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Vi havde egentlig tænkt at vente med dette ntlmmer
indtil vi kunne bringe slutstillingen fra hold
turneringen,men hængepartierne trmkker ud,og da vi
fRktisk h~vde Rtof nok alligevAJ må læRerne altsh
vnnte endnu et nummer på sliitresult~tet.

Men for at læserne ikke skal bide negle i mel
lemtiden: Hverken første- eller tredjeh~ldet ryk
kede op.Spørgsmålet er nu kun om andetholdet ryk-
ker ned.

I næste nummer vil der ogs~ være mere om den
kommende generalforsamling.I mellemtiden kan man
s~ spekulere over hvad de mange sp0rgsmålstegn i
indbydelsen herunder skal betyde.

GENRHJ\ LFOn~;AMLING

DennfJ Rfholdes i år onsdag den 8 • .juni kl. 20°
0

lJAGSOHDl~N

1. Vals af dirigent
2- Protokollen for sidste generRlforsarnling
J. FormRndens beretning
'1. HA[jnskabf3 t
5. Indkomne forslag
6. Valts
7~ Eventuelt

ForslA.g, som ønskes behnndlet under punkt 5, skal være
indleveret til formanden senest den JO. maj.

Hed.

Vedr. punkt 6: ???????



llr redartyr !Jans,
A nærer hrei.s en stor b o u nd r+i n g' ror dit skrywer-i.,

men i sidste F'r-Lb ond ø t ow s a f;ocltnok, te do er
kommen en bitte å :r. forkPrte si.de af n.lmindf>.1 Lg
anstændighed. A sir:;ter til din lP.t f;P..llllP.msl<ueJi.~n
hentydning til I<nx.?11 Powlsgoer, æ fædre.lands s t ø s t
for-kæmp e r- for rl a ns k kul tur. l+i n bPtri.r>rkn Lne-; h ø rrnø r
långt hen af slet skjult n vi nrl o t; .l.eP.d ra c Lam o , or,;
a kan kun se den som l111npen nndvurrler.ing.

Powlsgoer kan jo it r,-jor v0, te do j t P.r L>J <-1wn
større. At hun it Cot·.lmne:st er b l øwn k11lt:11n11i.ni.
ster, ja det er da ror d ø t , te æ sn111fund er s~1
srnaskråclden og vo n s b t-e wro r l en , l lo n er s~i str,1g som
kun f'å , så h i.mme Ls t r.nwend troskyldig- dansk, te n11
kan it andet en.cl som e I s k e ham , Og R elsker ham,
det ved Gu a gjør, dP.t er sandt! flan er uden fHlfll

menligning æ betyclP.J.igst nuløwend dn11ske ku.ltnr
pæsown, ingen rækker ham h0wre end til æ trmsko
b e s Law , ja han rngcr hi111111"'!Jh,1wt op endd;:i øw ø r-
Gr~j og Gokke i 2.pof;ens. En s å s n iinclens k~mpn
kan it rammes af P.11 p o rfLd be11i;·<?rkn1ng, som ,1 111ecl
æjne ord vil 1.>eter:11e som t;orJ tnok n o u e perwPi:--r-; I:
swiineri, men mæ sjeJ.J h ar den såret clywt i_ m J.n
.følsomme danske kul tu r s jreL, Ot'; din FP.jn gow rygte
har den skadet mere end do vist 1i~r I'ant;J.s.i.. te å
foregøgle dig; her kan en rPtteJ.i.g S:t'j 111:'P. en åen,
nre s ten 1 ige så b s r-øm t d ansk mand, I'ed P.r Syv:
Ej fj:-erter mus som hæjst, uden at ;P, r~w jo revnr-r..
Tænk en kende øwer clet, be {; f;p, recJ;irtyr, or; gtl sA
hjem og slcam dig.

Nu har a it s b unr l o r' til m0r, a ni;:'; ud og rogte.

/E so 1 fo rm01·kel s.

IENDRINGim TIL MEVLEtlSLlSTI·:N

Nyt medlem I jl_:lp.ior:
Martin Henc.lJ.ev, lfotlir.rs Pl~ds 5, st., KblJ.N.

tlf 859qJ9.
Diverse:
Bjarne 1\n<.lreas en, ovPrføl'e s t .i.l seu1.orer
Engh;"l.rd Jensen, fon1nvnet rettes t.i.l Jr;rirrli:ircJ!_.
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Det stafanistiske gennembrud!

Hvis man har læst anaetholdets referat mnd Glostrup
vil man forstå al; jeg er ~n af de få heldige der und-
s La p F'and e ns forbandelse, og varidt mit: parti. Her vil man
fA Rt se hvordan.

lfvid:Age JJa.nsen,Glostrup Sort:U.ldk Pind,VS

1.e1,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lb5,a6 Det ligner jo Rode ~amle
schigorins variant af spRnsk; den er nuomstunder ogsi

omtnlt som hovedvarianten.
1.La4,Sf6 5.o-o,a6 Ikke det korrekte,men før eller se
nere skal vi jo ud af det,og da je~ f0ler mig stærkt
knyttet til den stefanistiske stj_lart er det kun en na
turJig sag.
6.Tel,Le7 7-h3 - min modstander fortsretter øjensynlig
sin variant pligten tro. 7,-,o-o 8.c3,Ld7 9.d4,e:d4
lo.c:d4 Det er ikke nogen hemmelighed at hvid står
bedst,mPn jeg trøstede mig med at det var et led i den
psykiske side af stefanist-stilen.
lo.,-,Te8 ll.Lc2,h6 l?.a3. Jeg kunne nu ikke lmngere
se pA at min modstander gradvist øgede sit positionelle
forspring,sfi jeg ville nu åbenlyst erklære min forkær
lir;hed for stefonist-stilen (det ora kan jeg godt lide).

Men først skulle jeg måske kort repetere hvad stefa
nist-stilen går ud på: det gælder o~ at udføre tilsyne
ladende ahsurde træk,der skal få modstanderen til at
tænke over meningen med trækket.Ægte stefanister udfø
rer gerne trækket således at modspilleren mener at øjne
en fare.Når han så forsvarer sig mod den fare,der ikke
er der,kornmer meningen med det stefanistiske træk frem.
Det var et sådant træk jeg nu skulle finrle. l2.,-,Dc8!

