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At læse ....
Holdturneringen er i fuld gang. Vi har som bekendt 3 hold
med, og de har nu spillet 2 runder. Det er lykkedes at få
referater fra de fleste opgør. Det tegner til at blive en
spændende men meget svær sæson.
Som nævnt i sidste nummer af Fribonden, er Eivind
Einersen klubmester, idet han vandt sidste års
Vinterturnering. Eivind har nu sat sig på tronen og set ned
på forløbet.
Spændende læsning for folk uden sarte nerver!
I denne juletid titter de små nisser frem, men tro ikke at
N issen ikke er et sted ude i det store Space resten af
året. Redaktionen har modtaget en Snail-mail fra Nissen
om sidste s_krig inden for korrespondanceskak nemlig
med Internet og E-mail.
Følg med i det nyeste nye og læs Hans gribende
beretning fra "Out there" sidst i bladet.
Redaktionen ønsker alle vore læsere god fornøjelse,

GLÆDELIG JUL
samt

GODT NYTÅR

2

Elendig start for VS I
Sidste år rykkede vi ned, og så var det
ve~ meningen at vi i år skulle gøre os gældende
i toppen af Mesterrækken, men det må indtil
videre forblive et fromt ønske. Mod Øbro II var
der i hvert fald meget der gik galt.
Så vidt jeg ved begyndte det med at Benny
havde indbrud i sin bil, så den ikke kunne
køre. Leif havde ferie, og vidste desuden ikke
at vi skulle spille (?!). Ole Delfter var for
træt, og Jesper Asgaard ville/kunne heller ikke
spille. Altså måtte vi efter en del hektik
indstille os på at være bagud 1-0 fra start.
Eivind fik ikke noget særligt ud af den
hvide fordel, men havde trods alt en behagelig
stilling. Et eller andet gik galt, for da jeg
kiggede igen omkring tidskontrollen stod han
til tab med to tårne og springer mod tårn og
dronning i en ret åben stilling. Heldigvis kom
Eivinds modstander til at gentage stillingen en
gang for meget, og så kunne Eivind kræve remis.
Søren BP spillede en solid franskmand, og
fik byttet det meste af. Omkring tidskontrollen
havde han et springerslutspil med merbonde, men
da det var en isoleret dobbeltbonde i b-linjen
var det ikke helt enkelt at vinde. Men Søren
havde endnu en trumf: bondemajoriteten i
centrum, en af de ting som kan få en til at
spille fransk. Efter fint spil kunne Søren hale
sejren hjem.
Selv blev jeg snydt i åbningen, så sort
fik en kongeinder med to mertempi: f5 og Sf6, i
stedet for Sf6-d7, f5 og Sd7-f6. Uha! Som
sædvanlig bl~v det et kapløb mellem den hvide
d-fløj og den sorte k-fløj, og denne gang vandt
d-fløjen, selvom jeg vist spillede lovlig
skarpt. At give en bonde var fint, men at give
to tynde for en tyk og en garderet fribonde på
d5 var måske lovlig optimistisk. Imidlertid
havde jeg en klar plan: indbrud ad c-linjen med
angreb på den uudviklede Lc8, og sort blev
pakket helt sammen. Tiden begyndte at blive
knap, og ved træk 28 greb han fat i sin
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dronning, men opdagede at den ikke havde nogen
felter. Dernæst en tænkepause, og fat i tårnet.
Rørt brik, sagde jeg, og så gav han op. Det har
jeg ikke været ude for før.
Niels Edoo fik tilsyneladende initiativet
med en sort sicilianer, men måske var der ikke
brikker nok med. I hvert fald fik hvid en
fribonde ned på b7, og på trods af de
uligefarvede fandt Niels ikke noget forsvar.
Morten spillede en meget blød opstilling
med hvid, og endte med at få en "sort"
benonistilling med to - tre tempi mindre: cbonden kom til c4 i to træk, og desuden en
meget "dyb" manøvre på k-fløjen: h3 fulgt af
Sf3-h2-f3. Det er som om Morten er tilfreds med
hvid hvis bare sort ikke har afgørende fordel
efter 15 træk. Denne taktik havde han med stor
succes fulgt mod mig i Vinterturneringen ugen
før, men det kan næppe blive ved at gå godt.
Retfærdigvis skal det siges at Morten som
holdleder utvivlsomt var påvirket af den
ovenfor omtalte hektik. Forhandlingerne om hvad
vi skulle stille op kostede tid og ødelagde
Mortens (og tildels andres) koncentration. Det
hele endte godt, fortilsidst, da Morten havde
en kvalitet for bonde og 5 minutter mod
modstanderens 15, tog man remis.
På sjette bræt tabte vi som nævnt uden
kamp, og på syvende vandt Lars lidt heldigt,
endda i to omgange. Efter 4-5 træk opdagede
hans modstander nemlig at han havde sat sig ved
det forkerte bræt ... Igen noget som bestemt ikke
var gavnligt for vores koncentration, og
stakkels Lars·måtte starte forfra. Han spillede
den gamle afbytningvariant mod Caro-Kann, men
kunne ikke finde den rigtige plan. (Se5 i en
fart, fulgt af Sd2-f3, og om muligt f4 og f5.
Den hvide løber på d3 skal bestille noget!). Nu
spillede Lars i stedet blødt Db3 og c4, men
heldigvis lod sort sig lokke til løberafbytning
efter g6 og Lg7-h6-f4, og da han så endda
spillede f6 var Lars over ham: Dronningen til
h6 og springeren ned i smørhullet på e6 med
udækkelig mat!
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d spillede et bondeoffer i den solide
eidags Benoni: Sf6-h5-f4, med et dejligt
t på e5. Men da han skulle tage bonden
bage syntes han at stillingen ville komme
til at se for remisagtig ud, og i stedet
fortsatte han uden bonden, men med afbytning af
guldløberen på g7 ... Da han så endelig tog
bonden tilbage overså han et lumsk løbertræk
som kostede damen. Nu bagefter kan vi alle se
at det ikke havde været nogen dårlig ide at få
en remisagtig stilling ... Hvis vi virkelig er
bedre end dem så vil det sikkert også vise sig
i et lige slutspil.
Altså 4-4. Lars mener at det er noget af
det ringeste vi har præsteret i de 15 år han
har spillet på førsteholdet. Han mener også at
vi i snit havde 300 ratingpoints mere end Øbro,
men det kunne man i hvert fald ikke se på
spillet. At de fik 3 points var ikke held, men
spil, men at de desuden fik et point uden kamp
var naturligvis for tyndt af os. Indtil videre
nægter jeg at tro at dette resultat afspejler
vores reelle styrke, men lad os nu se. Der skal
i hvert fald helt andre boller på suppen.
Foreløbig må planen være at stille med 8
spillere næste gang, og så i øvrigt begrave
alle drømme om at vinde hurtigt og/eller smukt,
eller i hvert fald vinde for enhver pris. Det
er en farlig indstilling at tro at de andre
spiller ringere end os, og jeg kan ikke frigøre
mig fra en mistanke om at vi i nogen grad
undervurderede Øbro II. Det kan godt være at de
er et af rækkens svageste hold, men det er vi
tilsyneladende også! Remis er ingen katastrofe,
og Morten og Lars bør nok kigge kritisk på dele
af deres åbningsrepertoire. Hvis vi skal gøre
det bedre kræves der ro, koncentration og bedre
forberedelser. Det er ting vi kan gøre noget
ved, og lad os så håbe at dette elendige
resultat trods alt vil vise sig at være
gavnligt: en huskekage som forhåbentlig vil få
os til at vågne op;
Steen S.
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Med fuldt hold
1. holdet hjemme mod Odysseus, 2. runde
Vanløse I
Eivind Einersen
Søren B. Petersen
Steen Schousboe
Niels Edoo
Morten M. Hansen
Lars M. Pedersen
Niels Rendlev
Jørgen Holst

