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Vær velkommen .....
... I Vanløse Skakklub. Så er vi klar til næstsidste år inden
årtusindeskiftet. Lad os håbe, at klubben også eksisterer til den tid! Og
det gør den! Vel at mærke hvis medlemmerne stadig lægger deres vej
forbi klubbens lokaler. Og hvorfor skulle de ikke det? Der er jo planlagt
mange forskellige aktiviteter for den kommende tid. Ikke helt til
årtusindeskiftet, men alligevel. Selvfølgelig er Vinterturneringen og
holdturneringen de centrale punkter, men der er også afsat plads til andre
spændende skakaftener. Første gang den 3.Februar. I næste nr. af
Fribonden kommer der en halvårsoversigt.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmerne til at møde op og deltage i
aktiviteterne, og benytter samtidig lejligheden til at ønske medlemmerne

Godt Nytår

Det var en aften,hvor der skete en hel masse,selvom vi
ikke var ret mange. Vor formand,Morten mødte veloplagt op,
bl.a. iført et stemningsskabende juleslips.
Det lykkedes Morten,at komme gennem den halvårlige
beretning,uden at slipset faldt ned i syltetøjet,der
sammen med æbleskiver,flourmelis og diskountalterlys
prydede lokalet. Mester Barkhuus,der iøvrigt deltog med
stor entusiasme i den gode fællessang,understøttede
formandens redegørelse,med nogle uhyre præcise angivelser
af hvor mange,der var mødt ved klubaftnerne,samtlige arten
af køn,alder,civilstand,smag vedr. f.eks. kaffekager og
hvem der kom-senere og hvem der gik før,og hvem der utidigt
havde blandet sig i kaffebrygningen.
Morten fik så igen lov til at sige noget,noget om medlemstilbagegang og medlemsfremgang. Det var så heldigt,at
medlemstilstanden var næsten uændret.Det blev også nævnt
hvordan vore stakkels hold klarede sig.Kun førsteholdet
var kommet rimeligt afsted. Et medlem der var med som gæst,
og med så mange navne,at det af pladshensyn ikke er muligt
her at komme ind på dette, stillede det store spørgsmål
om hvorfor klubben ligesom var gået i stå,og hvorfor
så få havde meldt sig til vore hold,og om hvorfor vi ikke
gjorde noget for at vende udviklingen. Formanden mente nok,
at vi anstrengte os for at bedre situationen,men han
understregede,at problemet var generelt for skak i hele
landet. Problemet blev vel ikke mindre af,at der var så
få medlemmer udenfor bestyrelsen der ville påtage sig
arbejdsbyrder. Pastor Gyldholm,der var hasteindkaldt for
det tilfælde,at skulle indtræde en pause,mente jo nok
at når medlemmet som spurgte,kun kom een gang om året,
så kunne det være een af årsagerne til den lave aktivitet.
Pastoren forsømte ikke lejligheden,men hold nu en længere,
underholdende prædike ~ed en streng moral.Alvoren var så
indfølt,at ikke een mælede et ord i flere sekunder ved
talens afslutning.,muligvis også fordi de fleste havde
munden fuld af æbleskiver.

2

Eivind optrådte nu med sit kendte DEMOBRÆr-SPIL. Der var
fine præmier,så fine,at det ikke gav noget overskud.
Ien underholdningsværdien er uovertruffen.
Steen Bauers havde lovet at stille op med en spørgekonkurrence. Desværre blev han syg og vor formand påtog
sig at træde til med nogle vanskelige spørgsmål. Men Søren
gættede (huskede) nok til at vinde. Tillykke!
Det var efterhånden blevet sent,så den "Gamle Referent"
gik hjem.Derfor mangler slutningen altså. Men helhedsindtrykket var,at det var en hyggelig,men svagt besøgt
juleafslutning.

FORMANDEN fremviser sit fantastiske juleslips.
En initiativgruppe vil arbejde for,at slipset kan beses
frem til Junior-Grand Prixet 10/4 99 i klublokalet,dog ikke
lør-søndage. Der vil også blive slået til lyd for,at slipset
skal være hovedpræmien i en intern turnering.
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Det er en stor glæde
at opleve vor skrappe
Børge Gyldholms indlæg
i "Fribonden".
Vi har,i hvert fald
nogle af os,glædet os
over dine skarpe iagttagelser og konklusioner.
Derfor er vi helt
fornøjede over,at du nu
igen optræder i vort
medlemsblad.Vi håber at
se mere til dig i bladets
spalter,men også hver
onsdag fremover.
Tidligere fik dine
indlæg enkelte "nykonservative" skribenter
op på mærkerne,og det
kom der gode diskussioner
ud af.
"Den Gamle Referent"
Redaktør Ole D. hilser på
Børge G. Medredaktør Lars M.P.
kan vi ikke se.

