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GF-VM-EMT-HT-VT
Sommeren er på sit højeste med strålende solskin og øsende regnvejr.
Egentligt er det agurketid, men nogle af klubbens medlemmer har været
aktive og produktive udi skriverier, så vi har mangt og meget at berette.
Først er der beretningen fra den dramatiske generalforsamling (GF),
hvorfra Hans resumerer i højst personlig stil!
Så har klubben fået en skak-verdensmester (VM)!! Læs artikel i bladet. ...
Klubben har fået for vane at afholde en EMT sidst på sommeren. I år
hedder den Vanløse Sommerhede, og løber af stablen i perioden fra
mandag den 2.august til søndag den 8. august. Vi kan stadig bruge
hjælpere, men ellers kom og se på og få svaret på, om IM Adamski vinder
turneringen endnu en gang.
Der afholdes også EMT'er andre steder, og flere VS'ere har deltaget i
nogle af disse. Det er der kommet nogle spændende indlæg udafl
Vinterturneringen (VT) og Holdturneringen (HT) rar et par ord og
(stillings)analyser med på vej en af Søren.
t i alt skulle der være en masse godt at fordrive resten af sommeren
med, ...

Redakti onen

GENERALFORSAMLINGEN
SUMMA SUMMARUM
(redaktionel overskrift)

På foranledning af den gamle redakTØR, som syntes af en
protokolafskrivning var lovligt substantivt at præsentere for FB
læsernes kræsne øjne, kommer her en version der i form og indhold
til fulde lever op til de krav både EU - Underholdnings- og B&U
afdelingen sætter til tilpas letlæseligt materiale. Uden at dette
dog skal nærme sig tegneseriestadiet ..... nuvel:
Referat af Vanløse Skakklubs Generalforsamling onsdag 26/5
1999.
I stærk konkurrence med Champions League finalen deltog 21
medlemmer og 1 besøgende.
Formand Morten Møller indledte med valg af dirrigent og forslog
Steen S, der jo holder en GM title i køligt overblik. Han blev
valgt ledsaget af klapsalver.
Protokollen fra sidste års generalforsamling blev oplæst af Lars
MP.

