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Skovtur

På årets generalforsamling foreslog jeg en skov
tur.og det var der flere som syntes var en god ide.
Søndag den 19.juni startede vi 14 VS'ere og pårø
rende mod Frederiksdal,og hvis det virkelig er Vor
herre som bestemmer vejret i dette land,så maman
endnu engang konstatere at han er VS venligt stemt.
Det var årets første rigtige sommerdag,med skyfri
himmel,og en let brise.Meget varmt,og flere af os
blev rødere end godt er.

Vi cyklede igennem diverse moser,og Hareskoven,
og gjorde holdt i "Den gamle Have",mellem Bagsværd
Sø og Furesøen.

Familien Rendlevs folkevogn deltog i udflugten{
dels fordi der var nogle som ikke havde cykler (!J,
nemlig Sten Bauers med frue,dels fordi der var en
cyklist som ikke gad cykle længere end til vort mø
dested ved klubben (Finn Madsen,hvem ellers),men
først og fremmest for at tjene som transportmiddel ··
for Rendlevs frokostkurv,som var af usædvanligt,ja,
fantastisk omfang,og næppe kan have vejet mindre
end 5o kg.

Under indtagelsen af denne moderne variant af
det klassiske Overflødighedshorn undlod Exrorgænge
ren at afsynge Internationale,hvilket her skal be
mærkes i taknemmelighed.

Rejs jer,fordømte her på jorden.
Rejs dig,du sultens slavehær ..•.

Steen.



Det muntre hjørne

Wictor og Eivind har (foreløbig) lavet
4 historier, som vi håber I synes er sjove.
Hvad med, om der kommer en historie i hver
f'b , så længe "lager hav e s t' Her er den før
ste i hvert tilfælde:

Fisher spil_l_er~ad_ig

Jeg har æren af at være hans træningspartner,
han skal jo have træning, inden han laver
come-back .. Han fandt først ud af, at jeg
spiller mindst lige så godt, som han, da
han (hemmeligt) kiggede på en skakturner
ing, som jeg (naturligvis) vandt. Jeg
genkendte ham under præmieuddelingen, og
i stedet for at gå hjem spurgte jeg, om
vi ikke skulle spille en lyn-match.
Grunden til, at jeg gad spille lyn mod
ham var, at jeg har hørt, at han hap vun
det en lynmatch for nylig mod en anden
stormester, han fik 15 p. i 15 partier.
Efter jeg havde vundet de fem første par
tiere begyndte jeg at give forgave, efter
det system, at jeg gav en bonde mere for
hvert par t f ," jeg vandt. Da jeg ikke havde
flere bønderr gav jeg officerer i stedet
for. Han fik kun det 19. parti remis, og
v.andt det 20. parti, der havde jeg kun
kongen fra begyndelsen" og derfor tabte
han ikke. Siden har jeg kun præsteret at
banke ham i et parti" hvor jeg kun havde
JO sek. og han havde k-skakbetænkningstid,
jeg vandt i 16 træk. Nu har jeg hørt, at
Fisher har vundet over Karpov ,. Kasparov,
Korchnoi og Tirnman, hvor Fisher spillede
blindsimultan.,

Peter Ral
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HAT-TRICK

Jeg tænke jo nok, at overskriften ville lokke
dig til at læse artiklen. Vanløse Skakklubs
program afhænger jo efterhånden udelukkende af
UEFA's (står for en eller anden tåbelig forkor
telse for det europæiske fodboldforbund) til
rettelægning af Europa-cup-turneringer samt af
Dansk Boldspil Unions landskampprogram. Som be
styrelsesmedlem er dette ikke særlig spændende,
enhver epokegørende ide kvæles som regel i fød
slen af vor altvidende formand, med f.eks.:
"Det du'r ikke, den dag spiller DØllefjelle-Mus
se pokalkamp mod Nørre BØvelse".
Er det for letsindigt at foreslå en anden spil
ledag end onsdag for Vanløse Skakklub? Vi har
jo nok ikke magt ti~ at flytte DBU's og UEFA's
arrangementer.
Nu skal det tilføjes, når medlemmernes primære
interesse er fodbold og vi nu snakker om det,
at undertegnede faktisk har opnået mere på en
fodboldbane end alle vore udland-proffer. Hvad?
spørger alle. Joh, jeg har haft Niels Rendlev
som dommer (bedre kendt under navnet sorte svin)!