RETTELSER:
I referate fra 3.holdets kampe forekommer
desværre nogle stavefejl.I referat 1:
mangler der et p_ i prompte og et ni vente.
I referat 2: Ham ændres til han.
Og så opdagede jeg,at Nissen ikke staves
K-r-u-k-k-e-n,men som alle ved,er dette
jo på ingen måde meningsforstyrrende!
Beklager!
"Den Gamle Referent"
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Til folkefest i Søborgen
1.holdet ude mod Tjalfe i 3. runde
Vanløse I

Tjalfe I
Lars Aaes Nielsen
Jesper A. Nielsen
Mikkel Hjortshøj
Jørgen D. Toldsted
Trine Rasted
Carsten M. Larsen
Carsten Straarup
Peter Koefoed

1

- 0

½ - ½

0
1

-

1
- 0

½ - ½

0
0

-

1
- 1

½ - ½

Eivind Einersen
Søren B. Petersen
Steen Schousboe
Niels Edoo
Morten M. Hansen
Lars M. Pedersen ®
Niels Rendlev ®
Jørgen Holst ®

3½-4½
Der var her tale om et topopgør, idet begge hold lå på delt 2.plads inden
runden hver med 8½ pts.
Spillelokalet, bræt og brikker fejlede ikke noget, men Tjalfe havde alligevel en vis hjemmebanefordel i skikkelse af et spillemandsorkester,
som omkring kl. 19:30 indledte aftenens festligheder i etagen under os.
Jeg skylder her at nævne, at Tjalfes klubaften starter allerede 18:30, så
de første par træk var fy.ret af, da det gik løs. Med taktfaste støvletramp,
jihaah-råb og violiner blev der lagt en festlig ramme om kampen, som
vi trak os sejrrige ud af.
Dr. Holst var indkaldt som reserve for Leif og var først færdig. Et forfærdeligt åbningsspil af hvid 1. e4, Sf6 2. Sc3, d5 3. e5, d4 4. Se2?, Sg4
5. Sf3, Sc6 6. c3, dxc3 7. bxc3, Sxe5 8. Sxe5, Sxe5 9. d4, Sd7 gav en
ren bonde efter få træk, men Holst lod hvid komme til kongeangreb,
hvorunder han ikke bevarede roen. Da valget stod mellem 3 mulige
måder at slå en bonde tilbage på, valgte han galt, hvorefter. der var remis ved trækgentagelse. ½ - ½.
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Jeg tror nok, at Eivind var den næste, der blev færdig. Desværre nåede
jeg ikke at se, hvad der gik galt, men rygtet vil vide, at han overspillede
stillingen. ½ - 1 ½.
Herefter gik tingene stærkt. Edoo blev presset lidt med sort, men var
vist ikke i uoverstigelige vanskeligheder. Desværre spillede tidnøden
ham et puds, og pludselig var stillingen ruineret. ½ - 2½.
Jeg nåede at se, at Søren med sort var i usædvanlig hård tidnød. Mod en
mand, som Søren burde kunn e klare, havde der ikke rigtigt vist sig noget i stillingen. Jeg tror nok, at 8-10 træk skulle klares af begge på 1
minut, og begge valgte bondegnasker-varianten (slå en bonde, hvis den
er i slag). Da røgen lettede, var der ikke blevet mere tilbage at spille på
gevinst med, så de tog remis. 1 - 3.
Niller invisterede (?) i midtspillet en bonde i chancen for at få en fribonde i centrum. Han lod modstanderen fortsætte med at inhalere
dronningefløjen, men fik selv guflet den fjendtlige sorte f-bonde. Dermed var vejen banet for en sejr, og han triumferede da også på sin langsigtede strategi. 2 - 3.
Da holdet skulle sættes, stod valget mellem Jesper eller Lars som fast
mand på 7. brættet. Som tingene udviklede sig blev det Jesper, som
figurerede i startopstillingen, men som vordende far har han valgt at
geare ned her i efteråret, og dermed er Lars "fast reserve" i denne sæson. Her skulle Lars have sort, og det giver normalt en vis nervøsitet hos holdkammeraterne ... Men Lars klaskede løs på alt hvad der bevægede sig og fik efterhånden byttet af til et tårnslutspil. Og nu blev jeg
virkelig nervøs, for det er som bekendt ikke den måde, som Lars plejer