-

Odysseus I
Jan Brønnum
Claus Olsen
Klaus Gadegaard
Søren Klausen
Klaus E. Poulsen
Søren Berg Jørgensen
Jesper Klausen
Leif Laursen

Jeg blev ringet op onsdag formiddag af Morten. Igen var han ramt
af et afbud i sidste øjeblik, og
kunne jeg hjælpe med at finde en
reserve?
Det kunne jeg ikke, men heldigvis lykkedes det Morten at
skaffe en reserve. Jeg må dog sige,
at det er tyndt at melde afbud i
sidste øjeblik. I det hele taget burde afbud ikke tolereres. Og det
kan jeg vist tillade mig at mene,
for jeg har spillet holdskak i 16 år
uden et eneste afbud. Helt ærlig,
så burde de 3 mand, som var sat
på holdet og som endnu ikke har
spillet, have røde ører, i hvert fald
hvis de har meldt sig frivilligt.
Nå, men til skakken. Odysseus
er på papiret et klart bedre hold
end Øbro, så vi fik her muligheden
for at se, om vi dur til noget. Og
vi bestod, omend ikke med glans.
Jeg spillede et ganske spændende parti, hvor min modstander
gav to tynde for en tyk og to bøn-

4½-3½
½-½
1 - 0
0 - 1
½-½
1 - 0
0 - 1
1 - 0
½-½

der. Jeg tror, at det var ukorrekt,
men han tror vist, at det varkorrekt. Vi får aldrig svaret, for jeg
overså en smart pointe, der gav
ham fordel. Hans sidste træk før
tidskontrollen tillod imidlertid en
springergaffel, og så havde jeg en
springer mere. Men til alles forbløffelse kunne det ikke vindes.
Hans fri a-bonde holdt springeren
hen, og da jeg hentede den med
kongen, kunne hans konge nå over
til den anden fløj. Remis.
Søren spillede et simpelt parti.
Modstanderen spillede Frankenstein-Dracula gambitten (ja, det
hedder den! Den går 1. e4 e5 2.
Sc3 Sf6 3. Lc4 Sxe4!? 4. Dh5 Sd6
5. Lb3 Sc6 6. Sb5 ! g6 7. Df3 f5 8.
Dd5, og mattruslen tvinger sort til
at dække med dronningen, hvorefter hvid snupper en kvalitet med
9. Sxc7+. Gammel teori, der skulle
give lige spil), men fulgte ikke
tilstrækkeligt aktivt op. Søren kunne derfor i ro og mag køre den

bevist om, at det var remis, så han
tilbød tre gange, inden han opgav.
Det virkede som om han lagde
mere energi i sine remistilbud end
i stillingen, og så går det naturligvis galt. Han spillede alt, alt for
passivt, og så kunne modstanderen
stille og roligt trænge igennem
med kongen. Hvornår lærer du i
øvrigt at notere, Lars?
Niller tabte efter slapt åbningsspil to bønder uden kompensation. Da der samtidig var byttet
dronninger, tabte jeg al interesse
for partiet, som jeg anså som tabt
allerede. Jeg undervurderede tilsyneladende Niller, for på en eller
anden måde lykkedes det ham at
vinde partiet. Hvordan fremgår
imidlertid ikke af hans noteringsliste. Lærer du nogensinde
at notere, Niller?
Holst spillede hvid i fransk. Det
endte remis, og meget mere om
det parti kan jeg ikke sige, for
Holst tager præmien i kunsten at
fejlnotere. Ifølge hans noteringsliste er sorts løbertræk i partiet
følgende: Ld6, Lg4, Lh4, Le6,
Lxh5, Le5, Lf7, Lxc4, (hvorefter
denne løber bliver slået med Dxc4,
og hvorefter den sortfeltede fortsætter alene:) Lg7, Lf8, Lxb4, La4,
Lc5 og Lxd4. Sprælske løbere...
4 ½ - 3 ½. Alt i alt et fornuftigt
resultat, og vi ligger nu på 2.
pladsen i en meget jævnbyrdig
gruppe. Det bliver spændende.

