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Efter at have nydt dette års 'strålende' sommer, er vi klar til en ny sæson i
Vanløse Skakklub. Siden bladet her sidst var på gaden, er der sket mangt
og meget. Noget er ved det gamle (feks. kassereren), noget er vel
overstået (feks. VS's EMT), og noget er nyt (feks. FORMANDEN).

Der er flere spændende referater at tage fat på, men vi koncentrerer os i
dette nummer om Formanden, hans "tiltrædelseserklæringer", den
medlemsskare han styrer, og hvad medlemmerne bliver budt på i løbet af
efteråret. Men bare rolig, der skal nok blive samlet op på diverse
udeståender i næste nummer afFB.

Og så må vi ikke glemme Morten's spændende føljeton udi K-skakk:ens
verden. Læs videre i denne Fribonde om hvordan mange timers hårdt
arbejde foran analysebrættet belønnes med en plads i Eliteklassen, og se
hvordan det går der.

Redaktionen
Vigtigt indhold:

Medlemsliste (du bedes checke om oplysningerne om

dig selv er korrekte og give kassereren besked)

Efterårsprogram



Gemzøe's gengivelse fra en af
3.holdets hjemmekampe...
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En Formand gik af. ..
Jesper tog en tørn i en svær tid,
men indenfor det offentlige vokser
det administrative arbejde, og han
kom for ofte i tidnød.....



En Formand gik på. ..
Morten, en ornitologisk
vandmand der spiller bird, men
'reder' sig i slutspillet, har overtaget
fuglenettet, og vil forsøge at holde
styr på de flyvske medlemmer. Har
erfaring fra stæreflokke.
Herfra håber vi, at vingerne må bære!
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Gemzøe's gengivelse fra et af
sommerens studier...
"Hvorfor sked de fugle i et
vandtårn i Brønshøj?"



Ny formand - nye tider - på vej mod år 2000

På generalforsamlingen d. 27/5 skete der udskiftninger på flere af
posterne. Nye bestyrelsesmedlemmer blev Hans Nissen og Kjeld
Hjortskov, mens undertegnede blev valgt som formand. Jesper Holm
ønskede pgra. arbejdspres i det "civile" at blive afløst på taburetten.
Vi siger tak til Jesper for at have været kransekagefigur i det for
gangne år.

Hvad vil den nye formand så? Ja, først og fremmest ønsker jeg, at
der med basis i det vi ved er godt og som tiltrækker medlemmerne
skal ske en udvikling med klubben (igen). En udvikling der kan føre
os ind i næste årtusinde med en sund og gerne større medlemsskare.
Vi skal indflette aktiviteter i årets program, som kan få både aktive
og passive medlemmer til at dukke op hele året, vi skal få spilleglæ
den til at blomstre endnu mere og vi skal tilstræbe jævnlig turne
ringsaktivitet hos alle - ikke bare i vores egne turneringer, men også
gerne i koordinerede turneringer "ude i byen". Her kan Vanløses
spillere vise flaget og indsamle nye erfaringer ... og endnu mere stof
til Fribonden!

Med hensyn til de passive medlemmer, så mener jeg ikke, at der med
denne betegnelse følger en forpligtigelse til at blive hjemme. De har
af den ene eller anden grund ikke mulighed for at komme hver ons
dag, men "uformelle" aktiviteter i form af simultaner og demo-bræt
dage bør de tilskyndes til at deltage i. Se programmet andet steds i
Fribonden og sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for de dage, som
DU synes ser attraktive ud!