Det følgende har ikke en skid med fodbold at gø
re! (Der forsvandt 3/4 af læserne, ak og ve?!?)

Holdturnerinqen bragte både glæder oq skuffelser.
En klar skuffelservar afslutningen, men vi må
ikke glemme de flotte resultater undervejs.

Undertegnede var en af bagmændene og det bør man
selvfølgelig delagtiggøre medlemmerne i.

Spillet i mesterrækken, l.runde, bræt 3.

Hvid: Ole Wium, Øbro Sort: Benny Petersen

Inden partiet startede blev jeg spurgt om mit
ratingtal. Efter et usikkert svar kunne jeg se,
at jeg blev noteret for 2ol5 (?). Bag hvids navn
stod 1943, og da det næppe var et_fødselsår, be-
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greb jeg, at en sådan rating-fanatiker burde
besejres. (I en senere runde blev jeg,efter
at have vundet spurgt om jeg var mesterspil
ler, sådan er der så meget?!).
1. Sf3, as 2. e4, e6 3. b3, LfS 4. g3, Sf6
5. Lg2, Sbd7 (Når man ikke besidder noget
stort åbningsrepertoire, er man lykkelig for
hvids gummi-opstilling. Det eneste jeg behø
vede at ofre lidt tid på var noget La3, men
.... ) 6. Lb2, e6 7. o-o, Ld6 8. d3, o-o (Ef
ter min mening har sort mindst udlignet)
9. Sh4?!, Lg4 lo. Sd2, es 11. h3, Le6 (Der
blev lige skaffet plads til løberen) 12. e3,
aS(!) (Jeg kunne se, at modstanderen ikke for
stod meningen med dette træk. Fire gode grun
de: 1) støtter eventuelt senere ses, 2) åb
ning af tårnlinie ved senere fremstød, 3)
forhindrer hvidt fremstød, 4 ). holder stillin
gen flydende.) 13. De2, Se5 14. d4, exd4 15.
Lxd4, See4 16. Sxe4, Sxe4 17. Lxe4(?) (hvids
stilling er lidt ubekvem og der truede umid
delbart Lxg3, men alligevel) 17 .... , dxe4
18. Db2, DgS 19. Kg2 (Stop op her og prøv at
vurder stillingen! Det næste træk er ikke
spor genialt, men ideen bag tog mig~ time
at finde. Sort står faktisk med tropperne
rettet mod den hvide kongestilling, men
rykker sort for meget med bønder m.v. kommer
den hvide springer med i spillet igen og den
hvide stilling bliver befriet! (læg også mær
ke til, at den sorte dronning p.t. er med på
både konge- og dronningfløj.) Der må altså
flere trusler til før den endelige eksekve
ring.) 19 .... , bS(!) 2o. Tadl(?), Tfd8 21.
De2, bxe4 22. bxe4, Tab8 23. Tbl, Tb4(!) 24.
Txb4, axb4 (Nu er hvids stilling en ruin, c4
og a2 er fortabte) 25. Tcl, eS (Dette træk
fik et spørgsmålstegn på min modstanders note
ringsliste og umiddelbart er trækket også

4



tveægget (senere rettedes det til?!)) 26. Lb2,
f5 27. Tdl, Lf8 28. a3(!), De7 29. f4, Txdl 3o.
Dxdl, Lxc4!? 31. Sxf5, De6 32. g4, Ld3 33. axb4,
g6! 34. Sg3, Da2 35. Dal, Dxal 36. Lxal, cxb4
37. Sfl, LcS 38. Ld4?!, Lxfl+ 39. Kxfl, Lxd4
4o. Opgivet. De sidste mange træk behøver ingen
kornrne~tarer: eksekveringen blev blot fuldendt.

Spillet i mesterrækken, 2.runde, bræt 3.

Hvid: Benny Petersen Sort: Svend Hove, Rød.S.

