge ved DM og vinde med. Og det gjorde han så!

Erik kæmpede længe alt ( dvs. den smule ) han har lært og måtte
ned. ·

Finn G. - se umiddelbart ovenfor.

Peder R. - spillede et originalt parti og lige inden tidskontrollen blev
der taget remis i en lige stilling.

John Th. spillede igen en meget hurtig remis. Det er han
meget skrap til.

Opsummering af sæsonen: Spillet og scoren viser for de
"faste" spilleres vedkommende, at kun Knud lever op til
den standard, der kræves i 1. række. Så 2. række er vist
helt i orden. 23



Onsdag 20/5

Onsdag 27/5

PROGRAM

kl. 20.00 Lynmesterskab.

kl. 20.00 GENERALFORSAMLING.

Efter generalforsamlingen vil den nye bestyrelse hurtigst muligt udarbejde et
program for sommeren.

BEMÆRK, at der allerede nu arbejdes på vores efterhånden traditionsrige
EMT, som er planlagt til at løbe af stablen i perioden 26/7 - 2/8.
Se indbydelse i Skakbladets Juni nummer.
Har DU lyst til at deltage, eller måske give en hånd med, kontakt Ole D.

Her fra redaktionen ønskes alle V.S.'s medlemmer en

Rigtig god sommer

husk der er aktiviteter hver onsdag sommeren igennem!

Deadline
Indlæg til næste nr. af fribonden afleveres senest d. 10/6-1998.

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 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 tlf nr. 38 74 41 07