at vinde endsige holde remis på. Jeg mener at kunne huske, at Lars tilbød remis en enkelt gang (?), men minsandten om ikke modstanderen
lod sig presse tilbage, så Lars kunne hjemføre hele pointet. Bravo! 3 - 3.
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Steen måtte på et tidspunkt aflevere en officer for at lette presset på sin
stilling. Til gengæld fik han lavet handelen på en måde, så to forbundne
fribønder opstod i kølvandet, og disse blev på forbilledig vis understøttet i deres fremfærd. Tårn mod tårn/løber blev forvandlet til et tårnslutspil, hvor Steens fine teknik til sidst gjorde udslaget 4 - 3.
Yours truly mødte en ung dame, som ratingmæssigt vel ligger 200 pts.
under mig, og som altså ikke på papiret skulle frembyde nogen uoverstigelig hindring. Åbningen 1. d4, d5 2. c4, c6 3. Sc3, Sf6 4. Lg5, dxc4
5. e3?!, b5 6. a4, b4 7. Sbl, Se4 8. Lh4, Da5? 9. Lxc4, b3+? 10. Kfl, e6
11. f3, Sd6 12. Lxb3, La6+ blev som nævnt i indledningen spillet til
tonerne af støvletramp og sprøde violiner, og måske var det derfor der
indsneg sig flere fingerfejl. Nuvel med to merbønder var sejren kun et
spørgsmål om tid - troede jeg. Ganske vist fik hun et vist pres langs de
åbne linier, men tingene var under kontrol'. Det var de også indtil vi tog
fat på den sidste spilletime (vi har jo den her forfærdelige betænkningstid 32 træk på 1 ½og½ time til resten, og den vænner jeg mig nok
aldrig til). Med 6-7 minutter igen byttede jeg desværre tårne i den tro,
at min fremskudte a-bonde ville gå i dronning, men hendes springer
kunne nå den. ØV! Okay hovedet koldt. Jeg havde stadig en merbonde,
og med bare rimelig tid tilbage, var det stadig nemt vundet. Problemet
ar nu bare, at vi begge snart havde under 4 minutter tilbage, og i farten
kunne jeg ikke finde ud af at bryde igennem med kongen. Jeg havde 1
og hun 3 minutter, da jeg tilbød våbenhvile. Altså remis og 4½ - 3½.
Det er mit indtryk, at slutcifrene egentlig var i orden, når jeg tænker
tilbage på slagets gang på alle brætter.
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VS II - Beskedent nederlag i første runde.
Holdturnering, 1. runde - 2. holdet

Vanløse II

- BrøndbyVester I

3-5

Keld Hjortskov
Erik Johansen
Finn G. Madsen
Nicolaj OHayv
Peder Raunsø Jensen
Sten Bauers
Erling Madsen
Jan -Ingvardsen

- Hennin g Skov
- Jacob Nielsen
- Jan Ole Johann esen
- Søren Klintsø
- Michael Skelbæk
- Johnny Johannesen
- Ole Poulsen (R)
- Karl Erik Kri stensen (R)

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

Keld måtte ned med nakk en, trods han var foran med en kvalitet. Men modstanderens
løberpar samm en med en solid bondekæde blev umulig at holde på afstand.
Erik spillede lidt for passivt, og fik aldrig rigtig gang i noget. Det gik langsomt ned ad
bakk e, og til sidst måtte Erik indkassere en bolle.

Finn spillede et meget spændende parti, hvor der blev angrebet på hver sin fløj. Det var
svært at se hvem der ville bryde først igennem, men heldigvis blev det Finn, som løb af
med sejren.

Nicolaj brillerede ved at komm e omtrent en hel time for sent! Trods tidshandicapet så
det meget godt ud på et tidspunkt, men pludselig var billedet vendt, og Nicolaj tabte.
Han glemte endvidere at aflevere sin noteringsliste!

Peder var tilsyneladende i gavehumør. Han glemte nemli g at snuppe modstanderendens
dronnin g, da den bød sig. Han opdagede det i næste træk, og kom sig aldrig over chokket,
og tabte i stedet. ærgerligt.