1. d4, cS 2. dS, eS (Føj, ud på for mig ukendte
stier) 3. e4, d6 4. c4, fS 5. Sc3, Sf6 6. Ld3
(Teorikendere må gerne melde sig, for mig ser
det ud til at sort bør slå i centrum et par gan-
ge nu?!) 6. . .. , g6 7. Sge2, Lg7 8. Dc2, Sa6 9.
a3, Dd7?! (Alle sorts svar korn prompte; det trø
stede mig, så måtte vi vel være i nærheden af
teorien, men hvis det seneste træk er teori,
forstår jeg den ikke. En ting mindedes jeg at
have set om denne åbning, nemlig i 125 udvalgte
partier' af Bent Larsen, og selv om det er en
del år siden jeg sidst har set i den, huskede
jeg en kommentar om denne åbning noget i retning
af: "Den sorte åbning er velegnet mod ældre re
mistilfredse spillere, hvis hvid ikke spiller
aggressivt bliver han kvast!" Altså:) lo. f4,
o-o 11. fxeS, dxe5 12. Ld2, Sc7(?) (For sorgløst,
sort må også spille aggressivt) 13. 0-0-0, Sg4?!
14. Tdfl, a6(?) 15. h3, Sh6 16. Sa4!, Dd6 17.
Le3, b6 18. b4!! (For første gang i partiet bru
ger sort nu over 3o sekunder til at tænke i, for
sent! Trækket strider mod al sund fornuft, men
varianterne viser noget andet! F.eks. 18 .... ,
cxb4 19. Sxb6, Tb8 2o. cS, Dxx 21. axb4 eller
18 .... , Td8 19. bxcS, bxcS 2o. LxcS o.s.v .. Det
sort forsøger giver overhovedet ingen rnodchancer;
dronningerne skal blive på brættet, hvorefter
sort må prøve at åbne ned til den hvide konge
stilling.) 18 .... , fxe4 19. bxcS, exd3?! 2o.
cxd6, dxc2 21. dxc7, SfS 22. Lxb6, Ld7 23. Sac3
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(Sc5 ser tillokkende ud, men dels spærrer det
løberen inde dels skal der spilles sikkert,
sort har også trusler( Lh6+, Se3 m.v~) 23.
... , Tf6 24. cS, Lf8? 25. g4!, Lh6+?! 26. Kb2,
Le3 27. gxf5, Lxf5 28. d6, Tf7 29. Txf5(!),
gxf5 3o. Sd5, cl(D)+ 31. Sxcl, Ld4+ 32. Kc2,
Kf8 33. c6, Txc7(?) 34. Sxc7, Td8(?) 35. Se6+,
Ke8 36. Lxd8, h5 37. d7+, Kf7 38. Sxd4, h4
39. Lxh4, opgivet.

Spillet i mesterrækken, 4.runde, bræt 3.

Hvid: Benny Petersen Sort: Preben Anderse~,
8'l'a. .

1. d4, c5 2. d5, e5 (Nu igen, nå, nu har jeg
lidt erfaringer fra sidst) 3. e4, d6 4. Ld3
(Dennegang skal sort ikke have lejlighed til
f5) 4 ..•• , Le7 5. e4, Sf6 6. Sc3, Sa6 7. a3
(ikke nødvendigt, men det er rart at have b4
klar, når han rykker springeren) 7 ..... , o-o
8. Sge2, Sc7 9. o-o, Tb8 lo. b4, b6 (når sort
føler sig tvunget til dette træk, står hvid
bare godt) 11. Sg3, a6 12. f4 (jfr. forrige
parti) , exf4 13. Lxf4, Sg4 14. Sf 5 ! ! (Ligesom
i det forrige parti er et godt træk nok til at
opnå gevinststilling. Trækket ser ikke ud af
noget, men det er helt afgørende. Det var y
derst vigtigt, at gøre noget hurtigt, idet
sort meget snart ville have fået en kæmpestil-
ling med Lf6 m.v.)· 14 , Lxf5 (En anden
mulighed er f.eks. 14 , Lf6 15. Dxg4, Lxc3
16. Tcl, Ld4+ 17. Khl og hvid har vindende an
greb med Tf3-h3 og e5 på relevant tidspunkt)
15. exfS, Se5 16. bxc5, bxcS 17. Lxe5!, dxeS
18. Se4! (Hvid står enormt, der er mattrusler
begyndende med f6. Resten er logik og kræver
ingen kommentarer) 18 •.•. , f6 19. Tbl(!), Se8
2o. Da4, Tb6 21. Txb6, Dxb6 22. Tbl, Dc7 23.
Dxa6, Sd6 24. Sxd6, Dxd6 25. Tb6, Dd8 26. d6,
Te8 27. Le4, Dd7 28. Ld5+, opgivet.