hjem med den materialefordel, han
fik i åbningen.
Steen spillede drage. Han ofre-

de planmæssigt en kvalitet, men da
partiet umiddelbart derefter gik
over i et slutspil, hvor Steen ikke
havde Lg7, var det næppe korrekt.
Hvid udnyttede, at et tårn trods alt
er bedre end en springer og kørte
sikkert et point hjem til Troja.
iels spillede et rodet parti,
hvor han dog tilsyneladende havde
fordel hele vejen. Han vandt hurtigt en bonde, og da modstanderen
forsøgte at vinde den tilbage indkasserede Niels i stedet en officer.
odangrebet var ikke farligt nok,
indtil Niels pludselig hoppede på
en evig skak.
Morten fik en uventet fordel,
allerede inden partiet begyndte.
Mortens bræt var nemlig vendt
forkert, så Morten fik hvid i stedet
for sort, som han skulle have haft.
Spillerne opdagede det først efter
at 1/4 af spilletiden var gået, og så
siger reglerne, at man skal spille
partiet færdigt med de forkerte
farver. Det var Morten glad for,
for han havde allerede fået klar
fordel. Med hvid i kongeindisk
havde han fuld kontrol over begienhederne, da modstanderen
drømte et offerangreb frem. Angrebet blev ved drømmen, og Morten kunne derefter trække sig tilbage med to merofficerer i posen.
Lars fik hurtigt byttet alt af til
et springerslutspil. Lars var over-

Eivind
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Brøndby I - Vanløse II
Det lød lidt sejt. Brøndby I mod vores II.
Nå, vi er jo goe, så frisk mod!
Men----Allerede en god uge før var det klart, at der kom problemer med
holdsætningen. Hverken holdleder Keld eller Jan kunne opstille. Jeg har
ikke drøftet det her med Keld udover, at han har ligget vandret i luften for
at få stillet et helt hold. Det lykkedes IKKE, bl.a. fordi førsteholdet osse
var nødlidende. MAO: vi startede bagud O - 2. 5 mand mødte først op til
øretæver. Jeg blev forsinket endnu mere af afkørslen fra motorvejen til
Roskildevej og dukkede op ca. 20.10 med røde ører. Og mit spil var ingen
større succes. En trøst var, at et par af de andre fem så ud til at klare sig.
Men det var kun tilsyneladende. Efterhånden tabte en efter en.
Nu stod det O - 7 og undertegnede, sort på 6.bræt, stod næstbedst. En
kvalitet var gået tabt i et eksotisk opgør. Følgende stilling var opstået efter
sorts 37.træk, Sg5-e4:
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Alle bagefter, osse hvids kammerater, pegede på muligheden 38.Dd3-d4,
med henblik på dronningeafbytning. I stedet spillede hvid, i nogen tidnød,
38. Da3, med mit svar 38.-,Dh5. Der fulgte 39.h3,f5 og 40.Txe5+ med
remistilbud lidt efter. Da jeg havde forudset trækfølgen, ville jeg have
tilbudt remis efter 40.-,dxe4, men kunne nu sige: "Jadak:".
Slutfacit altså ½-7½.
Tja - lidt har også ret.
StenBauers

Van.løse II.

3-5

Brøndbyvester I.

0- t
0-1·
1 -0
0- 1
0-1
0- 1
1 -0
1 -0

Henning Skov
Jacob Nielsen
Jan-Ole Johannesen
Søren Klintsø
Michael Skelbæk
Johnny Johannesen
Ole Poulsen
Karl-Erik Kristensen

1. RUNDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Keld Hjortskov
Erik Johansen
Finn G. Madsen
Nikolaj O'hayv
Peder Raunsø
Sten Bauers
Erling Madsen
Jan lngvardsen

Vi bringer blot enkeltresultaterne, da den travle referent
nåede desværre ikke at færdiggøre referatet til det
nummer af Fribonden. Det må I derfor have tilgode til
næste år.
Redaktionen
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Tanker en mørk vinter-onsdag
Klubben summer afliv, eller gør den? Når man kommer på besøg, kan der
godt indimellem virke lidt tomt. Vi har ellers et glimrende spillested med
adskillige lokaler. Men krage søger mage, si'r man, og parrene søger
åbentbart hver deres rede. Sådan virker det nemlig i klubben: man spreder
sig mest muligt. I små enklaver gemmer man sig væk og forpupper sig.
Der er sikkert varmt og hyggeligt i puppen for de hærdede medlemm er ,
der tør trænge ind i den. Til gengæld giver udvandringen et tomt og trist
miljø i det store rum, der jo egentligt er spillestedet, hvor man forventer
en vis skaklig aktivitet. Det var der engang, kan der blive det igen?
OD