Formandens beretning blev oplæst. Det følgende er helt og holdent
referantents meget subjektive opfattelse af beretningens pointer
! Den omhandlede nogle af de tiltag bestyrelsen havde arbejdet
med bl.a. barometerturneringen , som godt nok ikke ligefremt er
blevet stærkt afbenyttet af de ærede medlemmer. Det er jo
meningen at I skal aktiveres rent skakligt. Derefter fulgte lidt
om de evindlige problemer ved VT turneringen. Problemerne er jo
hovedsagligt at folk mener de skal melde sig til EFTER?
tilmeldningsfristen, samt afbud i massevis.
Vores holdturnering led også i år af afbud og misforståelser, der
jo kan tolkes som at intelligente skakspillere ikke kan planlægge
og huske aftaler. Eller evt har større lyst til at dyrke
sofafodbold.
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Af de mere positive ting kunne nævnes vores flotte nye
opslagstavle (kig nu på den!!) som Bjørn Gemzøe har designet og
opsat. Det skulle give medlemmerne endnu mindre grund til ikke at
være informeret.
Juniorskakken er sat i bero pga af flere grunde, men dette lader
til at alle er rimligt glade for (Rol)
Så kom en gennemgang af de forskellige præstationer af
skakmæssig karakter i årets løb, men da den ærede læser jo altid
følger med i dette organ, skal jeg ikke trætte med gentagelser.
Det skal også nævnes at klubbens internetsider og ikke mindst
Fribonden Online høster stor ros og anerkendelse fra mange steder
i landet!
Den noget yderligtgående k-skaksag, som desværre gjorde Gunnar
W til ex-Vanløser og umuliggjorde forsøget på at vinde HoldDM 97
blev også der også redegjort for.
De manglende klubanaler er stadigvæk et problem, der heldigvis
blev mindre da lykkedes Eivind at finde de forsvundne protokoller.
Så mangler Fribondesamlingen stadigvæk. Jeg citerer "Det sidste
spor jeg har i sagen er en oplysning fra Benny om, at han omkring
1988 lånte arkivet tilbage til ca. 1966 mhp. at lave en statistik over
alle tiders scorer på 1.holdet. Derfor beder jeg om, at alle der måtte
have en viden om arkivets nuværende opbevaringssted kommer ud
af busken og fortæller mig om det.
Enhver FB fra tiden før 1966 modtages med kyshånd, og samlingen
vil blive indbundet og bevaret, så snart vi mener at have gjort den
så komplet som muligt."
Der skal ryddes op i vores skabe som lider af pladsmangel og
bl.a. gamle briksæt og brætter står for tur.
Vores formand går også med en år ~000 fest i støbeskeen, læs
mere herom andet steds.
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Morten afsluttede med nogle ord om stabilitet. Blandt klubbens
tidl. formænd og ikke mindst nogle af medlemmerne som Morten
bad om blev et eksemple til efterfølgelse.
Under bemærkninger til formandens beretning nævnte Keld H. at
kfubben i år stiller med et k-skakhold i 2. division, for første gang i
flere år.
Herefter bliver beretningen godkendt.
Så til præmieuddeling :
Basis 3 blev vundet af Niklas Johansen.
Basis 2 blev vundet af Bjørn Gemzøe, nummer 2 blev Hans Nissen.
I Basis 1 er gruppen endnu ikke færdigspillet, da gruppen blev
ændret fra en 8 til en 9 mands alle-mod-alle.
Lars MP ligger dog allerede til en 1. plads, mens de sidste partier
må vise, hvem der snupper plads nummer 2.
I mesterklassen vandt Eivind forårsgruppen og Morten
efterårsgruppen, så der skal spilles omkamp.
Årets Skakspiller blev : Knud Larsen " Knud har med sit "2000 i
rating inden år 2000" mål - sin turneringsaktivitet i både
klubsammenhæng, såvel som i emt og hurtigskakturneringer, med
flotte placeringer og ligeså flot spil, været en forgangsmand og
et eksemple til efterfølgelse for os alle !"
Derefter var der 10 min. pause.
Så nåede vi det altid omsuste punkt: regnskabet.
Kasser Ole L. lagde ud med at fortælle at det uddelte regnskab
manglede hele EMT afsnittet, da det dette af ikke lå klar, da
regnskabet blev lavet. Dette blev mødt med nogen mishagsytringer.
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En lang debat fulgte om forkerte posteringer, manglende
delregnskaber og mangel pågennemskulighed læs: regnskab mm
bør opsættes så de sidste helst 5 års tal figurer, så sammeligning
gøres nemmere. Alt ialt var det et rent dejå vu fra sidste år.
Efter megen tumult godkendtes dog regnskabet med akklamation!
Næste punkt var indkomne forslag.
Det var bl.a. om kontingentstigning og dette startede en hed debat
der ikke lader hverken DSU eller sågar FIDE noget tilbage at
ønske. Dirrigenten blev nødsaget til at suspendere GF for en tid, da
en afstemning viste at flere bestyrelsesmedlemmer stemte imod
deres eget forslag? ! Høj dramatik og diskussioner om hvordan man
tolkede begrebet modforlag satte stemningen i kog.
Konklusionen blev dog at bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Der fulgte en kortere debat om formandens forslag om en
medlems/år 2000 fest. Der blev dog i realiteten givet grønt lys
til at formanden selv kunne sætte et budget.
Herunder kom Steen Bauers med følgende visdomsord:
" Der er 3 klassiske måder at komme af med penge :
Spil på heste er smart
På Børsen hurtigt
Og kvinder behagligt ! "
Dette affødte de sædvanlige grynt og høhø grin der kendetegner
mandsdominerede forsamlinger.
Morten sagde:" Jeg tager selvfølgelig ansvaret for at beløbet bliver
rimligt"
Derefter blev forslaget vedtaget med overvældende flertal !
Så skulle der vælges :
Morten blev genvalgt som formand
Ole L blev genvalgt som kasser.
Bjørn J ordinær BM
Hans H ordinær BM
Gemzøe ordinær BM
Ole D blev genvalgt som suppleant
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Bauers blev ny suppleant
Søren blev genvalgt som revisor
Eivind revisorsuppleant
Så blev punktet EVENTUELT nået :
Et lille udpluk af kommer her:
Knud : "Der bør gøres noget ved lokalernes stand - specielt i
kælderen - møblerne er i miserable forfatning - der mangler tit
el-pærer og rengøringen er under al kritik."
Gyldholm : "Der bør gøres mere ud af kontakt til Vanløse Avis &
Vanløse Folkeblad"
Eigil:" Lokalpressen er ikke interesseret i skak"
Bjørn J :'Vi er ikke repræsenteret i Lokaltelefonbogen"
Lars :"Bestyrelsen bør chekke op på holdene til holdturneringen"
Disse punkter blev taget til efterretning af bestyrelsen.
Keld fremlagde internetsbesøgsstatistikkerne (dejligt ord ikk')
EMT siderne ca. 300 hits ialt
Mortens K-Skak 'artikler ca 70 hits pr måned
VS Open 88 hits
lait ca. 3000 hits på alle sider.
Kl 23.11 afsluttedes med at Barkhus udråbte et trefoldig leve for
klubben og dette blev udført med volumiøse hurraråb fra samtlige
tilstedeværende.
Deres subjektive
Hans N
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Find kombinationen
Dette års vinterturnering bød ikke på de store spillemæssige
oplevelser for mit vedkommende. Overseelser og fejlvurderinger
dominerede, og resultatet blev også derefter.....
I lyset heraf er det naturligvis glædeligt, at jeg i et enkelt af mine
partier fik strikket en god omgang hjemmeskak sammen. Det var i et
'alt eller intet'-parti, hvor jeg skulle vinde for at være med i topstriden.
Partiet blev spillet i 5. runde af vinterturneringens 2. halvdel.
SBP - Steen Schousboe
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Lg5
Dette har jeg aldrig spillet
før, men hvis man ikke
prøver noget nyt, sker der jo
aldrig noget. For 5-6 år siden
så jeg nogle partier, der gav
gode praktiske chancer til
begge parter, hvilket var
hvad jeg tilstræbte. 3... c5
Naturligvis, Steen vælger
den mest komplicerede
variant. 3 ... d5 eller 3 ... Le7
var glimrende muligheder,
men teksttrækket er det
h
ab
Cd
e
I
g
mest udfordrende. 4. e3 Db6
Find kombinationen. Stil/ingen efter
Igen det skarpeste. 5. Lxf6
14... Dxa5. Hvid trækker og vinder.
Teorien behandler vist også
5. Dc1, men det er vel ikke et træk man vil overveje, når man spiller
hvid?! 5.... Dxb2 6. Sbd2 gxf6 Nu har begge parter kompromitteret
sig. Hvid har givet en bonde uden at have kompensation på kort sigt;
sort er gået på eventyr med sin dronning og er bagud i udvikling.
Stillingen er uklar. 7. Ld3 Sc6 8. o-o d5?! Dette aktive træk er
muligvis kilden til sorts sorger, da hvid får mulighed for at åbne
stillingen. Det mere beskedne 8 ... Db6 var muligvis bedre. 9. c4 Da3
10. S b3 dxc4 11. Lxc4 Ld7 På dette tidspunkt var jeg lidt i tvivl om,
hvorvidt hvid havde tilstrækkelig kompensation for sin bonde. På
længere sigt har sort jo løberparret, og efter lang rokade og Tg8 er
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der angrebschancer mod den hvide kongestilling. Med andre ord er
det tid til en aktiv fortsættelse. 12. d5! Selvfølgelig, stillingen skal
åbnes, så hvid kan få glæde af sit udviklingsforspring. 12... SaS 13.
dxe6 fxe6 14. Sxa5 Oxa5 I denne stilling tog jeg mig en meget lang
tænkepause. Oprindeligt havde jeg planlagt 15. Db3, men efter
15 ... Db4! har hvid ikke bedre end 16. Lxe6 Dxb3 17. Lxd7+ Kxd7 18.
axb3 med ca. lige spil. Derfor tog jeg fantasien i brug (hvilket i mit
tilfælde sjældent er en god ide) og kom op med en forrygende plan:
15. Se5!! En af de smukkeste kombinationer, jeg har udført i mit liv.
Jeg vil indrømme, at jeg ikke regnet alle varianter til ende her, men
min intuition sagde mig, at teksttrækket måtte være stærkt. ....
Psykologisk set er Se5 meget vanskeligt at se, fordi hvid ikke slår en
brik. Steen havde ikke skænket trækket en tanke, hvilket man ikke
kan fortænke ham i. Er springeren ikke bare i slag? 15...fxeS Der er
ikke andet. Hvid truer slag på d7 samt en ubehagelig skak på h5. Og
efter 15 ... o-o-o følger 16. Sxd7 fulgt af 17. Lxe6. 16. Oh5+ Ke7 Det
hjælper ikke at gå den anden vej - 16... Kd8 17. Tfd 1 ! ( det stille træk,
der truer 18. Lxe6) Kc8 18. Df7 med afgørende angreb. 17. Dg5+ Kf7
Eller 17... Kd6 18. Tfd1+ Kc6 19. Dxe5 Le7 20. Lxe6 med afgørende
fordel. 18. Tad1 ! Et stille træk, der bringer endnu en hvid officer med i
angrebet. Sort er uden mulighed for at koordinere et forsvar. 18... Dc7
19. f4! Den sidste hvide officer aktiveres. Det er nu klart, at det hvide
angreb slår igennem. 19... Le7 Der var ikke bedre, f.eks. 19 ... e4 20. f5
med kørsel. 20. fxe5+ Ke8 21. Dh5+ Kd8 22. Lxe6 opgivet!
For en enkelt gangs skyld gik mit spil op i en højere enhed. 15. Se5 er
et meget svært træk at se, når man sidder ved brættet og ikke ved,
der er en kombination i stillingen.
Tilbage er blot at spørge: Fandt du 15. Se5 i diagramstillingen?
Søren BP
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Ny Verdensmester i skak!
Alle kender historien. FIDE stod i sin tid og "manglede" en VM og Karpov
blev udnævnt. Så var der skærmysleme omkrin g den 1. Karpov - Kasparov
match og dennes afbrydelse. Kasparov fik dog senere lov til at vinde en ny og
dermed var han regerende FIDE verdensmester. Så indstiftede han PCA og
spillede VM matcher mod Short og Anand - imellemtiden stod FIDE i stam pe
indtil at man hev gode gamle Karpov ud af skabet, støvede ham godt af og gav
ham VM titlen på fortidens bedrifter(?)- så havde skakken 2 VM'ere.
PCA lukk ede og WCA åbnede med knap så meget succes. FIDE's nye leder,
der er om muligt endnu mere suspekt end den gamle, iscenesatte en VM
knockout runde, der stærkt favoriserede VM (?) Karpov i utrolig grad. Det var
faktisk kun Kramn ik, der havde rygrad til at undsige sig denne farce. Anand
tabte jo den endelige match til Karpov efter at måtte fare fra en storby til en
anden og selv sørge for alt efter selve knockout turn eringen. Nå ... i det mindste
kunn e Karpov da denne gang sige. at han rent faktisk havde vun det titlen.
u skal man ikke tro at Kasparov dermed er en helgen. Hans konstan t
kuldsejlende WCA organisation lykkedes dog i at stable en "kandidatmatch"
mellem Kramn ik & Shirov på benene, mod alle odds vinder Shirov denne Kramn ik tår taberpengene - Shirov skal så spille om et VM mod Kasparov, men
modtager en lang næse ... og ingen penge. Ingen er interesseret i at sponsere en
match mellem verdens nummer 1 og så 5-6 stykker. Så Kasparov hopper let og
elegant ud af denne affære - hvilken gentelman !
Nå ... FIDE gør klar til et nyt knockout stævne i Las Vegas, hvor bl.a. Peter
Heine er kvalificeret ... der går dog stadigvæk rygter om masser afproblemer i
kulissen. Så får vi så at vide at der arrangeres en VM match mellem Kasparov og
Anand ! Dette diskvalificere automatisk begge fra FIDE's VM, som dermed
bliver uden verdens 2 stærkeste spillere. Umiddelbart er det dog ikke hverken
PCA eller WCA, der står bag dette. Så skulle Kasparov tabe vil Anand være ny
VM , men Kasparov kan jo så genoplive en af sine gamle organisationer og
dennes VM titel og så vil der være 3 Verdensmestre.
Så kan man jo gøre sig sine tanker og det har jeg gjort. Jeg har indstiftet FICA
Free International Chess Association og da der ikke har været nogle, der har
still et op til kamp, erjeg blevet udråbt til Verdensmester i skak. Dette følgerjo
bl.a. FIDE's traditioner med at man ikke skal spille for at blive VM . Husk. at
fremover mit navn nævnes, skal der skrives VM foran !