Og ganske rigtigt,min modstander tænkte stive 25 min.
på (tror jeg) om der skulle være en trussel på h3.Han
fnndt frem til følgende forsvarsløsning,som jeg selv
havde siddet og luret på,og den var på jneen mAde ringe:
3-e5,Sh7 14.Dd37Sf8 Og sA gav stefanist-trmkket endelig

udhytte: 15.Kh2!!,d:e5 1.6.d:e5,J,c5
Jeg mener selv at jeg står en smule bedre nu,men sta

dig står jeg næstbedst. 17.Kgl. - Form8let med det ste
fanistiske trmlc burde nu være gr1et op for ,Jer - 17. ,-,
DdB! 18.b4,Lb6 19.Lb2. Det var nu pA tide igen at ud-
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føre et træk der bar et ste[anistisk prmg: 19-,-,1e6.
Uvis det kom t.iJ. dronningafbytning,vilJ.e stilJin1;en

være lige,måske oven j købet en smule bedre for mig.Men
nej: 2o.Dc3,De7 21.Sd2,Td8. Igen syntes jeg at min stil
ling er sakket noget a{;terurl. Et stefanistisk t ræk må
snart være påkrævet. 22.Se4,Ld5 Typisk stefanistisk.
Jeg havde siddet og luret på f6,men forkastet tanken
som idiotisk.Ikke desto mindre spillede han 23.Sf6+

Fidusen var gået op for mig,hvilket jeg nu vil vise,
og også vise hvordRn stcfanist-stilen her fAr sit Ben
nernbrud,uden medvirken fra ejermRnden til dette mod
stykke til 0-U-bæstet.
23.,-,g:f6 En brik er en brik. 24.e:f6,Dd6 25.Dd2 - mat
trussel i to. 25.,-,1:f3 26.D:h6,Dg3t

Min modstander lænede sig tilbage i stolRn med vel
behag,og kiggede overbærende på mine stefano-brikker.,
der tilsyneladende storl nytteløst.Springeren pa f8 05
de to ekstra bønder (løberne),havde nu gjort deres pligt.
Fortsmttelsen giver siG selv: 27.Dg7+,D:g7 20.f:g7,~c6
29.g:f3,Td2. 3o.Kapitulntion.

Havde jeg spillet rigtig prof.-stefanistisk tilsiast,
havde jeg måske slået pA f2 først,men hva'.

Ulrik.

Fra holdturneringen

I 1. runde i vores come-hack-sæson i me13 terr:nkken
skulle vi møde Øbros 2. hold, som pi papir.et st
ganske stærkt ud. Det er iøvrict lige meget, uan
set hvordan Øbro Il har set ud, har vi i::tltid <1pil
let 4-4 med dem. Sådan kunne det nemt v.g,rn w1.et
denne gang 06så.
Min modstander ha.r sl:'i.et både Hans og Steen, mim
p.gr.a. hans helt umotiverede trang til at tilbyde
remis har bl.a. Er.ik Bøge og underteGnede holdt
remis mod ham. Engnng imellem kan det bRtale sig
at afslå:

Hvid: Stefan Hansen sort: Villy Karl Andersen, 0bro
1. e4;c6 2. ScJ;d5 J. Sf);dx.e4 4. 8xe4;Sf6 Lf5 spil
les næsten ikke mere i Caro, i denne specielle vnri-
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n.nt ville det også føre til katastrofe. 5. Sg).JLg4
6. Lc4 løberen står bedre på e2 6.-;e6 7. hJ;Lxf)-
8. Dxf);Sbd7 9. o-o;Se5 spillet har allerede taget
en uheldig vending, løberen Rtlr forkert. lO.DbJ;Sxc4
11. Dxc4;Ld6 12. d4;Dc7 lJ. Se2;o-o 140 ScJ;Sd5
15. Sxd5 dette er selvfølgelig ikke særlig godt,
idet den d~rlige løber hermed er født, men den sor-
te RprinGer er noget generende. 15o-;exd5 her bør
nok Apillns cxd5. Sort behøver ikke at frygte dron
ningafbytning, da han har centrumovervæ&t og den gode
løber. 16. DdJ;Tfe8 17. Ld2 træstumpen kommer "i Rpil"
17.-;Te4 180 Tael;Tae8 19. Txo4;Txe4 her f&r hvid sin
næa t e tø r-s t.e chance i partietr sort tilbyder remi.s! !
Jeg afslog det gode tilbud, der var ikke spillet 2
timar, og resten af Øbros ho]d Andede lettet op.
20. c4 sort skal ogs~ have en isolani 20.-;De7
21. cxd5;cxd5 22. Tcl;G6 2). LeJ den d~rlige løbers
livsopgave: beskyttelse af Bd4. Sort øjner nu et
angreb og ærgrer sig nok lidt over det tabte tempo.
2J.-;g5 24. De2;g4 250 hxg4;Dh4 26. Tc8+ skakken er
vigtig, efter 26. DfJ hænger tArnet efter Dh24 o.R.v.
P•Gr.n. bindingen i e-linien 26.-;Kg7 27. Df);Dh2+
28. Kfl;Dhl 29. Ke2 min konGe spæner ov~r st~k og Rten
29.-;Lb4 JO. Kd)!? en lille fælde; nu er løberen ikke
bundot mere JO.-;Dbl+ Jl. Tc2;Dxa2?7 truer Da6+ med
iiia.t i næste træk, men uheldigvis for sort er ha.nikke
i trækket. Han skulle istedet have spillet Jl-yDf.l+
)2. De2 (J2. Te2;Ddl+ JJ.Ld2;Dblmnt);Dxg?a
Hvid er i trækket; løberen er ~a.nske vist stadig dår
lig i positionel forstand, men en løber, som kan a.fgøre
et parti i et træk, vil jeg til hver en tid kalde god.
J2. Lh6+t; opgivet der er mat i hØjRt 2 træk.
Det var hvids 2. og største chance i partiet, og denne
gang blev reeultate mellem VS og Øbro Il 5-J til VS.

Intet er sA nemt som at tabe i skak. Allerede i 2.
runde fandt jeg en meget nem og hurtig mAde:
Jeg spiller sort. 1. d4;b5 dette fejler ikke noget,
men man m:l ikke sove. 2. SfJ;Lb7 J. gJ;Sf6 4. Lg2,e6
5o o-o;Le7 6. Lg5;o-o 7. DdJ en primitiv fælde, som
jeg helt overser 7.-;a6 klarer alle problemer, men
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7.-;b4?? 8. lxf6;Lxf6 9. Sg5i;Lxg5 io. Lxb7;Sc6
11. Lxa8;Dxa8 An kvnlitet er tabt uden kompenn.
Jeg synte~ det var lidt tidligt fit opgive, og spillede
derfor videre for at nyde modslnnd~rens gevinstf~ringn
Resten af partiet fdr I ikke, ~en jeg kan forlæiie A~

meget, at der ikke var no&et at nyde, men dAl iykkedee
hvid at vinde partiet efter 46 lræk.