Bestyrelsen har i skrivende stund holdt sit første møde efter general
forsamlingen og i flæng kan fra diskussionerne nævnes:
1) planer om at klubben er synlig min. en gang pr. måned i de lokale
aviser.
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2) planer om at sætte en aldersgrænse for, hvornår juniorer kan mel
des ind fx. 10 år - dog med "prøvemulighed". Det har vist sig vanske
ligt i praksis at finde ressourcer i klubben til at drive en fuldtids jun
iorafdeling. Alle de mange medlemmer, der har gjort en fin indsats
her, er før eller siden løbet ind i problemet med, at man selv skal
spille i et andet lokale, og hva' gør man så ? Det bedste ville naturlig
vis være, om de "fra starten" kunne integreres i de helt almindelige
klublivsaktiviteter.
3) planer om at gøre opslagstavlen til et overskueligt og flittigt brugt
redskab mellem medlemmerne indbyrdes og mellem bestyrelsen og
medlemmerne. Her skal man hurtigt kunne se, om der er nyt fra be
styrelsen, tilmeldinger til turneringer, resultater, afbud, køb/salg/bytte
osv. osv. Idag er det svært at se, om der er hængt nye papirer op på
tavlen, siden man så den sidst. Og det gør nok, at man bliver mindre
tilbøjelig til at standse op og studere tavlen.
4) planer om at starte en slags evig turnering op efter barometerprin
cippet. Dvs. at man får lov til og mulighed for at udfordre pe_rsoner et
stykke(?) højere oppe på listen til fx. ½-times partier med mulighed
for at rykke rundt på ranglisten, barometeret eller hvad man nu vil
kalde det. Fordelene er mange ved en sådan sideløbende afdeling.
Nye medlemmer kan straks indplaceres uanset, hvornår de dukker op
i klubben i løbet af sæsonen, og ikke mindst situationen, hvor 2
mand (m/k) står uden modstander pgra. afbud vil kunne afbødes
væsentligt, ved at man (næsten da) får garanti for at kunne spille et
e11er flere interessante partier alligevel. Vi arbejder på at lave et re
gelsæt.
5) planer om at vi får deciderede velkomstpakker. De skal ligge klar,
når og hvis nye medlemmer m.fl. dukker op, så de - hvis det er van
skeligt at finde nogen, de kan spille med her og nu - kan orientere sig
om, hvem vi er, hvilke turneringer vi har og ikke mindst på hvilke
datoer det vil være særligt interessant at møde op i løbet af sæsonen.
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Lad spillelysten udfolde sig, spil med, hyg jer, lær mere, bliv klogere,
find sammen, analyser, sjov og alvor, løssluppent selskab eller i dyb
koncentration, fingerfejl, kornbier, blændende kongeangreb med me
get mere. Alt dette sker i Vanløse Skakklub. Og husk så, at klubben
har åbent hele året. Det er langt fra alle klubber, der kan prale med
det!

Morten

(Det var formanden, og her kommer så almuen...)

MEDLEMSLISTE

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

Asbjørn Sæthre, Peter Bangsvej 47, 1.th.
2000 Frederiksberg, 31 86 38 77

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

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

Benny Petersen, Klintevej 21
2970 Hørsholm, 45 86 43 84

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

Bjørn Johansen, Flakholmen 7-H
2720 Vanløse, 38 74 66 87

Børge Gyldholm, Stilledal 24, l.th
2720 Vanløse, 38 74 35 21
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Eigi1 Asanta, Engholm Alle 51
2650 Hvidovre, 38 34 10 46

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

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

Erik von Essen, Fuglebakken 3
4000 Roskilde, 46 37 38 08

Erling Madsen, Annebergvej 2, 2.th.
2700 Brønshøj, 31 60 60 84

Finn G. Madsen, Hækmosen 18A
2730 Herlev, 44 49 50 01

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

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

Hans Peter Overgaard Jensen, Bækkeskovvej 12
2700 Brønshøj, 38 79 43 20

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

.Henrik Riisgaard Pedersen, Odensegade 20, 4. th.
2100 Kbh. 0., 31 57 98 59

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

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

Jens Windeleff, Voldumvej 33, st.mf.
2610 Rødovre, 36 41 22 17
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Jesper Asgaard, Stilledal 35, st.th.
2720 Vanløse, 38 79 33 32