Min titel kan selvfølgelig vindes, hvis man kan arran gere en 24 runders match
et tilpas luksuriø st sted og garantere min. 3 millioner i præmiesum både til den
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1. match og til den eventuelle rematch, hvis jeg skulle tabe den 1.
Præmiesummen fordeles med 2 millioner til vinderen og 1 til taberen. Glemte jeg
at skrive at alle beløbene er i US$ ?
I lighed med med andre skakorganisationer udgiver FICA også en styrkeliste
bl.a. baseret på resultater. Den første udgave er udstyret med begrundelser som
følger:
1. VM Hans Nissen - Danmark (selvklart - jeg er jo
verdensmesteren!)
2. GM Shirov - Spanien (lidt skal han da ha' for sine
anstrengelser mod Kasparov)
3. Clemens Allwermann - Tyskland (hvis man kan præstere
+710 elopoint i forhold til sin rigtige styrke, bør man
være på listen)
4. Fritz 5.32 - Tyskland (Hvis Allwermann skal være her,
bør også programmet der hjalp være her)
5. Hiarcs 7.32 - Holland (Det er jo også et godt program,
og i fremtiden bliver de jo alligevel stort set umulige at
slå)
6. Kasparov - Fuskland (Mest for at give ham en ydmygende
plads EFTER computerprogrammerne)
7. Gunnar West Hansen - Ex-Vanløse (FICA åbner snart en kskak afdeling)
8. GM Sune Berg Hansen - Danmark (Så kan vi koge mere suppe
på skildpadden)
9. Bjørn Gemzøe - Vanløse (Han var den eneste, der kunne
slå mig i vinterturneringen i år)
10. Karpov - Rusland (Han var engang og en listen skulle gå
til 10)
FICA har på officielt plan taget kontakt til de officielle skakm yndigheder i
Myanm ar (tidligere Burma) (se evt Skakblad 4-1999 side 2) for at adoptere deres
progressive ratingsystem som virker en hel del mere effikti vt end FIDE's. Vi
skulle jo gerne have gang i IM/GM normerne . .! vil helt sikkert høre mere til
FICA i fremtiden.
VM" Hans Nissen
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Vanløsefolk
på spil...
Valby EMT 99 - en