Sten stod for aftenens dramatik. Modstanderen havde vel min dre en 15 sekunder tilbage
på uret med tårn + 2 usamm enhængende bønder mod tårn. I kampens hede kom Sten til at
sætte sit tårn i slag. Surt show.
Erling vandt efter forholdsvis let spil, idet modstanderen mistede en bonde i åbningen, og
senere satte en officer i slag.

Jan var også en af dem der h-stede point denne aften. Han havnede i et tårnslutspil med en
merbonde, og endte med at sætte modstanderen mat!

Erling
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Tredieholdet får tæv!
MÆVanløse 3

Brønshøj_3

1,5

-

6,6

~~~~g~~-

1

-

0

1848
1705

Bjørn Gemzøe

Benny Howe

Jesper Holm

Kurt Seemann

O

-

1

Hans H. Nissen

Peter Bodin

O

-

1

Axel Barkhuus

Tage Andersen

1/2

-

1/2

Sune Maribo

Louis Plachta

O

-

1

Matti Nellemann

Ralf Hey

O

-

1

1576

Bjørn Johansen

Allan Reck

O

-

1

1598

Sigvaldur Henriksen-

John Thomsen

O

-

1

Det lykkedes mig at· finde nogle af vore modstanderes
rating-tal frem. De tal som mangler,afviger næppe
meget i styrke derfra. Så egentlig skal vi ikke skamme
os over nederlaget. Det var et godt hold vi mødte og
meget homogent. Derudover vil jeg rose vore mosdståndere
for at have en udviklet humoristisk sans. Der var
lutter smil og velvilje da Axel optrådte med sin
kaffe øvelse (prøvelse?)! Og måske var Barkhuus modstander så skræmt over den gode,stærke kaffe,at han
allerede efter 14 træk foreslog remis."Hvad!" råbte
Barkhuus,og alle kiggede op."Jamen,lad os bare sige det".
Jesper Holm spillede uden egentlige fejl,men nok for
passivt. Derudover mener jeg,uden at have en skid
forstand på det,at Kurt Seemann lavede et virkeligt
smukt kvalitetsoffer og en efterfølgende smuk
kombination, 0-1 ! Hans H. Nissen begik et langt
rokade selvmord (inspireret af Eivinds selvmotdsl:ir'lmg)?,
men det er nogle gange svært at se billedet i sit
indre af situationen efter 0-0-0 !
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VS 3 - BSF 3,fortsat ...
Sunes notation virker noget fremmedartet,ja det var
overhovedet vanskeligt at følge med i,om det var en
partiliste eller en indkøbsseddel til en etnisk
grønthandler. Derfor opgav jeg at gennemgå partiet.
Matti havde mistet sin partiliste,og er derfor heller
ikke kommenteret.
Sigvaldur - John Thomsen

0-1.

Sigvaldur bliver nødt til,at pusle lidt mere med
åbningsspillet.Dronningen kommer alt for hurtigt ud
på brættet og havner i en gaffel sammen med en springer.
Men når Ole D.og Lars i det nye år vil hjælpe tredieholdet så får vi alle et bedre indblik i skakspillets
mange finesser. Sigvaldurs notation er bare perfekt,
og det er rart i disse tider.
Bjørn Johansen - Allan Reck

0-1.

Pr. telefon,havde Bjørn og Bjørn,aftalt at Bjørn skulle
poste sin partiliste til Bjørn. Men da Bjørn kikkede
i sin postkasse,var der ikke noget brev fra Bjørn.
Bjørn,der efterhånden var nær på deadline,måtte så
efter hukommelsen prøve at rekonstruere partiet som
Bjørn spiller sort i. Efter mange træk opstod følgende
stilling,hvor Hvid annoncerer (usportsligt! !!): Mat i
210 træk!
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Held og uheld
Dette er et tema som optager alle skakspillere. Vores spil
burde vel - i modsætning til fx bridge ~ udelukke held, og i stedet
være baseret på dygtighed eller viden eller forståelse. Men alligevel
er der en nagende tvivl. Er vi alle lige heldige eller uheldige? Selv har