Der er ineen g~und til al vi11e rtogel fra elarlen.
De flF,ste skarpe og morsomme va r ian ter- er jo kendt.
Bent Larsen giver glimrende vejledning i. hvordan man
kan vente 10-15 træk med at Apitie skarpt i sin hog
om solide &bninger. Dinne .skarpe varianter skal man
aitsl selv finde. Nogle sknkspiiiere tror, al de skal
spille "solidt" i heLe pa r t i e t , del er k ede l i g i al se
på, men kan være effekti vt. Hvorfor? fordi mo ds tande r-en
enten stiller en brik i slag e1ier foretager sifl noget
overilet; som f.eks. i 5. runde:
Hv i.d-i Stefan Hannen sort: Ch r.i s Lof I'e r Knu t h , Kamp k l ubb e n
1. e4;e5 2. SfJ;Sc6 J. dJi? hvorfor spiile aktivt med
hvid J.-;Sf6 4. Le2;g6 5. o-ojLg7 6. Tei;o-o 7. Sbd2;dG
8. Sfl;8h5 sort vil Gennemføre f5i hvilket foreløbig er
uspilleligt 9. cJ;h6 10. Ld2;Le5 i1. hj 11. ct4 kan godt
gennemfø~es, og burde mlske ogsl være spiileti men tekst
trækket får sort til at o ve rvu rde re sin s t i l.Ling ,
11.-;Kh7 i2. 8lh2;f5? nu kom dan; og trækket er ~d,ad.lg
uspilieligt lJ. exf5 efter gxt5 t~iger Sxe5 ij.-jLxf51
Efter partiet holdt sort fas-l ved, ~t dat var et offer,
men det iir,nar en overseeise. Det er dog selvføigeiig
aitid farligt at blotte kongen. 14, c4;Dd7 15~ gxh5 a-l
al::\ løberen virker meget .foriigt 15.-;LxhJ her er gxh5
bedre BhJ kan ikke dækkes 16. hxg6+;Kh8 17, khi;Tt6
18. Tgi;Taf8 19. Dcl;d5 20. Lxh6;e4 21 dxe4;dxe4
hermed er hvids hvide løber blevet aktiveret. 22. LxG74~
22.-iKxg7 Dxg'7/Dg51 2). Sg5;Txt2 24. Dej;Dd6 truer mat
men 25. DxhJ;Th8 sort tilbyder deri ene brik eftnr h:i.ri
an<len. · Jee; havde dog overset at tf er dække i. 26. Dxh8-4-i
26.-;kxh8 27 Sf7+;Txf'/ 28. gxt1 det betyder dog intet
dronningen bliver fornyet. Efter 28.-jkh7 2g. Tg~ D~gav
sort, bonden kan ikke liimgere s t.arlds e s , llvi d behrive.r
ikke for~andl~ til dronnina i hile vahiRnter f.ekR.
29,-JDe6 JO. f8S+. sit
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• gsTVOLDHOLDTU HN.E lUNGEN 190)

DRnne traditionsrige og hy6gnliGe turnerinB blev i Ar
arrnnaeret af Vanløse 8kakklub i ~e store loknJAr i
JT1nni.chc-<1nh11::,1 t.
1 år del tos 104 spillere f'o r-da l t, prt 26 hold.
Rsværre er interessen blandt dn bndRte spillere for

denne turnering ikke særlia a t o r , Glostrup stillede
dot:; som sædvanlig med gode folk og ogsÆ Bni1ndby havde
et [;Odt hold med; men de øvrige klubherst,illede kun
mnd de n~stbedste.
Glostrup vandt da ogsA, som <ln nfterh~nden plejer, men
i Ær var dnt for førsLe ganG ~8res andethold hjemf~rte
skabet.
vs• l. hold stillede som nævnt op i sv~kket opstillinR,
men holdet undgik i Ar sidstepladsen.

H H H H
H H H ~--1 1-·1 1--1

rn rn
,i:, ,i:, ri} [() (/}
~ -s. {/) ri rl r-l~ Cl:! > -<! ~ l'.J

Niels Hendlev 1 0 1 0 1 0 J
.Ja co b Gi bori 1 l l 0 J
Steen Soho uaboe 0 0 l 0 1 H;f

Kim 0rsnæs 0 0 0 0
Finn Madsen 0 + 0 0 1

2
Be rmy Petersen l 1 2
--

Indv. points 1 ! 2 ?.½ J 1 10
Match points 0 0 1 ?. 2 0 5
Stillingen i sp i.Ll eg rupp e 1 p r-nm i ag rupp e 1
1. Glostrup II 17 11 '1 • Hødovre I 1n 6
2. Brøndby I 15 10 5. Va.n Lø s e I 10 5
J. Glostrup I )6 8 6. AlbRrtslund I 8½ 2

4
J

præmiegruppe 2

J. Albertslund II
4. flødovre II

2. holdet ·spillede ogstl. i spil le11r11ppe l mrrn i gruppen
for 1. klassesspillere. Denne gruppe var i Ar kun p~
4 hold, hvoraf de J af holdene egentliR hMrte til i
gruppon for 2. 08 J. klassesspillere, men nogen hold
skal der jo være.
Stillingen i spillegruppe 1
1. Glostrup III lJ 6
2. Vanløse IJ lOt 5
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Nærlæsere af stillinr;r-m vil konstanten? at det. ikke kun
er Glostrups 2. hold, som er bedre end 1. hot del.
Dette gælder også for Albertsinnd og Van l ø se ,
Mnn kan æq~re sig over, at d"ff kun var en præmie.

H
H 1-1 H f-1 H H

m (/)
:,., {/) Ul· -0 C/l
.D ri 'J) ri '$. .-{
P1 0 > -1! er. ~

Stefan Hansen 0 0
Asbjørn Sæthre 0 0 l 0 i i;r ,.
Lars Petersen 0 () 0 1 0 0 1
Søren Damsgård 0 0 1 1
Jørgen Holst 1 0 i 2
Jan <Jøre;enmm i l 1 1 ½ i 5¼

Indv. points 1 l 2 J½ } 2½ 1oi
Match points 0 0 1 2 0 2 5

Jans indsats var fremrRflende, og han blev VanløseA top-
scorer; en værdighed h~n do~ må deie med kjeid.

J. holdet startede goctt, men så gik det Ralt. OG holdet
endte på s i.da t ep Ladeen i s in gruppe.

H
> .._ H.-
1-1 H 1-1 :-,- H ~-I

ri 'J)
lfl en ri U') ~ >,
ri ri cd ri Cl) .D
~ t_'J > ~ H CO

Jørgen Mortensen 1 0 l. 0 0 0 i½2

Kjeld Klausen 1 1 l i ½ , 5½.,I,,

Clausen FrederiksenO 0 0 0
ggmont Petersen 0 j 0 i
Aage Dyrholm 1 1 0 0 0 1 J

Indv. points J 2 lt 1 i} 2 li
Match points 2 1 0 0 0 i 4
8tiliihgen i præmiegruppe 2 1:;piilegruppe 1
1. Albertslund III 16½- 9 5. Glostrup V io!- 6
2e Glostrup IV 16 9 6. Rødovre III i?½ 5
J. Brøndby II 14 8 7. Vaniøse III 11. 4
4. Vallensbæk I 14 8
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4. holdet fik en katastrofal RtRrt, men kom s~ i gang

H
H :> H
H H H :> H :>

ri
ri) {(} ~ f/} r-1 r(),....., ,-, Ul r-1 ai ri
~ <I! H 0 > ~

Ulrik Find 0 1 0 l 0 1 J
Morten Møller Hansen 0 l l l 1 1 4·½·7

J~i vind Einers en 0 ½ l l 1 1 4.,.
njarne Andreasen 0 1 0 1 l 1 n;[

Indv. points 0 Jt 2 4 2½ J 15
Jfa tch p o i.nt a 0 2 l 2 2 2 9

Ulrik beretter:

5. holdets~ pA papir~t meflet svagt ud, kun Søren havde
indtil nu vist noget, og det vnr ventet, at holdet
skulle f~ store klø og ende pA Ridstepladsen, som det
s~ ofte Rker for vs• nederste hold. S~dnn flik det ikke.