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

John Thomassen, Tustrupvej 4, st.tv.
2720 Vanløse, 38 74 79 05

Johnny Andersen, Randbølvej 14
2720 Vanløse, 38 74 21 73

Jørgen Hansen, Jyllingevej 62, 1.
2720 Vanløse, 38 79 20 24

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

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

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

Kennet Antonsen, Fuglsang Alle 114
2700 Brønshøj,

Kjell Suadicani, Gl. Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm, 45 57 22 86

Knud Larsen, Vodroffs Tværgade 5B 1-2
1909 Frederiksberg C., 21 24 19 47

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

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

Leif Jensen, Banebrinken 95, 3.lejl.47
2400 Kbh. NV., 39 69 61 10
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Louis Maribo Bjerregaard, Katrinedalsvej 25
2720 Vanløse, 38 71 16 04

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

Morten Møller Hansen, Voldumvej 47, l.tv.
2610 Rødovre, 36 72 34 58

Niels Edoo, Hoffmeyersvej 3, 2.tv.
2720 Vanløse, 38 74 09 88

Niels G. Carlsen, Anemonevej 25A, Hareskovby
3500 Værløse, 42 98 74 26

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

Niels Møller Rendlev, Dronningelundvej 5 - V
2720 Vanløse, 38 79 00 08

Niklas Johansen, Flakholmen 7 - H
2720 Vanløse, 38 74 66 87

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

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

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

Peder Raunsø Jensen, Stauninggårdsvej 40, Orø
4300 Holbæk, 59 47 07 61

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



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

Rasmus Haugaard Langkilde, Borrebyvej 24
2700 Brønshøj, 38 71 60 72

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

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

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

Sten Bauers, Fortunvej 9
2920 Charlottenlund, 39 90 85 74

Sune Maribo Bjerregaard, Katrinedalsvej 25
2720 Vanløse, 38 71 16 04

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

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

Og hvad skal alle disse mennesker så lave i dette
efterår? Få svaret umiddelbart efter dette reklame
indslag...

~
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AKTIVITETSKALENDER
(også kaldet program)

Lørdag d. 15/8

Onsdag d. 19/8

Onsdag d. 26/8

AUGUST
12.00 Skakkens dag i Vanløse,

kl.10-14 ved Vanløse Station

20.00 Vanløse Open, runde 1-3.

20.00 Vanløse Open, runde 4-6.

SEPTEMBER
Onsdag d. 2/9 19.30 Vinterturnering, 1. runde.

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

Onsdag d. 16/9 19.30 Demobrættet hentes frem og
Udsatte VT-partier.

Onsdag d. 23/9 19.30 Vinterturnering, 3 . runde.

Onsdag d. 30/9 19.30 Vinterturnering, 4. runde.

OKTOBER
Onsdag d. 7/10 19.30 Demobrættet hentes frem og

Udsatte VT-partier.

Onsdag d. 14/10 19.30 Vinterturnering, 5 . runde.

Onsdag d. 21/10 19.30 Vinterturnering, 6 . runde.

Onsdag d. 28/10 19.30 Demobrættet hentes frem og
Udsatte VT-partier.
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NOVEMBER
Mandag d. 2/11 -
Torsdag d. 5/11 Holdturnering, 1. runde.

Onsdag d. 4/11 19.30 Udsatte VT-partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 11/11 19.30 Demobrættet hentes frem og
Udsatte VT-partier

Mandag d. 16/11 -
Torsdag d. 19/11 Holdturnering, 2. runde.

Onsdag d. 18/11 19.30 Udsatte VT-partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 25/11 19.30 Vinterturnering, 7. runde.

DECEMBER
Onsdag d. 2/12 19.30 Demobrættet hentes frem og

Udsatte VT-partier

Mandag d. 7/12 -
Torsdag d. 10/12 Holdturnering, 3. runde.

Onsdag d. 9/12 19.30 Udsatte VT-partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag.

Onsdag d. 16/12 20.00 JULEAFSLUTNING.