jeg fx en tydelig fornemmelse af at jeg alt for sjældent er heldig,
forstået på den måde at hvis jeg har en tabsstilling, så taber jeg
næsten altid, hvorimod det sker at jeg ikke vinder en gevinststilling.
Måske er jeg født uheldig ... eller bare paranoid? Lad mig minde om
det gamle ord om at bare fordi man er paranoid skal man ikke tro at
de IKKE kommer efter en.
Men heldigvis(!) er der undtagelser, og det er en sådan jeg
her vil fortælle om. 3. runde af holdturneringen, ude mod Tjalfe, på
det ugudelige tidspunkt 18,30. Og her har vi allerede miseren: Dette
tidspunkt havde jeg bemærket mig, men på grund af overvældende
travlhed den pågældende torsdag lykkedes det mig at fortrænge alt om
skak. Kl. 18,25, netop som jeg med fornøjelse havde set dagens
episode af Jul på Slottet, fortalte min ældste datter mig at Niller havde
ringet. Niller? Hvad helvede... skak! Af sted for at finde en taxa, og
med 15 minutters forsinkelse trådte jeg ind i spillelokalet på Søborg
Hovedgade, mildest talt oprevet. Jeg der altid har brug for hele
betænkningstiden og hader at komme i tidnød. Wir fangen an:
Hvid: Steen Schousboe

Sort: Mikkel Hjortshøj

l.Sf3,c5 2.c4,Sf6 3.Sc3,d5 4.cxd5,Sxd5 5.g3 I min forvirring har jeg
allerede spillet noget andet end det jeg havde planlagt. Boleslavski
siger at 5. g3 normalt med trækomstilling fører til de stillinger som
opstår efter 1.c4,c5 2.Sc3,Sf6 3.g3,d5 4.cxd5,Sxd5 5.Lg2, men det
er noget vrøvl. Forskellen er at sådan som jeg spiller (med et tidligt :
Sf3) er den sorte springer på d5 ikke angrebet, og sort behøver derfor
ikke vælge mellem 5.,-,Sb6, Sc7, Sxc3 og e6(?). Det er faktisk en
væsentlig forskel!
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Det gik straks op for mig at jeg havde spillet gris, og jeg
måtte fortælle mig selv at der jo ikke var nogen grund til panik. Men
tvivlen havde indfundet sig! 5.,-,g6 6.Lg2,Lg7 7.0-0, 0-0 8.Sxd5 Et
uskønt træk, fordi det udvikler sort, men hvordan skal hvid ellers få
udviklet Lcl? Måske a3 fulgt af Dc2 og d3. Det enkleste er selvfølgelig 8.d4, men jeg havde ikke lyst til at spille hvid i Griinfeld.
8.,-,Dxd5 9.d3,Sc6 10.Sd2,Dd7 ll.Sc4,b6 12.Tbl,Lbl
13.a3,Sd4 14.Lxb7,Dxb7 15.b4,cxb4 16.axb4,Tac8 17.Lb2,Tfd8
I 8.Lxd4, Txd4 Igen samme motiv. Denne afbytning må hvid foretage
for at kunne fuldende sin udvikling. Springeren står simpelthen for
stærkt på d4, og e3 går jo ikke. Nu har sort en god løber mod hvids
springer, men det forekom mig at løberen snarere var optisk god end
rigtigt aktiv. Hvid har jo fjernet de brikker der stod på diagonalen.
19.Db3,e5 20.Tfcl,Dd5
21.Da4?? (Se diagram)
Her havde jeg ialt brugt 1
time og 1 minut. Med
21.Da3 har hvid trods alle
mærkværdigheder ettåleligt
spil, men jeg ville gerne
provokere sort til at spille
b5. Det er den slags blackouts som gør at jeg aldrig
vinder en turnering. Straks
efter at have udført dette
h
b
e
g
a
C
d
elendige træk opdagede jeg
fadæsen (22.,-,Tc6), men
der var jo intet at gøre. Altså måtte jeg overveje om jeg ville give op
straks eller forsøge at mudre. Da det er en holdkamp, og da jeg
tilfældigvis (rent held!) kan få to forbundne fribønder for springeren,
var beslutningen let.
21.,-,b5(!) 22.Da6,Tc6 23.Dxa7,bxc4 24.Da8+,Lf8 25.b5,
Tb6 26.Dxd5,Txd5 27.dxc4,Tc5
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Så langt gik det let nok. Jeg havde brugt ca. 1 time og ti