H
H > H

H > > .... ~ > H

U) Ul:,c: Ul U1 'O rn 'O
:Jl rl ri '61 r-1 '0.
H 0 ~ ~ c, IX

Høren Boeck Petersen l 0 0 l -! -!. 2~2
Victor Ma7.in t 0 l 1 21
~~gmont Petersen ½ l
Ivan Nesterov-Nielsen l 1
Leif Nywnrd 0 1 0 0 0 l 2
Martin Rendlev J. l l 1 ½ 0 4½

Indv. points 2 2 l½ J 2 21 lJ
Match points 1 1 0 2 1 2 7

Ma~tin spillede sin første skakturnering og klarede sig
fremraBende. Han skal nok blive ~od; hans stolte fader
er ikke i tvivl.
Holdet skulle for at have noGen chance for præmie vinde
i sidste runde, hvilket på forhånd så umulie;t ud, da
holdet skulle møde Hødovres 2. klassespillerhold, o~
da Martin tabte efter et kvarter, lignede det 0-4,
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møn alle gode kræfter rottede sig aammen , or; et m i ra.ke I
skete. Hvordan Ivan og Leif van<lt ~tnne de ikke forkin
re bagefter, men deres 2 pinde og Sørenshalve ijRV lii
i:iammen se,jren or; 2. præmie efter V~, IV.

• 8tiilingen i spi.Ll egrupp e ? præmi egrupp o ~
L Vanløse IV 15 9 6. Aibert::il1inå IV
2~ Vanløse V 1) 7 ?. R~dovre IV
J. Albertslund V l.2½ 7 8. Vri.liensbæk it
4. Giostrup VI I 17-. 7 9. Brøndby j jI
5 •. Ish~j I 11½ 6
I denne gruppe va r- der J p ræmi e r ,
I præmiefordelingsstillingen e r stillingen mi.
1. Glostrup 9 l~præmier og 10 2.pr.æmier
2. Rødovre 7 og 7 ). Brøndby 6 og 4
4. Albertslund 5 og 6 5. Vani~se ~ og d
v,rntvoldholdturneringen har nu været spii ie t 8 gnnc;e
med denne gruppeinddeling.

VS vandt egenilig mere end de to præmier:
Barkhuus og Gyldholm er me13et liifred8e. SH

SlnbpiJ kede Li ~t? - Døm se Iv !

Par+Lst i.I l ingen er hen tP. t f.ra 5. runde i holdh1rned.nr;en ud e

mod Capab.lanca, Først et kort hand.l Lngsf'ocLøbe Uv id korn ~1;-ent

fra. start og stod i Lana tid en smuIe bed re. Lir;e ornkrinrr U.rh

kontrollen lykkedes aet mi~ Rt sm1ppe el par h0nderj o~ da vi

tog hænrrepartt første r-,rn,,, stod ,jeg- Hi ~evin!'lt. i '5');ende

træk afviklede vi Hl i:-;prinr,-en:;lutspiJ.; men efter.hånden «om

par-tie·t skred frem, s Lod d.et klart; at den før sit tilRyneJ.a<lend<?

sikre se.j r, be01ndte -1,t r;e rern.i.sar_:-·hf" i.HL tie ns cl en sorf:e maje

stæt vat' travlt opta,:;n.b men. at likvidere en frLbonde ptt <lron

n:i.nr,-eflø_jen, be nyt tede hvi.l leJ1iGhelien lil 3.t tynde r:oclt ud i

rækkerne p;l koti{':e1lø;j0n. :::rter r,7 ·træk n=1.erle vi .følp.:Andn r:tU l.i.nf;
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K~::?, Se~ , f3
So r t : ifnilerter~nerie.

Kd3 ,Sg4 ,11i, e5

Sort. ir:T?lcker. 8'{. - l Ke3! 88. Sr;5;__.Ii_f_2 89. K[d"L.= (fY). i(fj_~ Sd3!

tr:e,l{tv.:=tng). å9:._--=.__,_ Ke2 :)o. Kh2; - Jl;rmr~eparti i1;en. Ilv i s hv irl

h:wde tnikl~e-/; 9o. Kp,-;:>; - v i J le sor I; h11 r.ti.,r;I; vi_nde p:l følr;ernlr->

i ns t rukb Lve ni,1.rle: 9o. - , :-id3 9L Kh3, Sei :12. KR1, l(e3! -/+
9o. - , Kfi ! ? Så.3 vandt r-t , 91 !- s.q(_tL..-= f>Pt enerrbe , Rftei:-
91 ,...o,,,? 1·(e2 I 9;:> c• C: ,...._, l.. I· ·1 . t .• l 9] C'd7 02 r,r}· ~ ,I I I. ,,~n., · _. _. ,)P:J; ,)<.1) ,a 1e:t rvr o . · .· •. -._L_'-' J _J .• ,~11..; e'.l•.

nen vmrrijtuide bonde ofre~ i ~n~rebetR tjenente. Pointen Pr, Rt
ef he r 93. f'xe-t , fj 9~. Sg5, - ta~er den hvLde konr,-e et; honcle cle

gorle felter .fra sprinr.eren! Bonden akal r,JJi.r;, 1=d.J e rs t;;1J~ rlen

r 1• 97. f ,I f-'9¼ c~r../f\ (9A C'h(. V;:>ht: C"rA r,f2tl)r o rm . __ _;. xe,~~--...'.'.i.~-.::?B2.L.~Ll-= ,,.. ,, )' .,e" ..1J• ,,,,,,, •> -···

94. _- ' r2_95. sn, Ke2! _26. Sh2, - 1~n anden m11Jigherl f'o r hvtd er

96. Sa4+, Ke}! 97. Sc2+, Kf3 90. S<l4+, Kxe4 o~ vJr0Ar. DRn 8i~nte

~nc9 97. Sf5+t Kxe1 9A. S~31 Rt3 9~. Sfl, ~A? Ino. 8~3+, K0l
efr,erftilp;t a.t t;ct-e?. taber ogs&.! (99. Kh2, Sf4! Loo . sri , ke2).