særdeles behagelig
oplevelse ventede...
velarrangeret af flinke folk,
ro i spillelokalet og top-fin
kantine! Fra VS deltog
Bjørn Johansen og
underskrevne. Bjørn, der
deltog i gruppe 8, spillede
fremragende, - gerne med
rokader til modsatte sider.
Han scorede 80%, nemlig
4 af 5!
Jeg spillede i gruppe 2 og
vandt med 3½ af 5. Jeg
havde ellers et mesterskab fra sidste år at forsvare, med mit kæmpe
ratingtab sidste sommer
betød, at jeg ikke var
kvalificeret til gruppe 1.
K41 s forårs-EMT 99 -

næsten ligeså behagelig
som ovenstående
turnering - men der
manglede lidt udluftning.
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VS havde sendt 4
musketerer: Hans-Henrik,
Bjørn Gemzøe og Erik,
der alle spillede i Monradgruppe 3. De havde ikke
resultatmæssigt den store
turnering, med de scorede
sådan at der ikke blev
mistet noget særligt i
rating.
Jeg spillede i gruppe 2 og
vandt med 3½ af 5.
KS+BSFs
Spil når du vil-EMT 99 -

igen må jeg sige som i de
to ovenstående turneringer: rigtigt gode forhold (lidt
støj fra analyserummet).
Samtidig var dette et forsøg på at introducere en
helt ny turneringstorm.
Systemet er det, at man
vælger ud af 11 runder,
hvornår man kan spille
(minimum 5). Herefter påtager turneringsledelsen
sig at finde modstandere
til alle. Man kan dog
komme ud for, at skulle
møde den samme
modstander 2 gange.
Der var tre grupper. 1:
over1900,2: 1600-1899

og 3. under 1600.
Gemzøe spillede i gruppe
3 og begyndte med ½ af
3. Så satte han spurten
ind med 5 af 6-for at
slutte af med 0-0, ialt 5½
af 11.
Erik spillede i gruppe 2 og
havde storspillet fremme.
Det blev til 5½ af 9 og en
pæn ratingfremgang.
Jeg spillede som Erik i
gruppe 2 - og resultatet
blev 7½ af 9 - og
1.-pladsen var hjemme.
Rating nu omkring 1900.