Onsdag d. 23/12 Sandsynligvis lukket.
Hjemmekompjuter må bruges.

Onsdag d. 30/12 19.30 Nytårsskak.
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Tvekampen
Indledning:

Tvekamp listen er tænkt som alternativ rangliste baseret på
individuelle udfordringer. Der er ingen runde lægning eller faste
kampdage, hvilket gør den fleksibel også for mindre end I00%
aktive.
Formålet er at give alle mulighed for en aktiv skakaften uanset
om man måtte have tilmeldt sig en planlagt aktivitet. Desuden
åbnes mulighed for god kamptræning, nye modstandere og en
effektiv indslusning afnye medlemmer i klubben.

Deltagere:
Alle medlemmer er som udgangspunkt med. Der skal således
meldes fra Tvekamp listen hvis man ikke vil udfordres.

Gebyr:
0 kr

Præmier:
Ingen

Tvekamp listen:
Tvekamp listen starter som en kopi af klubbens styrkeliste.
Nye spillere indsættes umiddelbart under den lavest placerede
på listen med højere rating end den nye spiller. Med "rating"
menes først DSU rating dernæst klub rating og til sidst skøn,
hvis intet rating tal haves.
Listen føres på klubbens røde tavle af ethvert bestyrelses
medlem.
Enkeltresultater føres på et separat ark så listen evt. kan
opdateres og verificeres senere. Resultat arket placeres på
klubbens opslagstavle.
Hvis en kamp er afviklet udenfor klubben kan resultatet ringes
ind til enten Ole Delfter (tlf 38791 l 95)eller Keld Hjortskov (tlf
38745699).
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Udfordringer:
En spiller kan udfordre andre spillere op til lO pladser over sin
egen placering på tvekamp listen.
Man må gerne udfordre mere end 1 spiller ad gangen.
Man kan ikke udfordres afmere en 1 spiller ad gangen.
Den udfordrede spiller kan sige nej hvis:

· Spilleren har et andet engagement den pågældende aften
(holdkamp, Vinterturnering, foredrag el.lign.)

·Spillerenangiver en dato indenfor 5 uger/onsdage hvor
kampen kan afvikles.

· Spilleren rykkes 1 plads ned uden kamp.

Op og nedrykning:
Udfordrer taber

=>Ingenændringer på listen.
Remis

=> Udfordrer rykker 1 plads op,
undtaget hvis den udfordrede kun ligger 1 plads over
-> ingen ændringer.

Udfordrer vinder
=> Udfordrer rykker 2 pladser op ad listen,

undtaget hvis den udfordrede kun ligger 1 plads over
-> 1 plads op.

Kampform:
Betænkningstid er mellem ½ time op til 2 timer pr. spiller til
hele partiet. Den præcise betænkningstid afgøres af den
udfordrede spiller.
Farve fastsættes ved lodtrækning umiddelbart inden partiet.
Der spilles uden turneringsleder.
Der er ingen noteringspligt.
Der spilles med rørt brik, Ulovlige træk skal gøres om (ingen
tidsstraf).
Tvistigheder skal afgøres af spillerne selv. Kan det ikke lade sig
gøre annulleres resultatet

Bestyrelsen
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Korrespondance-skak
2. del affoljetonen

Vi forlod beretningen om min opstigning til landets fornemste klasse i sidste nummer af
FB efter 4 af de første 6 partier fra Mesterklassen. Jeg havde da 3 pts. og skulle gerne
have 2 pts. i de sidste 2 partier for at rykke op.
I det Femte parti havde jeg sort mod John G. Madsen, Odense.
1. b4, d5 2. Lb2, Sf6 3. e3, e6 4. b5, Sbd7 5. Sf3, Ld6 6. Le2, 0-0 7. 0-0, e5 8. a4,
c6 9. d3, Dc7 10. La3, c5 11. h3, b6 12. Sh4, g6 13. c4, Lb7 14. cxd5, Sxd5 15.
Lb2,- # se diagram:

Hvorledes bedømmer man denne stilling ? Tjah, hvid har lige nu kun en god brik nem
lig Lb2. Sort er foran i udvikling, og hvid kan se frem til en herlig springerblokade efter
Sd2(a3)-c4. De sorte brikker står godt og en åbning af centrum vil gavne sort. Ved at
trænge ind i stillingen fremkom denne ide:
15. -, e4! Sort truer en bagatel af Le7, og denne udsatte springer er også i fare efter fx.
16. dxe4, S5f6 17. f3?, Lg3. Bemærk at sort som en slags sidegevinst ved siden af den
strategisk korrekte åbning af centrum også tår en dækket fribonde på c5 ! Hvem tror, at
et skakprogram ville kunne se de langsigtedefordele ved et sådant træk? 16. dxe4,
S5f6 17. Sd2, Sxe4 18. Sxe4, Lxe4 19. Db3, Lh2+ Et nyttigt mellemtræk. Udover at
fjerne kongen lidt mere fra centrum, hvis et slutspil viser sig, så opstår der mulighed for
at true h3 (eller g2) med tempo. 20. Khl, Le5 21. Sf3, c4!? Kold beregning. Chancen
kommer kun denne ene gang ellers kommer Tcl, Sdc4 eller lign. 22. Db4, Lxb2 23.
Dxb2, c3 24. Db4, Sf6 25. Tacl, Tac8 26. Sg5, Tfe8 27. Dd4, De5 28. Dxe5, Txe5.
Så langt så godt. Nu var hvids bedste svar Sxe4 fulgt afLdl, men 29. Sf3, Lxf3 30.
Lxf3, c2! 31. Lc6,- med remistilbud, men hvid er i store vanskeligheder. Efter fx. 31.
Tfel, Sd5 32. LxdS (eller 32. Te2, Sb4 33. Td2, Tc5 34. Le4, f5 35. Lf3, Sa2) -, Txd5
33. Kg l , Td2 34. Kfl, Tcd8! ser man ideen. Alle hvids officerer står simpelthen pat!
Fx. 35. Tal, Tdl 36. Ke2, T8d2+ 37. Kfl, Txal 38. Txal, Tdl+ og sort vinder. Ved
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forskellige hvide bondetræk traver den sorte konge stille og roligt til b2, og spiller
dernæst Td I ! ! . Denne herlige mulighed havde jeg bestandig for øje i det følgende, og
sorts næste manøvrer dækker ganske enkelt over bestræbelserne på at nå denne
idealstilling. 31. -, Tc5 32. e4, Td8 33. g4, Td2 34. Kg2,- # se diagram:

Hvordan skal man nu forstå denne stilling? Joh, det er ganske enkelt, når man får det
at se, og spørgsmålet er vel igen, om en skakcomputer, der er nok så stærk, ville
kunne finde en sådanfantastisk langsigtet plan?? Jeg tror det ikke! Sort vinder fra
diagramstillingen, hvis springeren kan nå ind til b3 eller d3. Det kan ske fra cS, eS eller
f4. Sort er (eller burde i hvert fald være) komplet ligeglad med bondegevinster, fx. Tc4
eller Td4. Altså: 34. -, h5! 35. gS, Sh7! (-, TxgS+ 36. Kf3 og Ke3 med modspil) 36.
h4, Tc3 37. Tfel, Sf8 38. Kfl, Se6 39. e5, ScS 40. Lc4, Sb3 41. Txc2, Tcxc2 42.
Lxc2, Txc2 43. Tdl, Tcl 44. Ke2,- men samtidigt opgav hvid. Færdigt arbejde! 0-1.
Stakkels hvid skrev senere, at han var blevet overrasket over fem af trækkene 30-36 !
Partiet tog alt i alt ca. I år.