96. - § Se5 <Jf. Kr-;21 Sf3! 90. SJ-i, :.id-~ 99. i<t;2, KxfJ. loo. e5,
Ke2 1o1. e6~ rin 102. opgivet§ -
Efter disse sl11lnp.iinan<1J,yser nkui)e man aHP.r vortd e b.Hkkel

mori ove rakr l. .ttE"!h ot; ove rveje , om å.0.r Lkke sknll e have stået:

SJnbp.U svmd? - Døm selv! (?)

Sidsl~ fra hotdturnRrirteent
2. hoiJhl vkndt i ~idøl~ t~nde ovbr As b<l 11± ~ed ~-j
og sl1.Ht11r nom nummer 6 og bliver i 2. række.
j_ holdet ~1Utter bo~ htimM~r 5.
k{ere i næste nummer ,

i i



I·OH UU;J CUP 1983

Når en spiller igennem lænBere tid opnår gode/glim
rende r-e sul t.a t er i sin r;ruppe, hva den t en denne be-
st år' af a t.o rme s tr e , Ln ter n a b i ona Le di.t t o , mesl;er
spillere - eller sc'\~.gr 5.klass8s sp i l Le r e , tork.Lare s
det ofte med sætn ingen : "Ja, han er f'ak t lsk b Lev e r
benre på det sidste, men han h a r 0e;s8. spil let; meget'.'.

Er man først kommo L så La ngb i s i n resonner·i.ng,
m;\ man dog samt id i.g f nd.rørnme , at dette k11.n er en
halv sa ndhed - Lh ve r Lfa \d tror "jeg i kk e b1.indt på,
at der er en klr1 .r sammenhæng me ]_ lem an \;n l f3J) i LI P.dP
partier og de resul i,a l.e r·, rier opnås.

,Jeg t r o r , de L var i\l,jechi.n eller Ni_m7,owitsch,
der sagde, 3.f; det eT' a rhe.jd e L med den enkelte åbn ln s; ,
der gør een til en bed r8 spil ler. Sci gt på en anden
måde: Spil f.lere pa r t i.er i en konkret åbn i ng du.
godt kan Li.de - og bliv en dygtigere sk~lkspil..ler.

Ud~n at virke lomm~-fi.losoftsk tror jPg pA en vis
gran psyko l.og i i d ot ovenfor a n I'ø r te . Je::; har clPrfor
fundet ~t nassende GHUK frem af skuffens st0vede
ind.hold - det lyder :~:"d.erlcs:

der e r (.~n r o
01:, ri en hero r på
at du rr tr,,
mod dPt ~u tror p~

Pondus C1:1-p havde i ~r over 1~00! tilmeldte, men kun
392 mødte np for at spille; det var dog stadig ny
rekord - P.C. er hermed ~lart d~n største enk0llhe
givenhed i skakåret.

Fra Vanløse de l t og i_ år 4 s p il Lero med følgende
resultater:

l.klasse Finn 0 1 0 0 0 t
2.klasse .L,3 rs 001110

Kim 1 1 1 l. 0 1 9.pt'a2

,3.klaf.se Eivind 1 1 o 1 1 0 l?.pr.

1?.



~i nn og j f!g :tn kom ca. _ { time før s (;art P oe; er b!r
;;&:-~ oo i i gat;e omg8.i1g t,å det lille hu s stillede vin.,
i 1'::øen a[ f'o rma s be L i.ge sjæle, (ter endn u ikke havde·
h~ t;a 1 t.

Finri var dog nnget r~stiøs og ville hel1er8 sA ~A
bi 1 le'1er. I'ra eI_I Ch i.p og Cha p f L lrn , der gik j deri
L01<.-31P. b i o gr a f'! - R~suH~0~et blev - r i.g t igb P-;:F.tf;et -
~t h a n i'l{kf'! n : l P d e if1n Lnd e n l. runde v a r sa+ i5nno;.

~ff;P,r min ringe m9ni.ng et' clettP fuidt.rnmrnf'ti.Utti.::.
sted~li5l - ?oget nrg~nlsa~orisk svth~~i ! ! Arran
gø r-e rn= m:!S s impe l bh e n , om hr e n tLi.g l., vide; hvo r

:>ng~ der først; hetfl1P.r ved ;.1nkomst~n; s,g a l Lige v el
ha vd s de kun P.P.1'.l 111Rnd b l L 3.t 1:;ap;e i.mod be bal l ng f r:a
-8. loo mand !

r;rt~r sA1.Pdes at; have Jukk e b &,nne rP.s~ a.f uf'o r>
rænd b gyl Le ud e;erinP.m si.den- gc'\T'.' vi over t: t t at
ortæ11e lidt nm splll~t.

l.runde:
Eivind v;1ndt, jeg s.& ikke hvo r-ian I da han :=md

langtjl~ngt væk i et.andet lokale.
Lars t,1bce, efter eget udsa gn mod en stærk rn0d

s t;:;. nrlo r . Lårs V!:lT dog ikk:e tilfreds, oe; sådan aka .l
d e b vi?te ....

F'inn.startede med et, tidshancii.cap, cu , 15 m in . ,
og vår_s!.iiedes - ha11s_b.yzanl~insk:P. stil in mente_
rlømt tll at høre ~ostlu<lium allere~P hRr efter 1.
rund1;.

Jeg selv spillP,de forfærdeligt - rlet gjorde jeg
fRktisk - og h~le <l~genf men nAr mods~anderen spil
ler værre1 og man er tilpaa h~ldlg, ja, sA går deb
jo hæderligt.

2.runde:
tars h:1necle vej en fo r endnu en syk-rP.g8n-bo I le,

Finn vand t ruden kamp! 1 Eivi.nd v and b igen , og ,i8g
selv spl11~de dagens b8dste parti med qn 1111e mat
kr0lie j_ grnien ! !

5.runde:
finn opgav efter.at h:ive lv1ft 2_ lette+ ~ høn

der to~ dronning~ni iflg. eget tidsa~n_bog han alt
det, modslanderen satte i slag - de må være s~t
r:·et go<it i slag!. se 811ers skema. , . ,

Jeg var. altnh d~!n ':!neste merl max. ;J.f. os flre,

13



da vi nåede froko s t t i d . Hv i.Lk e t k-;10s! Ll.ge som co.
feteri!J.erne plt ~5toreb;-r:1 tsfT-rgP-rne. llvi s f~lnn ha vd e
fået sin v i l j e , v:➔r j(~~~ cl0cl af sult op; frusLr·nl:i.oner·
Længe j nden 4. runde!

il .r-undo :
Lars for t sa t te , h v o r h a n sluttede i.nde n frokost;,

l~ivind gentog i rund=r-no '~-6 det, han p ræs Le r ode i
runde 1-3, Finn h,ygc_·'3de v i de te på sin Ia nge r'o k a d e ,
og under t egnede v;-1 r .U.f/~ ven 3 t gent~ge sknnd» len
fra Odense. (se det forrige nr. nf fb)

5.rund.e:
tTeg t:c}bte helt; I'o r Lj e n t - t=l'.?ppe ned; La rs vanrll;

på nydPlig vis, ~ivincl V8ndt, og Finn t;ahl;e pA re
kordtid. Han kom siden hen og st0r.terle mig i min
græmmelse.