Hvid har et kanon-træk:
a

b

c

d

e

f

g

h
8

7

6

6

5

5

4

4

3

3
2

0
a

b

c

d

e

f

g

.h

10 Sb5! Sc2+? - bedre,
men ikke godt nok var
10- e5 11 Sc7+ Kd7
12 Sxa8 Lb4+ 13 Ld2
Sxf3+ 14 Ke2 Sd4+
15 Kd3 Lxd2 16 Kxd2
Se7 17 f4 Txa8 18 Td1
med fordel til Hvid.

Her er et parti:
Siciliansk
Hvid: Knud Larsen, VS
Sort: Rolf Hjortkjær, KS
1 e4 c5 2 c3 d5 3 exd5
Dxd5 4 d4 cxd4 5 cxd4
Sc6 6 Sf3 Lg4 7 Sc3
Lxf3 8 gxf3 Dxd4
9 Dxd4 Sxd4 - Sort har
merbonde og har tilføjet
Hvid to isolerede bønder,
den ene ovenikøbet en
dobbeltbonde. Sort burde
altså stå til gevinst, men

11 Kd1 Sxa1 12 Sc7+
Kd8 13 Sxa8 e5 14 Le3
b6 15 La6 Se7 16 Kc1
Sc6 17 Td1+ Ke7
18 Sc7 Sb4 19 Sd5+
Sxd5 20 Txd5 Ke6
21 Td8 96 22 Kb1
opgivet. 1-0
Mange hilsener fra Knud
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K. 41's Forårs EMT 1999 - Basisgruppe 2

■

issen,H
Aaager Saxo,A

1282
1308

K-41 's Forårs EMT blev absolut ikke
nogen god premiere for mig. I første
runde tabte jeg til Søren Nielsen, der
bedre kunne overskue en forholdsvis
lukket stilling med (hans) aktive
springere. I 3.runde overspillede jeg en
klar remisstilling, og i 4. blev jeg igen
11
offer" for min manglende indsigt i
springerens for-og bagdele. 5.runde
bød så på Anders And, da der var
ulige antal deltagere. Et enkelt
skaldigt lyspunkt var der dog i 2.
runde:

Overstående stilling er naturligvis
opnået efter min vanlige 1.b4 åbning.
Den sorte mand har beredvilligt byttet
af uden helt at passe sin udvikling og
koordination. Jeg har spillet "hårdt" på
at gøre min b-bonde fri. Sorts sidste
træk Dh5 truer jo med en kedlig skak
på dl eller en forfladigelse efter et evt
f3. Jeg brugte meget lang tid på at
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regne på konsekvenserne og blev enig
med mig selv om at min b-bonde var
sorts halte springer overlegen og jeg
ofre derfor min egen springer :
29. h3!? Skarpt profylaksisk spil,
selvom at jeg må indrømme at jeg ikke
kunne regne det hele til ende. Ddl +
30. Kh2 Dxb3 31. Txb7 min ide med
29.h3, så må man jo se hvad fribonden
er værd. [ 31. Txf6 Dxb5 Efterlader
istedet sort med en alt for farlig
fribonde] 31. ... h6 nærmest tvungen
... den sorte konge skal have et
flugtfelt. 32. Dc7 Dette træk må ikke
overraske, hvis man har læst sin
Nimzowitch ! Tf8 33. b6 Se8?
I mægden af dårlige træk. Sort skal
involvere sin dronning mere med et af
følgende træk, selvomjeg indrømmer
at jeg helst vil være hvid nu.
[ 33.... Db5 ; 33.... Db4; 33 .... Dc4]
34. De7 Db2 Færdig! Sort håber at
finde den evige skak, men nu kan jeg
se variationerne til ende ... 35. Tb8
Dxf2 Cowboyskak - sort vil
selvfølgelig gerne have sin dronning
ind på f4 med den efterfølgende
svikmølle af skakker. 36. b7 Dxe3
Efter dette træk snupper min
modstander en sort dronning fra
nabospillet ... jeg smiler overbærende.
37. De5 "propper" hullet på f4 ...
varianterne hvis sort nu spiller f6 føre i
kke noget med sig - siliconeuhyret
Fritz5.32 forslår denne forbedring,
men mine hashtabels er ikke så store.
[ 37. Tc8 Df4+ 38. Kgl Dd6
39. De5 f6 40. Dxd6 Sxd6 41. Txffi+
Kxf8 42. b8D+] 37.... Db3

Vanløse Skakklubs
Sommerhede
EMT 1999
Vores efterhånden
traditionelle turnering løber
af stablen fra:
mandag den 2. august til
søndag den 8. august.
Mere desperation, men spillet er slut.
Prøv for sjovs skyld at fodre jeres skak
program/computer med denne stilling.
Kan din finde den mest spektakulære
fortsættelse ? - min kan ikke.
38. Dxe8 Ok alle veje føre til Rom,
men det vulgære er bedst. Min
modstander stopper uret. Selvom min
modstander absolut ikke spiller det
optimale er dette parti en af mine
bedste gevinstførelser i en blandning
af konkret analyse og skakintuition.