Aktivitetsforslag!
Klubben deltager i danm arksmesterskabet i korrespondanceskak for hold.
Det er spændende, og.gid vi må blive danm arksmestre! Vi kan beundre
indsatsen, når udvalgte partier vises i Fribonden. Fint nok. Men hvorfor
ikke lade medlemmerne følge slagets gang MENS det sker? Hvad med at
vi reserverer en del af opslagstavlen til aktuelle K-skak stillinger?
Så kunne vi alle følge med, vurdere, inspireres, undres og måske hiver vi
et bræt frem, og kigger nærmere på stillingen. Og hvis der så under
opslagene stod feks.: "Analyse i rum 3", så vidste vi, hvor vi kunne
'henvende os, hvis vi ville vide, hvorfor den variant vi synes ser rigtig god
ud, alligevel ikke du'r!
Redaktionens brevkasse er åben for kommentarer!
Red.
(efteroplæg fra bestyrelsen)

TREDIEHOLDET MED LODDER OG TRISSER:·Mod Københavns SF 4.
Vi fik da vist klø,ja vi fik en ordentlig endefuld. Optakten var nu også usædvanlig uheldig.
Vi mistede pludselig 2 af vore helt nye medlemmer,
og man må sige,at substitutterne var yderpunkter.
Vores helt unge Sigvaldur og Nestor Barkhuus.
;\

Sune og Matti kludrede i det med vinter/sommertid
eller hvad det nu var.De kom godt nok godt for sent.
Nå.I Barkhuus indre

stredes de to hovedopgaver her

i livet: Var skakken eller kaffebrygningen vigtigst?
Vi kender alle svaret: Inger Nielsen fra KS,måtte
vete tålmodigt på vor kære Axel.
Nå,på trods af alle fortrædelighederne fik vi efterhånden fuldt hold.Men altså,godt gik det ikke.
Kassereren stred forgæves o~ der stod O point
til Ole til slut.Den Gamle Referent var heldigere
og vandt. Jesper Holm havde med stort organisatorisk
talent fået holdet samlet og ordnet,men så var
kræfterne også brugt op.In~et point her.
Barkhuus kaffe var fortræffelig,men hans skaktræk
kunne ikke overbevise Inger Nielsen.
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Sune lavede ingen fejl,og notationen var også perfekt.
Men hans modstander kom slet ikke. Matti gik mat,
men han stred energisk imod overmagten.
Vore to debutanter,Bjørn Johansen og Sigvaldur
måtte også ned,men deres indsats virkede fornuftig.
Det bedste råd,som jo de fleste kender,er at
gennemgå og analysere sine tabspartier og finde
forbedringer,at snakke med no~le af vore gode
skakspillere.Og så bør hele 3.holdet rejse et krav
om at Lars eller Ole D.

genoptager den gode

tradition med at kigge på samtlige partier,
Den væmmelige, gamle r-=U-.'.l~t:;:,0.:

,eller er det omvendt?,

har bedt Referenten vise det pointgivende parti.En usædvanlig
ønske,som prorate vil blive opfyldt.
Ole Leergren
B. Gemzøe
Jesper Holm
Axel Barkhuus

(r)

Sune Maribo
Matti Nellemann
Bjørn Johansen
Sigvaldur Henriksen

Michael Nielsen

0 - 1

Xlaus LU tze

1 - 0

Jørgen Trærup

0 - 1

Inger Møller

0 - 1

Stephan Thunø

1 - 0

N.P. Nielsen

0 - 1

K.E. Kristensen

0 - 1

Jesper Hansen

0 - 1
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Bjørn Gemzøe-Klaus Liitze.
E4
d4
Dr.x d4
Dr .·e3
Sc3
L d2
h3

-

-

-

ES
exd
S C 6
d 6
L e 6
L e 7

-

L f 6

f4

-

L d 4

Dr. g3

-

Dr. f 6

-

L d 7

-

opg.

Sf3
f 5
L g 5

L b 6

TREDIEHOLDET RULLER SIG UD - Næsten.
SKAKSPILLEREN 2 - VS 3.
Deres udsendte interviewer den kære holdleder
Jesper Holm.i en sen nattetime.
"Vi fik uafgjort 4 - 4. Puha! Ole og jeg,
havde nogle tidnøddramaer hvor vingerne lå
vandrette,og mens Ole sad tilbage med et 0,
lykkedes det mig,lige at klare situationen,selvom
jeg overså en mat i bunden.Da røgen lettede
sad jeg tilbage med en klar vundet stilling!"
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På 4. bræt manglede vi krukken H.H. Nissen.
Han kunne ikke finde adressen,men var kørt til
Ølby Lyng på sin cykel.
Jesper berettede yderligere:"Desværre måtte Sune
overgive sig mod en granvoksen herre.Men Matti
vandt,på trods af,at han spillede med stok.
Og så ... minsandten om ikke Bjørn Johansen
(far til den berømte Niklas Johansen,Danmark)
vandt.Ham (Bjørn) skal nok snart kunne klare sig.
Især hvis Niklas skubber lidt på!"
Jesper knejser knagende i telefonen.
0

"Sigvaldur spillede lovende,stillingen sa
lovende ud,men han måtte give sig mod en stor
bamse med knyttede øjenbryn.Men op med humøret,
når bare interessen og energien er der,så skal
resultaterne ogsa nok komme .
0

' ••

Her er de tørre t a L? Skaksp.2-VS 3 •
Henrik Bruun

-

dle Lergren

1-0

Thomas Mørkøre

B.Gemzøe

0-1

Jesper Holm

0-1

Jan Løfberg

-

Krukken

1-0

Axel Schelde

-

Sune Maribo

1-0

Peter Andersen

-

Matti Nellemann 0-1

Jørgen Eiby

-

B.Johansen

Rene'Simmel

-

Sigvald ur Henr. · 1-0

Steen Koppesberg
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0-1

"MESTER "KLASSE
ADVARSEL!
DENNE ARTIKEL KAN INDEHOLDE ARROGANTE ELLER
NEDSÆTTENDE BEMÆRKNINGER OG BØR DERFOR
IKKE LÆSES AF PERSONER,
DER ER SÆRLIGT NÆRTAGENDE ELLER I ØVRIGT PÅVIRKELIGE OVER FOR PROVOKATIONER!