6.runde:
Finn f .ik cn ha l v pi nd ! ! S r i. l l ed 0- s i g t-; i l d (~ n .

La r r. oe; !Eivind sl u t t.e dn mcd en bolle. Mit egP.t; p:.irl;i
var et glimrende eksempel på de s budeh= nd.l e r , d8t'
åbenbar+ ikke kun f'o regå r ved ko rr i.do r f'o r-hundl i.nr:;er·
på Christiansborg.

lfi. v t ds t.e , at d e r var 12 p ræn i e r i hver gr·uppe; ,
vinderen ville alts1 rå pr~mie, mens remis vllJe 2mt-·
te os begge uden fnr pr'ærr i errr-kk en . - U.:fter al: vi.
bee;ge havde h:3 f t gevinsts Li. 11 i.ng en t:o-1~ r e girnge,
var stillingen til sidst, ~en C8. 3o s~k. tilb~ge
til hver, d-en, c3t de r var 3 bønder t i I hver på i:,:)mmr:.
side+ en dåse ditto; al tsA død remis. 11 kikkede på
hinanden - S8. sagde j~g: ',Jeg vinder, vi rlr>l t:'!1' præ:_
mi.en, ok? Han nikkede, t~htA på tid, jeg fik mjt
1-tal, og i f'æ.l l e s sk.i b d e l.t.e v i 9.pr-TmLen. - 1\lle
var glade oe; tiJ.fr·edse, 111Aske på nær F.inn, c}P,J' ærp;r.·e
de s i.g over tkke ~J. t }J,1 ve f :'.et set Ch i.p og Cim p !

Til sidst l.idt sba t l s t i k : Jeg s p iLl.ede [i.re CBro
Carrn mwJ sort og fik 3t :cif'~, P.en m0d hvid som jer-2;
vanrlt. 8um'Tl.a-sumrvH·um: 4-} af 5 med Car0-Cann, der .io
som bekendt er rn.i.t personlie;e f3.voritforsvar moi:'l 1.
e'L

Nu kan rnan altjd f'.l den s.lr.1gs til "Rt par.3se",
men tag alli~evel o~ l~s gruk-et een gan~ til.

M.V.H. Kim
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. Mit b e rl s Le tabs p::1 r t; i. ; e11 er
Hvordan ho Ldsk ak er. når det er vær sb ,

Gom o ve r sk r l.f ten antyr!er, babh~ jeg n ede n s Lå er d e
pnrtii dog ikke ud~n sværdslag. - Men tor at begynd~
med begyndelsen:
Torsdag den 3/2-B3 skul Le andetholdet, spille ude

~o<i Capar-La nca . - Sbitttidspunkt k l. ]9 ! ! ! - Som
bek endt arbejde c ,i eg t;j 1 k 1. 18. 3n cn.1 torsd ;igen, men
'jeg n¼ede hje~ og SpisA - og ~ar der alllgev~l 5 min
før s La r t l ...
For alle de , der j_ld,e har v~rP,t i Capa's Loka Le r ,

kommer der her. en heski'jvelse:
·er er sAd~d cR, 2~ lokalet dvs. en niche der sbø~bA
i"' t i I A b sto .t t; loka 1e , i hv is m i<l te d e t· s t; n d e t;

bo rd l.e nn Lsbor d ! - De r-udo ve r var cier· et se po ra I; lokc:1-
le til stedebs faste bz-ere!

3nJ0se 2's sp il l e r e sku I l,e med und La ge I ae a[ '7- og
R. hr~b ~ldde sarnmehklemt l ~enne l_atterli~e niche
rne~ vinden pivende lnd gannPm et stykke pi~stlc~ ~er
rn i alert Ld tgt var p l a ce r-e t foran e I, hul, hvor før et
vinduP. Havde siddet.
Jeg var sA uheldig ,gt; sidde ved et_t;reniands-bo:rd,
f;~_slktemt meiiem LE1rs cg Jant uden jordisk chan c o
for Peiv at kurthe hehbe eft piis elier to (øris kt. $)
0den tør~t ~t bede Jah @lier L~t~ om ~t tLytt~ siG!
Da klokken nu vat 1 m i nut; i. l'~; hæ,;nte jAg henk,9stet1
åt s ha r t en 1-flg. progr-:irnmet v'ir kl. ig.oo diit;t Ba s La l
bertor ~dtt~ j~g selvfølgelig mih modstjnders Ur
tg~ng ~å slaget 19. . . _ .
ca. 2 mln. senere vgt ~ih modstnhdb~ stjdJg lkk~

k:1n•m~t, men Ja.n's påtl;i gik nu lr;at1g._ Pli.ng-plong
iød net sA; der va~ hagen; der begyndte ab.~pi11P
bor-d b enn is! - tlva-ba siger jeg\ - !"Gftet. hø j lyd b ~d:;
have ~rotesteret tik dette do~ en ende. Min modstan
der kofui og partiet ktihhe ~A lgang.

So rb : KCØ

i.~4ic6 Caro-Cartn ~.c4id5 3.cid5tcxd5 4.~5,Sc6. ~n
srnu le ander lecfa 8 eh.d a.e mest er,enherntærskede vår lart
ter. Sk:Egt nok - nA måsk-e ikk-e .1 lge d.~t. te t l~e 11d
~r.yk - spi.11.ed.g .ran. v~c:1 s l dan at mig hv l.d 1. samme 1td-
mærkecle åbning. Det s_yht.es mj_g dog en ø.neif:je passlvt-
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bonde til d_5,Sf_5,Sg3,Lf1+, mens ao r t havde fflet ud
mærket spil ved Sf6,Lg6,e6 og nu Ld6. - Til.bage til
mit eget. 5.d1~,Lf7 6.h1~? ! ,-. Ln t e r-e s ean t - del; for-
hi.ndr.er naturligvi.s F.!6. Her. tcPnkte ,jeg længe og plan
lagde det følgende "bondeoffer". 6.-,h5 '7.l.,('~,Dc'1.
I mi.ne ø jne det rigtige sted; li.ge et par. varianter:
8.Lxh5,Sx:d4 9.Sa5,Dxe5 og sort har fået to centrums

bønder for randbonden. - 9.Dxd4 er jo ren ruin. -
8.Lx.h5,Sx:d1+ 9-Lf4, hv o r ef Le r :Jc2+ dels v i n d e r Lå rn :31
samt tvinger c.en hvide konrre ud pil d2, hvor den er te"
Dc4 ikke har det Rlt for godt. - Derfor: 8.8c3,e6
9 . .Lx:h5?,-. Det går stadig ikke, hvad jeg allerede
havde set, da jeg spillede 7.-,Dc7.
9.-,Txh5! Den t_ygg;ede han noget på; lo.Ux:h5,8x.d/~ oe;

+r-u s s e I en mod r,2 og e5 er ka t;1 s tro fa J • Så i •,tede t
fulgte lo.g4,Lb7. Konsekvent. l l .gxh5,Jbl.l 12.DaL1+1

Kd8 13.h6!? ,Sc2+ 14-.Kd.l,f3x:al. HAr omkring havde vi
hver især brugt ca. l} tiwe af de 2 timer! Desuden
truger teksttr~kket jn wed en bagatel af Lc2+ !