minutter, min modstander kun en time. Nu skal der lægges en plan,
og det er egentlig lige til. Den hvide konge skal til b3 for at dække
bønderne. Dermed frigøres tårnene til spil i a- eller d-linjen. Hvid er
naturligvis fortabt, men beslutningen om at spille videre var jo taget.
Nu spiller jeg først et luksustræk, men heller ikke sort spiller helt
stilrent. Straks Tc8 eller Tc7, fulgt af Lc5 med blokade.
28.e3(?),Kg7 29.Kfl,Kf6 30.Ke2,Ke6 31.Kd3,Tc8? I k k e
nogen alvorlig fejl, men sort er ved at tabe tråden. Nu eller i de
følgende træk skulle kongen til b6, hvorefter også sort frigør sine
tårne til spil i de åbne linjer. Planen er altså Kd7-Kc7-Tb7 (eller
Tb8)-Kb6-Tcc7 (eller Tcc8)-Lc5, und die beiden Tiirme sind einsatzbereit. Jeg ser intet forsvar for hvid. Ingen af os var i desperat tidnød
ved kontrollen efter 32. træk.
32.Kc3,Kf5? 33.h3,Ke4 34.Kb3,Lc5 Denne blokade er ikke
så god soni den ovenfor skitserede. Nu står den sorte konge aktivt,
men tårnene kom ikke i spil, og hvid kommer først på d-linjen,
hvilket afskærer den sorte konge fra d-fløjen. Til gengæld tager sort
a-linjen, hvilket dog ikke rigtigt giver noget. 35.Tcdl,Tf6?
En total deplacering af det sorte tårn. Omkring dette tidspunkt
mødte jeg Eivind uden for spillelokalet og fortalte glædesstrålende at
jeg var ved at få modchancer. De første ca. 30 træk er det gået efter
fortjeneste, men nu har jeg det store held at sort får den ene elendige
ide efter den anden.
36.Tb2,Ta8 37.Tc2,g5 38.Td5,Le7 39.Td7,Ta3+!? Der er
kommet grus i det sorte maskineri, men naturligvis vil han stadig
vinde. 40.Kb2,Lc5 41.Tc7(!),Lb6
Som vi alle kan se kan hvid nu vinde bonde nummer tre med
42.Txf7,Txf7 43.Kxa3, men efter 43.,-,Lc5+ kan den hvide konge
ikke komme frem (44.Ka4, Ta7 +) og det sorte tårn er blevet aktiveret.
Jeg har på fornemmelsen at dette var sorts plan, men heldigvis kan
hvid spille langt stærkere ved at undlade at tage bonden. Det sorte
tårn er stadig dømt til passivitet, og blokaden af de sorte felter bliver
hævet:
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42.Kxa3!,Lxc7 43.Kb4 Jeg tør ikke komme med en objektiv
bedømmelse af denne stilling, men i praktisk spil med omkring 15
minutter tilbage til hver står hvid enormt. Hertil kommer det psykologiske: vi ved begge at sort har stået tykt til gevinst og at hvid nu har
masser af spil.
43.,-,hS 44.c5,h4 45.gxh4,gxh4 46.Kc4! Hvid har tid til at
lukke den sorte konge ude. Desuden skal sort ikke have lov at ofre
løberen for de to stærke fribønder. Altså skal bøndernes fremrykning
støttes af tårnet.
46.,-,KJJ 47.Tb2,Kg2 Her kiggede jeg på f4+, hvilket
vinder, men jeg kunne ikke lide at give det sorte tårn større bevægelsesfrihed. Partifortsættelsen vinder også, og de bønder har jo
længe drømt om at komme frem. Selv havde jeg nu 14 minutter
tilbage, sort 11.
48.b6,Lxb6 49.cxb6,Tc6+ 50.KdS Ahh! Tc8 51.Kxe5,Kxh3
Det eneste problem for hvid
er nu at der er mange veje
til gevinsten. Den vej jeg
vælger er måske ikke den
hurtigste, men i hvert fald
den sikreste: tag alle de
sorte bønder!
52.Kf6,Kg4
54.Kxj7,Ke4

53.f4,Kf3

Dette havde jeg ikke regnet
med, men det gør ikke
nogen forskel. Jeg brugte
nogen tid her på at overveje de mange gode muligheder. Det træk jeg
spiller har to begrundelser. For det første kan det jo være at sort
begår den typiske tidnødfejl at give skak: 55.,-,TeS+?, 56.Kd7 og