Der er eri særlig klang over ordet
"mester". En mester er en, som
virkelig ved, hvad han gør. Og når
man sætter flere mestre sammen,
får man en mesterklasse - et eksklusivt selskab af stærke spillere.
Vås!
Der er en grund til, at "mester"rækken ligger under 3. division.
Og en grund til, at "mester"klassen
1997/98 ikke bestod af mestre.
Væk var Søren, Morten, Benny og
Hans, og Gunnar trak sig fra turneringen. Tilbage var et sammenrend af spillere, hvoraf jeg bør
kunne slå 3/4 af dem på en dårlig
dag. Og jeg havde masser af dårlige dage. Det gjorde bare ikke noget.
Hårde ord? Døm selv: her er 2
pinlige partier til illustration:
Niels Edoo - Eivind, 4. runde:
1. Sf3 d5 2. d4 e6 3. g3 Sf6 4.
Lg2 Le7 5. o-o o-o 6~ c4 dxc4 7.
Dc2 a6 8. Dxc4 b5 9. Dc2 Lb7.
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Catalansk. Niels forsøger en remisåbning. Jeg har opnået nem udligning, men der er ikke noget særligt
på færde. _
10. a3(?). Lidt passivt. Sort får
endnu nemmere spil end normalt.
10... Sbd7 11. Sc3 c5 12. dxc5
Lxc5 13. Tdl De7 14. b4 Lb6 15.
Lb2 Tac8 16. Tacl Se4.

Sorts pres mod f2 tvinger hvid til
17. e3, hvorefter sort formentlig
har en lille fordel. Men Niels spil-

ler
17. Dd3??? Sxf2 18. opgivet. Han
overså sorts eneste trussel i partiet.
I runden efter gik det endnu
nemmere:
Eivind - Niels Rendlev.
1. e4 d5 2. exd5 Sf6. Gambitten er

så chancerig, at 3. c4 c6 næsten
regnes for at give sort fordel, medmindre hvid straks giver slip på
bonden med 4. d4. Sort kan også
forsøge det spændende 3. c4 e6!?
3. d4 e6? Men nu har hvid ikke
spildt tid på det svækkende c4,
hvorfor det er meningsløst at insistere på at ofre en bonde. 4. LbS+
c6 5. dxc6 bxc6 6. Lc4. Sort har
ofret en bonde helt uden at få
kompensation for den. Jeg færdiggør nu min udvikling i ro og mag,
mens Niller uden held forsøger at
skabe rav i den. 6...Lb7 7. Sf3 c5
8. o-o Sc6 ·9. Le3 cxd4 10. Sxd4
Ses 11. Lb5+ Sfd7.

Hvid har fuldendt sin udvikling,
mens sort har fumlet rundt med
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sine brikker. Nu er tiden inde til at
åbne stillingen, så hvids udviklingsforspring kan afgøre partiet:
12. f4! Sg6 13. f5 Sh4? På
13 ... exf5 havde jeg planlagt 14.
Tel, hvorefter truslen 15. Lg5 er
ubehagelig, især fordi sort aldrig
kan komme til at rokere, så længe
Sd7 kun er dækket af dronningen.
14. fxe6 fxe6 15. Sxe6 De7 16.
Sc7+ Kd8.

17. Lg5! opgivet. l 7... Dxg5 18.
Dxd7 mat.
Jeg vandt tre partier på stribe i
under 20 træk. Det er selvfølgelig
meget sjovt, men jeg spiller ikke
længere skak for at vinde. Jeg
spiller for at få nogle skakmæssige
oplevelser, og hvis det ikke var for
det følgende parti, ville jeg have
betragtet årets mesterklasse som en
oplevelse, der burde glemmes hurtigst muligt.
Gunnar trak sig fra turneringen
på grund af k-skaksagen, hvor han
ikke følte, at han fik nok opbak-

ning. Det forstår jeg helt ærlig
ikke, for sagen opstod netop fordi
Gunnar gik enegang og uden at
spørge nogen af os andre fik rodet
sig ud i en vanvittig situation.
Hvis Gunnar i stedet havde taget
os andre med på råd noget tidligere, er jeg ikke i tvivl om, at alle
ville have bakket ham op. Så var
sagen heller ikke kommet ud i de
ekstremer, Gunnar fik bragt den ud
1.

Nå, men tilbage til nærskakken.
Gunnar er en gudbenådet taktiker,
som er lynende farlig, hvis han får
mulighed for at ofre. På trods heraf har jeg ofte spillet på hans præmisser og tilladt taktiske vendinger. Selvmordsdrift? Måske, men
det har givet mig gode resultater
(jeg har så vidt jeg kan huske aldrig tabt et skønhedspræmieparti)
og nogle spændende partier. Se
blot her:
Gunnar West Hansen - Eivind, l.
runde.
1. d4. Gunnar har prøvet alt mu-

ligt mod mig, hver gang med dårlige resultatet. Så nu prøver han et
af de klassiske træk for folk, der
er bange for at spille skak. Men
jeg bliver ikke snydt: Gunnar kan
altid finde en gambitvariant. l...d5
2. Sc3 Sf6 3. Lg5 Sbd7 4. e4.
Gambit. Jeg springer ud i det med
samlede (spredte?) ben: 4...Sxe4?!
5. Sxe4 dxe4 6. f3 exf3 7. Sxf3
Sf6 8. Lc4 e6 9. De2 Le7 10. o-o-
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o c6 11. h4. Hvid har kompensation for bonden, og sort har svært
ved at bevæge sig. Det er farligt at
rokere kort, så jeg beslutter mig
for at lade kongen stå i centrum.
Trods alt er min stilling jo meget
solid. Jeg vil dog ikke lade mig
presse totalt i defensiven, og jeg
forsøger derfor at skabe en smule
modspil på dronningefløjen:
11 ...b5 12. Ld3 Das 13. Kbl Lb7
14. Ses h6