15.hxg},-. 15.-,Le7 fanger desværre ikkR den hvidn
dronning - den ha.r Uge fel1:et b5. 15. - , Lx.g? 16. Lt.\5-1 1

fG 17.exf6,-. J7.-,Lc2+ 18.Dxc2,Sxc2 19.fy~J+,Kd7 m~·
siges at være endog meget d~rligt for sort.

17.-,Lxf6 18.Db4,-. Hvid bar tilsyneladendP. fået
det obtimaJe ud af den materielt under.tegne si t ua t.Lori,
og det gør jo ;kke ~,,J.f,P.'1 b e d r e , at der nu fø r s t knm
mer et noget tvivJ samt tr::ek fra min side - efter:
fulgt af en s åkaLd t bule

18.-,Le7?! Dækker gndt nok f8, n en binder· min 9gen
løber. Bndr.e var uden tvivl 18.-,De7, hverefter h~dP.
r1 fbytn i.ng og Db5 syn es mig c=i t være t j J. so r t.s forde I..
F.eks. 19.Db5,Lc2+ 2o.KeJ ,L-xF'-;5 21.hxg5,Dx.g5-+

19.Sf3,-- Efter dette trs~ er det lige vert, jeg
hellere havde hvid! Gprjnger al bll~er svær at få
hjem nu. - 19.-,Lc2• ?? Forfærdel]gt, jeg havde kun
set, at Kel,Kd2 ell~r Kel - merl andre ord alle de
sorte felter den hvide kon~e kan gå tjl - ville være
ensbetydende med sort fordel efter LYg5 (resp. Le1

~
ved K(!l), efterfulgt af enten l)f/++ el ler Le'~, l;.ruen-
de med gaffelen 8c2+.

2o.Ke2,a5 21.Dc5,Dxc5 ?2.dxc5,Sb3 23.axb3,Lxb3.
li-bonden er en rigtj_g kille.r; desuden var vl nu heg
ge i sådan en ti~nød, al; over8eelserne automatisk

1 (J



gjoi:·de Lndpa s og d e rmed ødeJ.;1gde (for m l g ) pc.➔ r ui e t.
[uldst:P.ndigt.

21-LKd2,Tc8? o ver se r 8d.l~ ?5.Sd'~,all- ?6.Gxe6+,Kd'/
2? .S[4,d.'--l- 28.8ccl5,Lxc5. Tiden tryl(v.er·, ,jefr ha r kun
5 in in. i gen. 29. h'.j, Kd6. KongPang11eb ! _5o ~ Sf6, - .
0till1ngen er alt for komp l l.c e r e t b i I nu kun,,_ min.

Går _5o.-,Ke5 f.eks.·? - Jeg kunne ik.k e se det under
vejs - og turde helJ.er ikke. Se alle de modbydelige
sp r i nge r ska kk e r : Sd'1-1-,Sd3+ ng Sg()+. Men: .Jeg skulle
hs ve s p i. l Le L _3o.-,K•~5! VDrianter: L.Sx.}i:;B,'rxgfJ
?.SgF-1-,Ke'~ -S.h6,LbL~+ '-~.Ke2,d5-1 5.Kfl,'J:xg6! ! 6.h'l,
Ld.1 7 .M3 D,Le2+ 8.Kg?,'fx:g5+ ~.Kh3,'Ph5+ oe; vinder.

.E,llcr l.f,xg~,Lb'~+2-Ke2,[1~11+ _5.Kf.5,'rx-f?;B l~.hG,Kf5
5.h7,Th8 6 . .LdR,'rxd8 '7.h8 D,TxhB B.'rxbB,d5 og rl-bon
deri ~ren du.r k Lø ber med in db vr ge L t;v,Jngsoffer for
hv i d •

Var. 3: l .Sd7-1- ,Kf5 2.Sxc5,Txc1
::, med s l.o r sb r t fo r=

r3 .., l •
V 4 1 Sd 7. K f c 2 c c r- c: .z ("' c3 'r 5 ' (' 'lar. : .• _:,H-, ~::,) _.oXC), \XgJ _:>,,.)xgc, XC -Lue ,

Kh6 5,Kd3,Te~) 6.SgG,Tc5 7.Kxcl'i,Tc? 8.f1~,'11xb2 mo d
so r t fo t-d e l ,

Ovennævn te varianter pr-nten d e re r i kkr~ ~l t væ:re uct-
tvSmmende, e,j heller J.00% k o r r-ek l.e , idet; d.,3 (selv- ·
fC?llgelig) f'ø rst og f remme s b SP-r· p!'1 sorts chancer og
mu l i gh e der i_ Lys e b af den (rnå sk e ) ikke allerbedste
fortsættelse fra hvtas slde.
Irnen s ,jeg s.åLedo s stadig sled i det ved br;:-r_,t;tet,

var der sket det, at Eigil,efter at have sat 8D of
ficer i slag l 5. træk, nu havde opgivet, Bjarne
havde ligeledes t.a b t , Søren, vor udmærkede reserve-·
mand, havde fået en halv pind, og Jan, Ah Jan, hav
d e forans t a L Le t et møbellager rundt;-omkring sin
ev,13n konge , hvorefter han :i. betro.r:;tning ~r de ringe
fremtidsudsigter tillod en m;:it .i een. For Lars ~ik
det nu også hastigt ned ad b a kk e , men, han kunne
med Db5 (istenet for Oc2) p;l et g.i.vet t. Ldspunk t
have f~,et en pæn fordel; en skam han .i k k e så d e t .
)O.-,Sxf6 51.Lxf6,'rfB 52.Lr-;5,'rf5 35.'rgl,Lbll+?