På hverdage spilles fra kl.
18.00 og I weekenden fra kl.
14.00.
Kom og vær med!

Enten som spiller, som
hjælper eller som tilskuer.
Bemærk:

1-0

Køkkenets kendte kokke
klarer kaffe, kage +
kulinariske kokkerier.
OleD.
Hans Nissen
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Om testamentebønder og K-skak
AfKeld Hjortskov
Vi har tit hørt, at testamentebonden er farlig at tage. Ofte slipper vi dog
levende fra det både i lyn- og nærskak. I mange åbninger indgårb2/b7
bonden som tema, hvor den efterlades i slag udelukkende for at vinde de
måske afgørende tempi.
I mit første K-skak: parti overhovedet, besluttedejeg at afprøve dogmet.
Udfordringen bestod i at gendrive modstanderens satsning.
Hjortskov,K (1623) - Nielsen,B (2019) [ClOJ
2.division (3), 1999
1.e4 e6 2.d4 dS 3.Sc3 die4 4.Sxe4 Sd7 5.Si3 Sgf6 6.Sxf6+ Sxf6 7.Ld3 cS
8.dxcS Lxc5 9.Lg5

den mest agressive fortsættelse. Reelt var det her jeg besluttede at ofre
b-bonden mod aktivt spil[9.0-0 0-0=]
9... Db6 10.0-0 Dxb211.To1 Dxa212.Lb5+ Ke7
Sorts rokade er nu ødelagt og der er allerede åbne iinier mod hans lejr
13.Se5 Dd5
Så kom vi ud afmin database. Et andet parti fortsatte: [13 ...Td8 i4.Dh5 Tf8
i5.Lxf6+ gxf6 16.Sc6+!± og sort kunne opgive. Teksttrækket er dog
betydeligt bedre.
14.De2 dronnngen skai jo bruges til angrebet, så ingen afoytning tak.
14...Ld6?l
Nu er den første kritiske stilling nået. Sort ønsker at aktivere sine øvrige
brikker, med gode modchancer. Hvid skal for hver en pris forstærke
angrebet. Se diagram:
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15.f4!
Et rigtigt angrebstræk. Fritz var meget uenig og kunn e ikke se at hvid havde
en chance. Trækket demonstrerer også hvorfor 14 ...Ld4 var at foretrække.
Det ville have forsinket hvids angreb.
15...Td8! Et godt træk i en svær stilling. Sort prøver rigtigt at aktivere en
brik ved at besætte den åbne linie.
Egentlig ville jeg nu helst spille 16.DhS med det smme, men der mangler
hele tiden et tempo pga. skakken på c5. derfor kom:
16.Khl medplanen:[16 ...Dc5 17.DhS!! Lxe5 18.fxeS DxeS 19.Tbel! Dc3
20.Dxh7 Td5 21.Dxg7 Txg5 22.Dxg5+-]

16...h6
Nu er den næste kritiske stilling opstået. Jeg udsatte beslutningen i 16. træk,
men nu er der ingen vej uden om. Der skal bekendes kulør. Se diagram:

I

~

Det virker indlysende at smide et tårn i cl-linien, men hvilket af dem?
Hvid har bedst chance for at trænge ind i sorts stilling med dronningen via
g4 eller hS. Det er derfor nyttigt med tårnet i f-linien hvis sort skulle slå på
eS. Løberen på bS bliver selvfølgelig mere udsat hvis b-tåmet flyttes, men
sort har faktisk ikke tid til at slå den, selvom den skulle stå ubeskyttet!.
Selvfølgelig skal sådanne overvejelser bakkes op af konkrete varianter.

1·6

17.Tbdl! Dc518.Lh4 Tg8 Se diagram

Hvorfor skal tårnet nu til g8? Hvis sort spiller andet f.eks. 18 ...a6 kommer
19.Dg4! hvor sort ikke kan spille g5 pga. 20.fxg! Sxg4 21.Txfl#
Sort fik dog dækket for den trussel, så nu skal vi finde på noget andet.
Indtrængen via g4 duer ikke mere. Til gengæld er cl-linien blevet sikker at
stå på for hvids dronning. Det er værd at bemærke at Fritz stadig påstår at
sort står bedst! !
19.Dd3 a6 Sort har virkelig ingen gode træk tilbage.
20.Dh7 Kf8 21.Lxf6 axb5 [21...gxf duer ikke pga. 22.Dxfl#] Se diagram:
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u skal hvid helst lukke sækken mens tid er. Sort truer ingenting men sejren
skulle helst være forceret. Ved at lege med temaerne om mat på d8 og f7 op
står en ide.
22.Lxg7+! Txg7 23.Db8+ Tg8 24.Df6 Ke8 Alle andre træk leder til mat
med det samm e

25.Dxf7+ Kd8 26.Dxg8+ Kc7 27.Db7+ Kb8 28.Sd7+ Lxd7 29.Dxd7
Se diagram:

Sort sidder med en meget tabt stilling og kunne give op uden skam. Der er
dog ingen mat i få træk så spillet kan fortsætte lidt endnu (det er faktisk ikke
afsluttet endnu).
Alt i alt har det været sjovt at være hvid medens jeg ikke misunder sort en
sådan lektion.
Pudsigt nok har jeg gang i et andet k-parti hvor rollerne er omvendte. Det
bliver interessant at se om jeg skal sidde i den modtagende ende af en
lektion om testamentebonden!
Keld
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En skuffende sæson.
Der er krise i Vanløse Skakklub. Ingen vil vel benægte, at
fremmødet er faldende og at nye ansigter blive stadig mere sjældne.
Dette er både synd og skam, men også noget, der bør give anledning
til alvorlig bekymring - hvorfor går det tilbage for VS? Og hvordan kan
udviklingen vendes?
Krisen kradser. Måske det er efterveer fra Pinsepakken eller den
allestedsnærværende EU-svindel, der har slået Vanløse Skakklub i
knæ. Unde_r alle omstændigheder taler holdturneringen sit eget,
tydelige sprog. Resultaterne har været skuffende - flere partier gik
tabt uden kamp, og det blev til to nedrykninger af 3 mulige .....
Selv vil jeg koncentrere mig om førsteholdet, hvor jeg i år havde
fornøjelsen af at blive topscorer. Holdet var meget svagt i år, dels
spillede adskillige under vanlig standard, dels har vi mistet folk som
Gunnar og Hans. Benny spillede kun et enkelt parti, og holdet var
ramt af et deprimerende højt antal afbud. Oven i hatten gik et parti
tabt uden kamp, hvilket næppe kan kaldes uheldigt. Det var snarere
en logisk følge af klubbens krise.
Personligt ville jeg mene, at vi for et par år siden ville have vundet
alle vores kampe i mesterrækken, men med det nuværende niveau
må vores samlede 3. plads siges at være fuldt fortjent. Spillet var
simpelthen ikke til mere.
Som topscorer er jeg naturligvis forpligtet til at sige noget om min
egen præstation. Jeg spillede i perioder rimeligt, men mere vigtigt var
det, at modstanden ikke var skarp. Uden de store problemer kunne
jeg ved at spille på rutinen samle 6½ points, hvilket var i underkanten.
Jeg burde have vundet alle 7 partier, men i mit remisparti tabte jeg
koncentrationen, da man i et tilstødende lokale begyndte at danse
folkedans .....
Jeg har valgt at vise et parti fra 4. runde, der udmærket illustrerer,
hvordan jeg uden de store armbevægelser kunne køre en sikker sejr
hjem:
SBP - Kim Lind, Amager
e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe5 Lf5 Den klassiske variant i CaroKann, der må ligge højt på listen over Verdens kedeligste åbninger.
5. Sg3 Lg6 6. Sf3 Sd7 7. h4 h6 8. h5 Lh7 9. Ld3 Lxd310. Dxd3

19

Dc7 11. Ld2 Sgf6 12. 0-00 e6 Hertil kendte jeg
teorien, men min harddisk
manglede resten.
Hovedvarianten fortsætter
med 13. Se4, men jeg
valgte i stedet det rolige 13.
Kb1 c5!? Et ambitiøst træk
i modsætning til det mere
beskedne 13 ... o-o-o eller
13 ... Ld6 14. The1 0-0-0 15.
De2 cxd4 En meget, meget
alvorlig fejlvurdering, der
g
h
efterlader sort med store
e
a
b
C
d
Stil/ingen efter 20... Lf4
kvaler. Stillingens krav var
naturligvis 15 ... Ld6 16. Se5
Thf8 17. c3, hvorefter hvid
vel har en lille fordel. Nu,
derimod, har sort åbnet
stillingen, selvom hvid har
udviklingstorspring. Med al
ære og respekt for sort er
dette et godt eksempel på
den forholdsvis svage
modstand, man møder i
mesterrækken. 16. Sxd4 a6
17. Sb3! Sort er svag på de
sorte felter, ergo skal Ld2
aktiveres. 17... Ld6 18. La5
a
b
g
h
C
d
Sb6 19. De3 Sfd7 20. Se4
Stil/ingen efter 32... Tc6
Lf4 Som partiet har udviklet
sig de seneste træk er det
ikke overraskende, at hvid nu har et kølleslag: 21. '(xd7! Dxd7 22.
Dxb6 Dd1+ 23. Sc1 Dd5 Sort er naturligvis færdig. 24. Sd3 Dxh5 25.
a3 Lb8 26. Db4 Td7 27. Sec5 Ld6 28. g4 Dd5 29. Dc3 Lxc5 30.
Sxc5 Td6 31. Te5 Dd1+ 32. Ka2 Tc6 Jeg vil gerne indrømme, at
hvid kunne have spillet stærkere i denne trækfølge, men jeg var i
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tidnød (uvist af hvilken årsag, til og med træk 20 burde kunne spilles
på mindre end en halv time), hvilket forklarer den kaotiske
'gevinstførelse'. Nu hvor tågerne er lettet er der imidlertid god tid til at
finde en afgørelse: 33. Db3! b5 Eller 33 ... b6 34. Lxb6 Dd6 35. Dc4
med afgørende angreb. 34. a4! Et midlertidigt officersoffer, der åbner
afgørende ned til den sorte konge. 34 Dd4 35. axb5 Txc5 36. axb6
opgivet! Der truede mat på b7, og 36 Txa5+ 37. Txa5 Da? er
perspektivløst.
I lyset af førsteholdets skuffende resultat bør vi forsøge at rykke op til
næste år. Men om vi har styrken og fremmødemoralen til det, er
meget, meget tvivlsomt
Søren B.P.
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Resultatet af Sommerturneringen - allerede?
I al ubemærkethed er resultatet af Sommerturneringen indløbet. Altså
den i 1998! Deltagerlisten med resultater var blevet fjernet fra den
gamle opslagstavle og lagt i skabet. Under en delvis oprydning af dette
genfandtes papiret, og det endelige resultat bringes nedenfor.
Turneringen blev afviklet over 8 sommer-onsdage fra 10/6 til 5/8. Systemet var som vanligt, at der blev uddelt Grand Prix points ift. ens
slutplacering den pågældende aften.
30 pts.,
18
16
12
11
11
10