Hat-trick'et ser måske ikke umiddelbart ud af
så meget, men det er det der er kunsten i skak,
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som en gammel K.S.'er sagde efter hvert eneste
parti: "Skakspillet har kun en fejl; det er for
let!". Omsat til fodboldsproget kunne det udtryk
kes "det er målene, der tæller!".

Benny P.

KORT OG GODT

Der var i sæsonens vinterturnering udsat skønheds
præmier til de bedste partier. Ingen partier blev
indleveret til bedømmelse, hvorfor pengene ryger
i klubkassen.
Jeg fandt i majnummeret af 11SKAKBLADET11

, tror jeg
da, forklaringen på, hvorfor ingen mener at have
gjort sig fortjent til præmierne. Hvis du ikke
allerede har gjort det, så spil årets skønheds
prærni8parti fra DM igennem mellem Åge Sinkbæk og
Arne Christiansen. Hvid vandt i meget smuk stil,
men efter meget hård kamp, sort fandt hele tiden
det bedste forsvar. Med andre ord der skal to
spillere til at skabe et godt parti.
Uden at forklejne mine modstandere er det årsagen
til at nedenstående partier ikke blev indgivet
til bedømmelse, trods det at de indeholder offi
cersofre, herunder dronningeoffer. De er imidler
tid alligevel seværdige og prisværdigt korte.

Hvid: Benny Petersen Sort: søren Juul S.

1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, d5 4. Lf4, Lg7 5.
e3, dxc4 6. Lxc4 (Grunfeldindisk spillede søren
og jeg også sidste år. Jeg var lidt nervøs for,
at han havde forstærkninger klar, men ... )
6 .... , Sh5(?) 7. Lg5, o+o 8. Sf3, Lg4 9. h3
(Jeg er begyndt at planlægge mit 12.træk) 9 .... ,
Lxf3 lo. Dxf3, Sd7 11. g4!?, Shf6 12. 0-0-0,
c5(!) 13. h4, Da5 (Hvids næste træk er rigtig
svært at finde, prøv selv) 14. Lxf6!, Sxf6 15.
h5, b5? (Den afgørende fejl, men stillingen er
vanskelig. cxd4 giver sort chancer, dels i c
linien dels ved at dronningen dækker 5.revle.)
16. Lxf7+!, Kxf7 17. g5, Kg8 (hvad· ellers?) 18.
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gxf6, Lxf6 19. hxg6, hxg6 2o. Tdgl, Kg7 21.
DhS, opgivet.

Hvid: Benny Petersen Sort: Jørgen Mortensen

1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7 4. e4, d6 5.
f3, o-o 6. Le3, b6?! (næppe godt mod Samisch
opstillingen i kongeindisk) 7. Ld3, cS 8. d5,
Sbd7 9. f4, Lh6? lo. Df3, Lb7?! 11. Sge2, a6
12. g4, Se8 13. h4, e6 14. g5, Lg7 15. hS,
exdS 16. exdS, De7 17. Dh3, Lxc3+ 18. Sxc3,
gxhS 19. Lxh7+!, Kg7 (Kh8, 2o. LfS!) 2o. Kd2,
Sef6 21. gxf6+, Sxf6 22. Tagl+, Kh8 23. DxhS!,
opgivet.

I begge partier er moralen: udvikling.
Henholdsvis 6 .... , ShS og 9 ..... , Lh6 kostede
afgørende tempi.

Nyt klublokale?
Benny P.

Som meddelt på generalforsamlingen var der
stillet os i udsigt med omtrent 100% sikkerhed,
at vi fra i.september kunne disponere over hu
sets store sal som fast klublokale, men da vi nu
rykker for en afgørelse, viser det sig, at der
er kommet en foreløbig mand i vejen med en fore
løbig slæde. Der skal nemlig foretages noget re
staureringsarbejde i kirken, og så længe det står
på skal den store xxa sal bruges til den møde
virksomhed, som ellers fandt sted i kirken, og
det kan godt tage et halvt års tid eller mere.
Det må vi så affinde os med, for selvfølgelig
skal Herrens egne børn da ikke være husvilde så
længe. Vi kommer tilbage til sagen, når der fore
ligger noget nyt, men indtil da må vi krybe sam
men i vores hule.