15. g4!? Første officersoffer! Udråbstegnet skyldes, at offeret er
korrekt. Spørgsmålstegnet skyldes,
at det nok var endnu bedre at stille
et af tårnene på e 1 for straks efter
15 ...hxg5 at spille 16. Sxfl. Partiet
ville efter dette offer fortsætte
16... o-o 17. Sxg5 med farligt hvidt
angreb. 15...hxgS. Vanen tro tager
jeg imod offeret. Det bør nævnes,
at jeg her havde set både hans og
mit 18. træk. 16. hxgS Txhl 17.
Txhl Sd7

18. Sxf7! Andet officersoffer!
18...Sf8! Det var dette forsvar, jeg
havde sat min lid til. 18 Kxf??
19. Lg6+ fører til mat: 19 Kxg6
20. Dxe6+ Sf6 21. Df5+ Kf7 22.
g6+ Ke8 23. Th8+ Lf8 24. De6+
Kd8 25. Dd6+ fulgt af 26. Txf8+
med mat. Efter at have fundet
18 ... Sf8 troede jeg, at hvids angreb
var afværget, for på 19. Lg6 dækker man blot Lb7, f.eks. med
19 ... Db6! (ikke 19 ... Sxg6 20.
Dxe6, formentlig med afgørende
angreb). Selv om hvids stilling ser
truende ud tror jeg ikke, der er
noget afgørende. Gunnar gik i tænkeboks og fandt 19. d5! Kxf7. På
19 ... cxd5 ville følge 20. Lxb5+
Kxf7 21. Tfl+ Kg8 22. DD! Lxg5
23. Df7+ Kh8 24. Thl+ Sh7 25.
Ld3 Lh6 26. Dxb7 fulgt af 27.
Lxh7 og 28. g5, formentlig med
nogenlunde lige spil. Jeg så ikke
hele varianten, men jeg fornemmede, at hvid efter 23. Df7+ ville
have et matangreb i h-linjen.
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20. Lg6+! Tredje officersoffer!
Igen var jeg ikke overrasket over
offeret, men jeg undervurderede
styrken
af hvids
angreb.
20...Kxg6? 20 ... Kg8 21. Lh7+!
Kf7! (21...Sxh7 22. Dxe6+ fulgt af
23. g6 og mat) er remis, men jeg
spiller (blåøjet) på gevinst. Jeg
kunne ikke lide 20 ... Sxg6 21.
Dxe6+ Kf8 22. Dxg6,. Sort kan
spille 21.. .Ke8 ! , men hvid svarer
22. d6 "med farlige ting", selvom
stillingen er uklar. 21. dxe6 Lxg5

22. De4+? Han misser en nem gevinst. 22. Df3! truer både 23. Df5
mat og 23. Df7 mat, og sort er
færdig. 22...Kf6 23. Df5+ Ke7 24.
DxgS+? Hvid bliver for grådig og
vil forsøge at minimere sit tab.
Men det var der ikke tid til. Hvid
kunne stadig nå at hive pointet i
land på skønhedspræmiemaner
med 24. Df7+ Kd6 25. Tdl+ Kc5
26. Df2+ fulgt af Dd4 mat. Sort
kan forsøge 25 ... Ld2, men efter
26. c3! fornyer hvid sin trussel,
med gevinst. 26...Kxe6 25. Dxg7
Te8

26. Th6+? Svækker baglinjen. Det
enkle 26. Dxb7 giver sort større
problemer. 26...Kd5 27. c4+ Kc5
28. a3 Del+ 29. Ka2 De4. Hvid
kan opgive. Sorts konge kommer i
land, og sort kan trække sig tilbage med 2 officerer på kistebunden.
30. Th5+ Kb6 31. c5+ Ka6 32.
Th2 Dd5+ 33. opgivet. Pyha!
Hvid fortjente måske at vinde partiet, men på den anden side var det
en fair fight og et parti, jeg ikke
skammer mig over at have haft
sort i.
Da Gunnar trak sig, overraskede det næppe nogen, at jeg endte
med at vinde både 1. og 2. halvdel
af vinterturneringen, hvorefter jeg
skulle spille omkamp mod mig
selv om klubmesterskabet. Hvem
der vandt den kamp, vil måske
blive afsløret senere.
Eivind