Sjette og sidste parti i Mesterklassen skulle vindes, og det blev en tæt affære. Med en
kvalitet i overvægt stred jeg længe for at finde en gevinst, men den var ikke til at
skimte. Vi kommer ind i partiet efter sorts 36. træk (Td7-a7) se diagram#
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37. a5, Txa6 38. axb6, Txb6 39. Txb6, Sxb6 40. Kd3, Sd5 41. Tgl, Kh6 42. Ltlfi,
Kh5 med remistilbud 43. Tg3, Kh4 44. Tg4+, Kh5 45. Tg3, Kh4 46. Kc4, Se7'! lier
var den så - den afgørende fejl. Sort er færdig, hvis den hvide konge trænger om bag
bondemuren, og det kan lykkes pgra. træktvang. 47. Lxe7!, Lxe7 48. d5, Ld6 49.
dxe6, fxe6 50. Kd4,- Fidusen. Sort må give plads enten via c5-c6-d7 eller e5, og
"heldigvis" er bondeslutspillet nemt vundet. 50. -, Lxg3 51. fxg3+, Kh5 52. Ke5, g4
53. f4, Kg6 54. Kxe6, Kh6 55. f5,- og sort opgav endelig efter 15 måneders spil, men
han kunne have sparet de sidste 7 frimærker. Med 5 pts. af6 mulige betød det
oprykning til Eliteklassen, en oprykning jeg valgte at udnytte i marts 1997.

Bemærk:
Denne artikelserie bringes også på Internettet, hvor man finder den
på adressen www.dsu.dk under klubber og Vanløse Skakklub.
Her kan man også se resultater og billeder fra den nys overståede
Vanløse Hot-sommer EMT! Det er Keld der på fineste vis tager sig
~~- ~

K-skak Eliteklassen EMT 1997

Jeg fik en drømmestart efter "kun" 4½ måneds spil. Her harjeg sort mod Jens P. Han
sen, Rødovre:
1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, b6 4. g3, La6 5. b3, Lb4+ 6. Ld2, Le7 Dette træk kræver
måske en forklaring, da mange nok ville dække eller slå. Den sorte løber står udmærket
på e7, men hvid ville helst spille Lb2 og Sc3. Det ville tage 3 træk nu i stedet for 2.
Derfor! 7. Sc3, c6 8. e4, d5 9. Dc2, dxe4 10. Sxe4, Lb7 med lige spil i følge teorien,
men hvid demonstrerede en manglende forståelse for stillingen. 11. Sxf6+, Lxf6 12.
De4?, De7 Sådan! Herfra dækker den Lb7 (og truer c6-c5), truslen d4-d5 forsvinder
og sort får muligheden Db4+. Alt dette med et træk. Det næste træk fortæller tydeligt,
hvor sørgelig situationen pludselig er for hvid. 13. Tgl, c5 14. De3, Sc6 15. Lc3, Td8
16. 0-0-0, cxd4 17. Sxd4, Sxd4 18. Lxd4, Dd6 Hvid er færdig. Der ryger en kvalitet
og en "stilling". 19. Lg2, Lxd4 20. Txd4, Dxd4 21. Dxd4, Txd4 22. Lxb7, Ke7 0-1