Bestyrelsen.

ÆNDRINGER TIL MEDLEMSLISTEN.

Steen Bauers: fornavnet rettes til St~n; der
var rationering da han blev født.

Frank Eriksen, udmeldt pr Jo/6, streges på
listen.
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Gladsaxe's 5o-års jubilæumsturnering -
et helt usædvanligt hårdt ræs.

Af Steens.

Der deltog 76 spillere,hvilket var flere end ventet -
og også flere end man havde annonceret i Skakbladet.Alli
gevel var pladsforholdene tålelige for basisklasserne,
og luksuøse for mesterklassen,hvor jeg deltog.Sært nok
som turneringens eneste VS'er. Materiel,turneringsledelse,
og forplejning var bare helt i top,så jeg kan godt anbe
fale andre at deltage en anden gang i Gladsaxe.

I mesterklassen var det som vistnok ifølge Miki (også
kendt under pseudonymet O.D~) hedder rating-gin-index'et
2121,fremkommet som et gennemsnit af de tårnhøje favorj_t
ter Jesper Nørgård og Henrik Sørensen med omkr, 2300,og
bundskrabet med omkring 2o2o.Herunder mig selv.

I første runde havde jeg hvid mod en anden "bundskra
ber",Erik Poulsen,som jeg tabte til i årets holdturnering.
Han overraskede mig her med Tschigorin's forsvar,som jeg
aldrig har været udsat fot' før.(1.d4,d5 2.c4,Sc6!?) Jeg
fik en lille,men klar positionsovervægt,og da jeg desuden
vandt en bonde i Eriks tidnød skulle sagen være klar.Men
nej,Erik spillede hængepartiet til det absolut sidste,og
først efter 69 tr~k og 7-8 timers spjl fik jeg mit point.

Anden runde var bemærkelsesværdig ved at de ellers så
gode spilleforhold denne aften blev ødelagt af et større
selskab i lokalerne ovenpå.Her førte en el-pianist med
indbygget rytmeboks det sangglade selskab igennem "Lille
sommerfugl 11

, "Fiskerpigens sang" og andre klenodier fra
vor nationale sangskat.Ind imellem blev disse klassikere
afbrudt af korte "heppekor" af typen "Vi går aldrig hjem#
"Han , (hu...'1,den,det,de)skal leve" ,etc.

Under disse festligheder blev min stilling værre og
værre,men Søren Klausen satte det hele overstyr i tidnø
den.Noget som han gjorde ofte i denne turnering.Han slut
tede på sidstepladsen med 1,5,men havde stillinger til
mere end det dopbelte.Nythængeparti,og remis efter ialt
57 træk og 7 timer.

I tredje runde skete der noget meget underligt.Jeg hav
de stået dårligt siden åbningen,men har nu fået rettet
stillingen op.Vi har spillet 35 træk,og har begge mindre
end ti minutter tilbage til de sidste 5 træk.Men altså
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ikke egentlig tidnød.
Hvid: SS
Sort: Bent Jørgensen
I et desperat forsøg på
at undgå endnu et hænge
parti spillede jeg nu det
altfor risikable bonderov
36.Sb:c5??,S:c5 37.S:c5,
T:f2! Hovsa! Men der er
jo ikke andet at gøre end
at fortsætte som planlagt:
38.S:e6+,og sort gav op,
med 4 minutter tilbage på
uret.

Runden efter forklarede
Bent Jørgensen mig at han
nu kunne vinde i få træk.

Helt så enkelt er det nu ikke,fx 38.D:e6 39.D:c8,Db6~ og
nu må hvid nok spille 4o.Dc6,med ideer som 4o.,-,De3.4l.
Td3 eller 4o.,-,Da7 41.Khl.I begge tilfælde står sort
selvfølgelig chancerigt,men vel ikke til gevinst i få
træk.

Denne sære og ufortjente sejr havde nok indflydelse
på mit spil i 4. runde,hvor jeg mod Klaus Gadegård Han
sen tabte i helt lallende stil.Jeg var mat efter 28 træk;
det ringeste parti jeg har spillet i flere år.(Og det si
ger ikke så lidt!)