: .19

PÅ VEJ OP FRA BUNDEN.
Korrespondanceskakfor begyndere I
Denne artikel er skrevet dels for at afmystificere k-skakken , dels for at vise, at det
ikke er en sport forbeholdt "eliten". Der er vel mange årsager til, at man begynder at
spille k-skak. Personligt var det ønsket om at forbedre mit åbningsspil,
midtspilsforståelse samt slutspilsteknik. At spille k-skak som traditionelt brevskak er
jo heldigvis ikke eneste mulighed efter at ICCF (Den internationale k-skak union)
har taget email-skak på programmet.
Jeg tyvstartede tilbage i starten af 1997 med at spille email-skak på den "private"
hjemmeside www.chessedcom på internettet. Der spillede jeg vel en 40 partier i
løbet af forholdsvis kort tid. Dette kan lyde imponerende, men det skal siges, at
rigtigt mange partier blev afsluttet hurtigt, pga modstanderen ikke besvarede
trækkene eller gav hurtigt op. I visse partier virkede det også som om, at
modstanderen spillede partierne som almindelig nærskak (dette kan ikke anbefales!).
Det blev kun til ca. 14 partier, der kunne forsvares som "rigtige" partier. De mange
lette sejre sendte mig op på en 3. plads på Chessed's styrkeliste. Men sportsligt set
var det jo meget utilfredsstillende, samt et ekstremt irritationsmoment at bruge
måske 1 ½ måned på et parti, hvorefter at modstanderen giver op pga. af manglende
tid eller lign.
Jeg valgte at kaste mig ud i ICCF's Email Cup, som er en åben turnering. Jeg
regnede med at få mere end rigelig "kam til håret" og jeg vidste af erfaring, at spille
i en 7-mands gruppe giver masser af arbejde. I begyndelsen af marts 98 modtog jeg
startbrevet med nedenstående gruppe.
Tournament Secretary (TS): Gian-Maria Tani <tani@torino.alpcom.it>
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Rating Average = 1678
Start date: 15 Mar 1998
Min rating var som udgangspunkt taget fra min beskedne nationale rating. Og
ratingmæssigt så det ud til, at jeg skulle gå en hård tid i møde.
Det var også nu, at jeg skulle træffe nogle sportslige "etiske" beslutninger. Den
igangværende debat angående computer og skak, ikke mindst k-skak erjo en ting
man må tage stilling til, når man skal deltage i sådan turnering. Jeg ER indehaver af
det skakspillende program Fritz5, samt databaseprogrammet ChessBase 6.0. Jeg
ræsonerede dog således at jeg IKKE kunne drage nyttet af at konsultere et
computerprogram, hvis jeg skulle LÆRE noget af at spille med, specielt ville jeg
styrke min evne til at analyserer og "trænge" ind i stillinger, som Morten kalder det,