Gute Nacht. Den falder sort trods alt ikke i.
a

b

C

d

e

g

h
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55.Ke6(!),h3 Nu havde hvid 4 minutter igen mod sorts 5, og
vi holdt begge op at notere. Resten er altså en rekonstruktion, men jeg
står inde for dens rigtighed.
56.b7,Tb8 57.f5,h2 58.Txh2,Txb7 59.Th4+! Dette var den
anden begrundelse for 55.Ke6. Med den sorte konge afskåret fra
forvandlingsfeltet f8 er der absolut ingen tricks. Det er rart at kunne
spille på rygmarven når det skal gå rigtig stærkt.
59.,-,KxeJ 60.f6,Tb6+ 61.Ke7,Tb7+ 62.Kf8,Tb8+ 63.Kg7,
Tbl 64.j7,Tgl + 65.Kf6,Tfl + 66.Ke7,Tal 67.f8(D),Ta7+ 68.Kf6, Ta6+ 69.Kg7,Ta7+ 70.Kg8,Ta5 71.Df4+,Kd3 72.Th3+,Ke2
73.De4+,Kj2 74.Tf3+,Kg2 75.Dg4+,Kh2 76.Th3+ +
Pyhha! Jeg tror jeg havde omkring et halvt minut igen. Sort
forlod brættet uden at give hånd, antagelig godt sur på sig selv. Det
kender jeg kun alt for godt; det var rart for en gangs skyld at opleve
det fra den modsattte side!
Steen S.

NYTÅRSLYN
Nytårslynturneringen havde i år samlet 14 deltagere.
Der blev spillet alle-mod-alle med tidshandicap i 3 niveauer.
Der var spænding på til sidste parti, og da røgen havde lagt sig,
kunne turneringslederen, Ole D., der høfligt holdt sig uden for
præmierækken, overrække falsker til de dygtige:
1. Morten M. Hansen , 11 point
2. Lars M. Pedersen, 10 point
3. Knud Larsen, 9½ point
Men også Nikolaj og Hans H.N. gjorde det fint med hhv. 8½ og 7½
point!
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STATUS,HOLDTURNERINGEN
Efter 3 runder I KSU' s holdturnering 1998/99 er stillingen I de rækker
vores hold deltager:
MESTERRÆKKEN
1
2
3
4
5
6
7
8

K41 III
Skovlunde I
Øbro II
Odysseus I
Tjalfe I
Vanløse I
Lyngby-V~rum II
Amager I

8½
15½
14
13
12
13
10½
9½

-

-

-

-

0
6
4
4
2
5
1
2

Det tegner bedre
end sidste år. Da havde
vi kun 10 p. !

Come On

Vanløse I, holdet der gerne skulle få os tilbage i divisionen,
er i år sammensat af følgende personer:
1. Eivind Einersen
2. Søren Boeck Petersen
3. Steen Schousboe
4. Niels Edoo
5. Morten Møller Hansen
6. Benny Petersen
7. Jesper Asgaard
8. Leif Jensen

kom

kæmp

VIND

Indtil nu har hverken Benny, Jesper eller Leif været i kamp.
Lars Pedersen er trådt ind som fast reserve for Jesper, mens
Niels Rendlev og Jørgen Holst har gjort det godt på de to
. øvrige brætter.
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2. række gruppe 2

1
2
3
4
5
6
7

14 Brøndby I
j½ Vanløse II
7½
Vallensbæk I
Tårnet/Ballerup Ii 7½ Amager II
10½ 13 KS III
16 Brøndbyvester I

4
0
0
1
2
5

Come On
Holdet har kun
spillet 2 kampe,
så... bare vent!

6

Vanløse II. Det var lidt svært at få stablet et hold
på benene. Men det blev til følgende, der uden tvivl
giver holdlederen noget at se til.
Keld Hjortskov
Erik Johansen
Finn G. Madsen
Nikolaj O'hayv
Peder Raunsø Jensen
Sten Bauers
Erling Madsen
8. Jan Ingvardsen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

kom

kæmp

VIND

2. række gruppe 3

1
2
3
4
5
6
7

Brønshøj III
Tåstrup II
Vanløse III
Hvidovre II
Valby II
KS IV
Skakspilleren II

9½
12½
7½
19½
8

7½
7½

-

-

2
4

-

1

-

6
2
2
1

Come On
I samme række som
2.holdet, men med
dobbelt så mange point.
Og 2½ mere end sidste år!

Vanløse ID. Holdet så fra starten ud til at gå en svær tid i møde.
At nogle af spilleme så pludseligt trak sig, gjorde ikke tingene bedre.
Dog ser det ud til at holdleder Jesper (med kamp, sved og tårer) får