· Det næste parti var mod den senere vinder afgruppen (han fik 5½ af6), og jeg var
altså den eneste, der tog points fra ham. Han spillede djævelsk hurtigt(= måske com
puterhjælp? -uha). Klaus Høeck Johnsen, Veflinge med et ratingtal på 1750 (!!).
1. e4, c6 2. d4, d5 3. exd5, cxd5 4. c4, Sf6 5. Sc3, Sc6 6. Lg5, e6 7. c5, Le7 8. Sf3,
0-0 9. Lb5, Se4 10. Lxe7, Dxe7 11. 0-0, Sxc3 12. bxc3, f6?! Det her fortrød jeg se
nere, og det blev starten på de senere vanskeligheder. Sort gjorde klogere i først at
spille Td8, Ld7, Dc7 eller måske Sa5. Først når lidt flere brikker er kommet i spil er
tiden inde til f7-f6. 13. c4, dxc4 14. Lxc4, Td8 15. Da4, Ld7 16. Dc2, Tac8 17. Tfel,
b6! Se diagram #
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Sort skal til at trylle, og trækket lader sig akkurat gøre pgra. bindingsmotiverne mod
den hvide dronning. På dette tidspunkt havde hvid brugt S dage og sort 49 dage! 18.
d5, Sa5 19. dxe6,- Efter 19. d6, Dt7 falder de hvide bønder og 19. c6, Lxc6 20. dxc6,
Txc6 21. Sd2, Sxc4 22. Sxc4, bS er en bonde bedre for sort! 19. -, Lc6 20. La6,- Her
gik der lang tid med at vurdere konsekvenserne afLb7 eller Sb7. Det hele står og fald
er med, om sort kan opstille en blivende blokade af e6-bonden. Efter ugelange grun
dige analyser blev fortsættelsen: 20. -, Lb7 21. Lxb7, Sxb7 22. c6, Sa5 23. Tadl,
Txd I 24. Dxdl, Sxc6 25. Dd5, Dd8 I de indledende og næste trækfølger bevæger sort
sig på en hårfin balancegang mellem triumf og nederlag. Uden at overdrive mener jeg,
at dette må være det vanskeligste blokadeparti, jeg endnu har spillet. Varianterne er så
mange, at jeg ikke vil angive dem her, men sort koncentrerer sig om at få springeren til
e7 uden at kompromitere stillingen, mens hvid leger med tanken om Sf3-h4-f5 eller
Sf3-d4-c6(f5). Jeg har sagt det før, men det tåler gentagelse: I denne stilling ville jeg
ikke overlade en computer at føre mine brikker!" - dertil kan den simpelthen ikke se
langt nok ... 26. Db3, Kf8 27. h3, Tc7 28. Tcl, Sd4! Indledningen til et springerslut
spil, som jeg trods minusbonde anså for at være til sorts fordel. Finesserne i springer
slutspillet skulle prøves helt ud (omkring 20 træk frem) før jeg kunne gå ind i det. Vis
mig en computer osv .... 29. Tdl, Sxb3 30. Txd8+, Ke7 31. Tg8, Sc5 32. Txg7+,
Kd6 33. Txc7, Kxc7 34. Sd4, Kd6 35. Sb5+, Kxe6 36. Sxa7,- Voila! Det næste træk
sikrer sort mindst lige spil, og det var dette træk, som jeg havde set ved 28. -,Sd4! 36.
-, Sa4! 37. Sb5, Kd5 38. Sc7, - med remistilbud, som jeg overvejede i IO dage. Den
var sværere at analysere til bunds, end man ved første øjekast skulle tro. Jeg fandt
mange gevinstvarianter - til begge sider, hvis man greb galt - men ved korrekt spil
fandtes flere remiser. I en turnering som denne, må man økonomisere lidt med analyse
kræfterne (og frimærkerne!), og som hvid hidtil havde spillet formodede jeg, at han
fandt de rigtige træk. Derfor½-½. Hvid brugte kun 14 dage og sort 96 dage. Mon jeg
spillede remis med en supercomputer?

De sidste 4 partier i turneringen bringes i næste nr. af FB.
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PROGRAM
Onsdag 2/9 kl. 19.30 Vinterturnering, I .runde.

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

Onsdag 16/9 kl. 19.30 Demobrættet hentes frem og
Udsatte VT-partier.

Onsdag 23/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 3.runde.

Onsdag 30/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 4:runde.

Onsdag 7/10 kl. 19.30 Demobrættet hentes frem og
Udsatte VT-partier.

Deadline
Indlæg til næste nr. afFribonden afleveres senest d. 9/9-1998.

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

Formand Morten Møller Hansen 36 72 34 58
Voldurnvej 47, l.tv,
2610 Rødovre

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