(Ke5 først havde været meget bedre) 5~-Kd3,Ke5
35-8g6+,Ke6 36.h6,Kf7 37.8f4,Lf8 38.h'7,Lg7 39,Sh5,
Lh8 4o.Lf6,Txf6. lier røg TPin modstanders vlnge, og
~a in~en af os var kl~r over, hvor mange trTk d0r
v:J.r gJ0rt, råb te jeg, at han havde t;aht p,, tid. -
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Der var ingen turneringsl0der ! til at kontrollere
dette, hvorefter vi i fællesskab udf0rte alle de
fejl, wan m1 en~ang kan lavB, når nervernR sidder
ud.en på tøjet: Vi o t.o ppede ur e l., b egyn d te at sætte
brikkerne op igen (vi !;roede jo begge, at han h a v d e
tabt på tid) og spillede derefter frem til stillin
gen her ved 1+o. t ræk , idet vi. rek o n s truerede df3
ikke nedskrevne ~ræk. - G1ledes fandt vi ud af -
o gs å takket være Stefan, de r var dukk øt; o p p;l are-
na en - at hon ikke h iv d e ta b l: på t id .

Jeg lavede hemmeligt træk, men e F'Le r at lHJVe I uk >

k•.3t kuv e r ten fandt vi ud R.[, at der ine;en r;r·und
var til at tage h:rngeparti - s t i Ll Lnge n var· utij::r:.1-
pe 1 igt tabt.

Træk 41 var naturli.gv5s: Sxf6,Lxf6, hvornfter
42.TgB er altødelæggende.

Imens var der sket ~at ~ods2tte for Ulrik, idet
h~n vandt på overskridelse. Hvordan stillingen var
inden, ved jeg d~sværre ikke.

Morten skulle o f t e r diverse b o re t n Lng e r h a v e ~,1;
vundet hængeparti - heldigvis-. Vi tabte do~ 3lli
gevel alt for stort: 11-5l pJun en h~ogemule, dvs.
endeligt r e su ) ta t s:~_nds,yn.l i gvis 2}-5 l. - Det ser
kraft ikke godt ud, men i det~te t i Lf'r=Ld s
vil jeg lægge noget af skylden r~ dn fnrfærdAllge
forhold, vi spill~de un~er.

Jeg håber, denne ;~rtikel vil m ed.v i.r'k e til, at
alle VS'ere f r-emo v er p r i.s e r sig tykkelige o ve r de
~ode forhn 11, v i o p _l_ n ve r i k Lu b b E-n h v e r: o n s dag .

Kim

~er kommer flere partier fra kluhhenn hoJd
kampe i næste nummer.Bland andet kan jeg afslø-
re at vi vil høre mere til fanden,en r1erson som
allerede vil være læserne bekendt fra Ulrikn
holdkamp.referater og fra vores klubhistorie.Vi
må håbe at Skt.Peter lader høre fra sig som en
naturlig modvægt.
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i bekla~er meget,at vi ikke htaete J0sninger
n° ~il de to opgaver l Frihonden nr? i namme
numm8r Rom opgaverne.Det er Allers et princip vi
~træber efter at (ølge,men her er de autoriserede
løsninger:

Rivlnds opgave pa forsiden løses ifJg. forfnt-
ren s å Le d e s i .

1. L:f7+! ! ,og nu er. der tre mu Li.gbe d e r :
1 . , - , T: f7 2. T: d8+, TfO 3. J)a2+, d 5 1. e: d 6 e. p. ~,
Kh8 5.'l':fO,mat.

. 1 .-, Kh8 2.h6,Tg8 (ellern mat p~ g7) 3.h:g7+,
'T' : p;7 ~ . T : cH3, mat .

C. 1. ,-,K:f? 2.Sg5+,Kg0 (på Ke7,De5+ og mat) 3.n~2,
d5 4.e:d6 e.p.+,Kh8 5.Sf7+,KgR (på 5,-,T:f7
sl~r det hvide thrn først på d8,og dernæst på
fB med mat) 6.Sh6++,Kh8 7.Dg8+,T:gR 8.Sf7,mat.

Især den sidste løsning er sød.Jeg har i klubben
set mange sidde med EivindR stilling pA hrmdtet.
Var der-nogen der fBndt løsningen?

Min egen opgave (pA side 9) er jo til gengæld
en ægte idiot-opgave.Trænede opgaveløser.e,som ikke
har været indstiJ let på det heJ t LnI'a n t.Ll.e n i v e au
som denne opgave placerer sig p5,har fortalt mig
at den kan løses pA mange m~der,og i væsentligt
færre end 25 træk.Den korteste løsning jeg har
hørt om er:
1.e!f6 2.f:g7 3.g:f8 ~.h:g5 og 5.Dh6 mat.net var
Bigil der viste mig denne l0sning,og der var vist
også andre der havde fundet den.Men den opfylder
jn ikke kravet om mat i 25! (net er her at idioti
en blomstrer."Mat i 2511 betyder i denne opgave
ikke "mat i høje s t 25",men skal tages helt bog
staveligt.25 er sådan et pænt rundt tal.)AJts~:

1 .S!e4,og nu slår springeren videre ph f6,e8,g7,
h5,g3,hl,f2,d1 ,b2,a4,b6,aR,c7,a6,b4,a2,c1 ,e2,g1,
h3,g5,h7,og endelig fB,med skak.

Sort m~ nu,i sit første træk,apjlle Kh6,hvoref-
ter han bliver mat med 25.Th"f+.

19
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PROC; RAM
lJ/4 Udsatte partier OG h~ngApartier 19.~5
27/4 Vanløsemesterskabet i lynAkak 19.45
2o/4 Udsatte par t.i e r og h.erigepar t i.e r' 19.45
4/5 Hu r t i gs ka kho l dt.u r-n o r i ng l.-J. runde 19. JO

Ilo Ld e n e udva>J.ges af be a t.yre I o e n af dP. ti Lm o l d tA
spillere og bliver sA vidt mulig~ li~e stærke.
Holdstørrelse: J el. 4 mand. Retænkninrntid:
JO min. pr. ap i.Ll e r- pr. parti. Lndnkud r 10 kr.
pr. spiller. Præmie til beds te hold OG præmier
til bedste ap i Ll e r: pn. hvert bræt ,
Tilmelding senest '?.7/4

11/5 Demonstration af flere af førsteholdets parti~r
i den forløbne sæson. Flere førsteholdsspillere
stiller de re a viden og værker t i l rådi.r;hnd.

18/5 Hurtitsskakholdturnerjn& 4.-5. rundP. 19.)0
25/5 Andet- og tredinholdets spillere har dAnne

aften mulighed for at brilliere ved demonstr::i.ti
onsbrættet or; vise noGle partier. HviR dette
ikke skulle være ti.Lfre l.de t vil førsteh()ld8ts
spillere finde nogle partier frem.

1/6 Udsatte partier og hængepartier 19.45
Dette or absolut sidste frist for afvikling af
vinte~turneringens partier.
Det e~ selvfØl6elig tilladt at afvikle pnrtierne
privat inden denne dato.

8/6 Genern.lforse.mling 20.00

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som
spiller hver onsd~g kl. 19,45 i JokaJerne
i Menighedshuset.Alekistevej 156,ved
Vanløse Kirke.
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