udrettet noget med holdet!
1. Ole Lergren
2. Bjørn Gemzøe
3. Jesper K. Holm
4. Napoleon Malekians
5. Hans Peter Jensen
6. Sune Maribo
7. Matti Nellemann
8. Bjørn Johansen

kom

kæmp

VIND
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VINTERTURNERINGEN
Efterårs-resultat
Så er første halvleg af vinterturneringen spillet. Som det fremgår, blev
Eivind vinderen i mesterklassen. Han er derfor sikker på en finalekamp.
Ole og Jesper forlader gruppen. I stedet indtræder Keld og Erik.
Mesterklasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Søren B.Petersen
Eivind Einersen
Ole Delfter
Jesper Asgaard
Morten M Hansen
Steen Schousboe
Knud Larsen
Niels Edoo

Rat.
2184
2195
1960
1981
2003
1985
1860
1938

Farv. Ialt Plac
2
5
4,40
5½ 1
4,40
3,00
udgået
1½ 7
3,20
4 4-5
3,40
4 4-5
3,20
3½ 6
1,85
4½ 3
2,55

Basis 1:

Her blev Keld suveræn vinder, og rykker op I mesterklassen. Med sig
tager han Erik, der har bedre korrektion end Jens.
Klassen suppleres op til 8 med Ole L., Sten B. og Napoleon.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Lars M Pedersen
Jens Windeleff
Keld Hjortskov
Nikolaj O'hayv
Erik Johansen
Jørgen Holst
Peder Raunsø

Rat.
1900
1637
1652
1563
1637
1591
1506

Farv.
5,55
3,15
3,30
2,45
3,15
2,70
1,90
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Ialt Plac
Udgået
2½ 2-3
1
4
6
1½
2½ 2-3
4-5
2
4-5
2

Basis 2:

Her rykker Ole, Sten og Napoleon op i Basis 1.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Jan Ingvardsen
Henrik R Pedersen
Napoleon Malekians
Poul Saabye
Ole Lergren
Sune Maribo
Jesper K. Holm
Sten Bauers

Rat.
1452
1371
1400
1400
1441
1278
1306

Forv.
3,70
2,95
3,20
3,20
3,65
2,00
2,30

Ialt Plac
3
5-6
Udgået
5
2-3
1
7
6½
1
3
5-6
4½
4
5
2-3

Basis 3:

Her var det de "erfarnes" triumf. Barkhuus viste vejen, og satte tingene
på plads sammen med Gemzøe.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Niklas Johansen
Bjørn Johansen
Henrik Roos
Axel Barkhuus
Louis Maribo
Bjørn Gemzøe
Matti Nellemann
Hans Peter Jensen

Rat.
1000
1108
1200
1320
1000
1308
1102
1300

Forv.
1,35
2, 25
3,05
4,15
4,05
2,20
3,95

Ialt Plac
1 6-7
· 4 3-4
0 8
6 1-2
2 5
6 1-2
4 3-4
1 6-7

Her fra redaktionen ønskes alle en god forårsturnering.
Og skulle I ligge inde med et interessant parti, som I måske
ønsker at få kommenteret, kan I trygt henvende Jer til os.
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PROGRAM
Onsdag

13/1 kl. 19.30

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

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

Onsdag

20/1 kl. 19.30

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

Onsdag

27/1 kl. 19.30

Vinterturnering 2.runde.

Onsdag

3/2

Skakkundskabsudvidelse!

Mandag

8/2-Torsdag 12/2: Holdturnering, 5.runde.

kl. 19.30

Vinterturnering I.runde.

Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d 3/2-1\999.
Fribonden udgives af Vanløse Skak.klub, som spiller hver onsdag kl. 19.30
i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse Kirke.
Formand

Morten Møller Hansen
Voldumvej 47, 1.tv.
2610 Rødovre

43 45 45 49

Kasserer
Klubbens Giro

Ole Lergren

38 79 07 46
6 47 84 33

Redaktion

Lars Martin Pedersen
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby
Ole Delfter
Bogholder Alle 76~ 3.th.
2720 Vanløse

36 46 34 99

&
Klubbens tlf.nr.

38 79 11 95
38744107
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