da dette også gerne skulle gavne min nærskakstyrke på længere sigt. Og jeg kanjo
altid spille mod computeren i ro og fred herhjemme. At mine modstandere muligvis
skulle benyttet sig af computeranalyse bekymrede mig ikke. Om jeg spiller mod en
IM'er eller Fritz6 skulle jo give mere eller mindre det samme (ok måske har man en
bedre chance mod Fritz6 )
Jeg valgte at benyttet mig af ChessBase som ren database. Det er rart at kunne
gemme en masse varianter og bivarianter i en given stilling, samt hurtigt rent grafisk
at "skifte" side i en stilling. Det er nok et af de bedste råd, jeg kan give andre.
Hvadenten man benytter sig af computergrafik eller et skakbræt, så vend brættet, når
du kigger på modstanderens mulige svartræk!
Jeg besluttede mig også til at prøve grænserne HELT af, ved at vælge nogle meget
utraditionelle åbninger. Folk der kender mig ved, at jeg har en forkærlighed for
bizarre åbninger. Jeg ville spille et parti med l.b4, som jeg normalt praktiserer i
nærskak. Jeg ville spille Grobsystemer i baghånden med sort (Grob er l.g4 og
dermed med sort 1 ... g5, efter l .d4 dog 1 ... d6 2 ... h6 3 ... g5). Grobsystemet som sort
er praktiseret af den engelske IM'er og helvedeshund Michael Basman. For at presse
citronen yderligere og for at teste k-skak og mine egen grænser fuldt ud, ville jeg
starte de sidste to hvide partier med l.h3?! Så skulle enhver åbningsteori vist hurtigt
være tilsidesat.
I k-skak og emailskak benytter man sig af en numerisk notation, der beskriver
startfeltet og slutfeltet. Felterne starter med al som nummer 11, a2 som nummer 12,
c4 som nummer 34 og h8 som nummer 88. Trækket l.d2-d4 skrives derfor 1.4244 og
så fremdeles. I princippet ganske enkelt, men alligevel lykkedes det mig at klokke i
det, mer herom senere.
Tidsudregningen er som følger : 40 dage pr. 10 træk. Et træk afsendt f.eks. 18. maj
1998, bliver registreret 19. maj 1998 og svartrækket afsendt samme dag, gælder som
0 dage. Hvis man i stedet først afsender sit svartræk den 21. maj har det "kostet" to
dage. Da de fleste åbningstræk bliver afsendt å tempo, optjener man hurtigt rigelig
med tid, som kommer til god nytte senere.
Jeg vil nu kort beskrive partierne, som de forløb. Et lille kuriosum var dog at efter
at have spillet 10 træk i partiet mod Heiko Seiling, fik han lov at trække sig ud af
gruppen og han blev erstattet af hollandske Peter Cijs. Det var lidt ærgeligt, da han
med sort var gået ind i den variant, jeg længe gerne ville have spillet i l.b4 åbningen.
Mike Barkwell fra Canada var på papiret min stærkeste modstander. Han figurere
også i flere videregående grupper i email, og måtte anses som en erfaren herre. Han
åbnede med l.e4, som jeg naturligvis besvarede med 1 ...
g5. Han spillede drevent og stærkt ogjeg regnede fuldstændig forkert i en hidsig
slagkombination, der desværre endte med dronning og tre lette mod mine to tårne og
to lette. Jeg gav op i træk 17. En hurtig lektion i at huske at medregne modstanderens
mulighed for mellemtræk.
Min nye modstander Peter Cijs fra Holland, kan man også finde i flere
emailgrupper. Jeg spillede min l.b4 og han svarede, at han kendte denne åbning
MEGET godt. Han replicerede dog med den noget uambitiøse c6/a5 åbning, som
forresten er fast på de fleste computerprogrammers repertoire! I træk 17 (er der noget
uheldsvangert ved det træk?) efterlod han sin dronning i slag og med en dame i
undertal, opgav han nærmest (skrivende) hovedrystende.
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Christian Hammerman er en :ME GET flink svensker, der med det samme
forslog, at vi skrev til hinan den på vores respektive modersmål. Dette var bl.a. under
den noget presseopblæste "konflikt" og han var da også dybt bekymre t over, om jeg
nu fik mad nok. Jeg kunn e trøste ham med mediebilledet og de faktiske forhold var
meget forskellige. Tilbage til skakken. Han åbnede med 1.d4 og til dette troede jeg
at jeg spillede 1 ... d6, men rent faktis k fik jeg logget 1 ... d5 uden at vide det. Så han
fik spillet i centrum og vundet bonden, før jeg så min fejl. Da han blev informeret
om min "bøf' tilbød han, at vi kunn e spille HELE partiet om! Hatten af for en sand
gentleman, men jeg afslog selvfølgelig, da det ville være uspo rtsligt, også over for
vores andre modstandere. Man må jo leve med sine fejl i skak . Jeg var godt på vej
til tabe positionelt, da jeg besluttede at følge Bent Larsens gode råd om at angnbe
modstanderens konge, hvis man var i en tabsposition. Som "sagt" så gjort. Jeg lod
bønder være bønder og begyndte at pege så meget som muligt mod hans
kongestilling. Hjulpet på vej af et "blødt" træk fra hans side i rette tid, kunn e jeg
"skinofre" en springer foran hans kongestillin g. Han turde dog ikke tage imod (han
burde nok) og pludselig var stillingen vendt. Jeg undgik et par mulige remisvarian t.er
og fik en kampsejr ud af det. Jeg bringer partiet i en senere udgave, da det nok var
det eneste parti , hvor jeg trods alt spillede rigtigt godt. Og med II Det har varit
trevligt att spela mot dej trots resultatet. Skulle du ha viigarnaforbi Stockholm så
hor av dej, du iir vålkommen hem till mej på en bit mat o lite blixt-schack" gav
han op.
Hans Dieter Paessler fra Tyskland var ikke til at bide skeer med. Han blev ikke
spor imponeret af mit 1.h3?! og da jeg faktisk gik helt gal med 3. træk fik han alt
spillet. Jeg blev aldrig rigtigt udviklet, før det var for sent. Igen fikjeg to tårne for
min dronning, men spildynamikk en var 100% på hans side og et despe rat
forsvarsspil blev opgivet i 28. træk.
Paul Montenero fra USA skull e om ikke andet, så med en nationalrating på 1411
være en jævnbyrdig modstan der. Også i dette parti fikjeg logget 1 ... d5 istedet for
1 ... d6 og opdagede først senere fejlen. Paul troe de dog, at det var en åbningsfidus
og slog ikke igennem i centrum. Så fikjeg spillet. Han ofrede ukorrekt en springer
for to bønder og overså, at jeg vandt hans løber med en mellemskak. Han skrev ,at
han selvfølgelig var klar over at slaget var tabt, men han havde et princip med ikke
at skull e tabe i 20 træk eller derunder! Udfordringen blev taget op, og med lidt mere
hjælp fra hans side gik ban alligevel mat i træk 20! Partiet komm er her i pgnformat,
hvis man trænger til lidt sjov :
·
Montenero,P (1411) - Nissen,H (1212) [A41]
ICCFÆMICUPIA053, 1998
1.d4 d5 2.Sc3 h6 3.e4 g5 4.Le3 Lg7 5.e5 c5 6.Lb5+ Sc6 7.Dh5 a6 8.La4 b5 9.Sxb5
axb510.Lxb5 Da5+ 11.c3 Dxb512.Lcl cxd413.Sf3 dxc314.bxc3 Dd3 15.Sd4
Dxc3+ 16.Kdl Sxd417.h3 Lf518.De2 Lc2+ 19.Dxc2 Dxc2+ 20.Kel De2# 0-1

22

Italienske Giorgio Terminali iværksatte et knusende angre b mod min provokative
l.h3?! åbning. Det lykke des mig dog med det yderste af fingerspidserne at redde en
remis. Han havde en merbo nde, der dog var dobbelt og stillingen er vel også remis ...
døm selv:

Stillingen efter jeg spillede 32.Tol=
Slutstillin g :
Tournament Secretary (TS): Gian-Maria Tani <tani@tori~o.alpcom.it>
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= 1678
Start date: 15 Mar 1998

Rating Average

Der mangler godnok stadigvæk et resultat, men med en score på 3,5 ud af7 i dette
selskab, kan jeg ikke være utilfreds, selvom at omstændighe derne unægtelig har
været held i min favør. En solid ratingfremgang på+ 194 ! har absolut givet mig mod
på mere. Og jeg er da også tilmeldt det 1. uofficielle DM i email skak som startede i
oktober 1998.
Hans Nissen

PROGRAM
Onsdag

6/1

kl. 19.30

Onsdag

13/1

kl. 19.30

Se opslag i klubben ..
Vinterturnering 1. runde

Mandag 18/1-Torsdag 21/1: Holdturnering, 4.runde:
Tirsdag 19/1
1.hold ude mod Amager I
Onsdag 20/1
2.hold hjemme mod Vallensbæk I
Torsdag21/l
3.hold ude mod Tåstrup II
Onsdag

20/1

kl. 19.30

Onsdag

27/1

kl. 19.30

Udsatte VT-partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag ..
Vinterturnering 2. runde

Deadline
Indlæg til næste nr. afFribonden afleveres senest d. 6/1-1999.
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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