1. Morten M. Hansen
2. Bjørn Gemzøe
3. Nikolaj Ohayv
4. A. Barkhuus
5-6. Hans Nissen
5-6. Keld Hjortskov
7. Matti Nellemann
8. Jørgen Holst
9-1.0. Jens Windeleff
9-10. Niels Edoo
11-12. Jesper Asgaard
11-12. Peder Raunsø
13-14. Richard Bundsgaard
13-14. Bjørn Johansen
15-16. Hans Jensen
15-16. Erling Madsen
17-19. Niklas Johansen
17-19. Ole Lergren
17-19. Erik Johansen
20. Søren B. Petersen
21-23. Sune Maribo
21-23. Niels Locher
21-23. Frantz Henriksen

9

8
8
7
7
6
6
4
4
,.,.,
3
3

2
1
1
1
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Vågn

op - sløve læs !

Hvad er der galt ? ... Ja - noget må der være galt ... Et symptom:
Vestvoldholdturneringen ... for 2 år siden (på hjemmebane)
spillede jeg 4 bræt på 4. holdet ... i år spillede jeg 3.bræt på
2.holdet ... jamen tillykke-fremgang-bedre rating-bla bla ... NEJ
min personlige styrke er (desværre) ikke steget væsentligt. Den
gennemsnitlige rating på 2.holdet i år var vel ca. 1400 ... den burde
være over 1700 ! - MEN VS'erne er blevet generelt skakligt inaktive.
Jo højere man kigger op ad styrkelisten, jo værre bliver det (med
enkelte lysende undtagelser). Klubmester er en fornem title, der
kræver en masse at opnå - MEN adel forpligter - det gælder også
dem der "næsten" blev klubmester. Kigger man på, hvornår folk
sidst deltog i en koordineret turnering, ser det ud som om at
klubben døde i starten af halvfemserne. Vinterturnering er på trods
af den meget fleksible opbygning skrantende. Det er svært at
opretholde 3 hold i holdturneringen - vi har haft 5 før og masser af
reserver (med nogenlunde det samme antal medlemmer).
Når man skal "vise fanen" på skakkens dag, er det nærmest umuligt
at mobilisere bare en enkelt spiller over 1500 - hvilken reklame! På
klubafterne ser man stort set kun den hårde kerne af
Tordenskjoldssoldater - på trods af nye tiltag med analyser og
partigennemgang og meget andet. Af og til dukker der et næsten
glemt ansigt op, stadigvæk med spindelvæv og støv, og blegt
gisper det :"Er her ikke flere?" og skynder sig væk - TÆNK OVER
DET ... Selvom at flertallet af medlemmer er blevet selvtilfredse
hjemmegående sofaskakvrag er Vanløse Skakklub stadigvæk et
meget hyggeligt sted at opholde sig - Men I fortager Jer sgu for lidt
rent skakligt - Mød op - Spil Skak - EMT - K-Skak - Lyn - Deltag i
skakindsigtsfordragene (det kan I alle bruge) - bak om klubben, når
vi skal "kæmpe" med andre klubber - i Vestvoldholdturneringen - i
KSU's holdturnering - og skriv om det i Fribonden.. Det er et bedre
alternativ til at fordrive aftenen end masseproducerede
amerikanske junktalkshows produceret for samme lands
lavintelligente underklasse. Hvis dette indlæg har trådt nogen over
tæerne eller stødt andre på manchetten - Så har det haft den
ønskede virkning !
Hans Nissen
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PROGRAM
Onsdag

28/7

kl. 20.00

Orangutan, skildpadder og temalyn

Mandag 2. - Søndag 9. : Vanløse Sommerhede EMT 1999
Onsdag
4/8
kl. 18. 00 EMT-kampdag, kom og se på
Onsdag

11/8

kl. 20.00

Venskabsmatch mod Brøndby

Fredag 11. - Søndag 13.: Vanløse Skakklub på Vanløse Kræmmermarked
Onsdag

18/8

kl. 20.00

Vanløse Open, afdeling 1

Onsdag

25/8

kl. 20.00

Vanløse Open, afdeling 2

Onsdag

1/9

kl. 19.30

Vinterturnering, I.afdeling - l.runde

Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 18/8-1999.
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl. 19.30
i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse Kirke.
Formand

Morten Møller Hansen
Lerager 72
2605 Brøndby

43 45 45 49

Kasserer
Klubbens Giro

Ole Lergren

38 79 07 466 47 84 33

Redaktion

Lars Martin Pedersen
Tofte~rds Alle 27, 4.tv.
2500 alby
Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

36 46 34 99

&

Klubbens tlf nr.

38 79 11 95

38 74 41 07