Nu kunne det kun gå fremad,og i femte runde spillede
jeg mit mest spændende parti i turneringen.Partiet er
fyldt med fejl,men jeg synes det viser noget om den kamp
ånd som prægede hele turneringen.Og iøvrigt vil jeg min
de om at Larsen engang har sagt at hvis man vil have fejl
fri partier skal man bare give spillerne en halv time pr
træk - og sætte dem på samme side af brædtet!

Hvid: Deres referent Sort: Henrik Sørensen,FS

Åbningen er Volgagambit,og den ku.."111e nok være spillet
bedre af begge parter.Men vi går let henover det,for det
er i midt- og slutspillet at partiet for alvor bliver
spændende.

l.d4,Sf6 29c4,a6 3.Sc3,c5 4.d5,b5 5.c:b5,a:b5 6.S:b5,
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La6 7.Sc3,d6 8.g3,g6 9.Lg2,Sb-d7 lo.Sh3,Lg7 11.o-o,o-o
12.Tel,Sg4~?

Dette træk kan hvid sandsynligvis udnytte med 13.f4!,
med trusler som e3 og Lf3.Springeren på h3 kan også få
glæde af feltet f2.Under partiet forkastede jeg næsten
øjeblikkeligt f4,fordi det svækker den hvide k-fløj,men
sort er jo slet ikke stillet op til kongeangreb.Efter
partiet anbefalede Henriks. 13.f4. Men i stedet •••

13.Sf4,Dc7 14.Dc2,Tf-b8 15.h3,Sg-e5 16.b3,Da5 17.Ld2,
Ta7 18.a4,Ta-b7 19.Ta-bl,Dd8

En spændende stilling,
hvor hvid sandsynligvis
får klar fordel med det
overraskende træk 2o.Se6!
fx 2o.,-,f:e6 21.d:e6,Sf8
22.f4. Men vildt bliver
det unægtelig!

I stedet spillede jeg
2o.Sa2?? Ideen er god nok.
Trækket forhindrer det te
matiske fremstød c4,og ef
ter Lc3 og tårndublering i
b-linjen skal jeg nok vise
ham at han mangler en bon
de på d-fløjen! (b3-b4!)

Men sort tænkte længe,
og spillede et træk jeg o
verhovedet ikke havde set:

2o.,-,Sc4!! Ja,nu bagefter er det jo let nok at se,men
det er desværre for sent.Jeg brugte en halv time på mit
næste træk,og ialt 52 minutter på de næste 9 træk.

Sort brugte til de samme træk 12 minutter,og det er
for lidt.I bevidstheden om at stå til gevinst fjoller
han rundt med brikkerne uden at finde en ordentlig plan.
Hvid har til gengæld en helt klar plan: et svindelangreb
på den sorte konge.Der er s'impelthen ikke andre muligheder
i stillingen,men desværre står de hvide officerer slet
ikke parat til et kongeangreb.Nå,frisk mod,for stillingen
er jo alligevel helt tabt for hvid:

21.b:c4,Tb2 22.T:b2,T:b2 23.Dcl,T:a2 24.a5,Se5 25.Lc3,
S:c4 26.L:g7,K:g7 27.Dc3+,Kg8 28.Tbl,T:a5 29.Le4,Ta4?

Her og i de næste 7-8 træk spiller sort helt planløst.
Og derved får hvid lejlighed til at udligne materielt:
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3o.Ld3,Sa3 31.Tb3,Sc4 32.h4,Sa5 33.Tbl,c4 34.Lc2,Ta2?
35.h5,Sb7 36.h:g6,h:g6 37.L:g6! Hovsa selv! Nu begyndte
sort omsider at spille for alvor igen.Merbonden er gået
tabt,men sort har stadig stor positionsfordel.Fribonden
i c-linjen er en vigtig trumfe

37.,-,DfS 38.Le4,Dg7 39.D:g?+
Hvid må desværre indvillige i dronningafbytning.På fx

39.Db4 følger 39.,-,c3! med bl.a.truslen Tb2.
Vi er nu klar til næste fase: hvid har overstået det

værste,og jeg burde nu,efter 4oetræk,tage hængeparti,selv
om det ville koste en halv time på klokken.I stedet spil
ler jeg 4 unødige træk,hvoraf det 4. sandsynligvis er et
afgørende tabstræk.Frem og tilbage over afgrunden•• o

39o7-,K:g7 4o.Tcl,Sc5 41.Lf3,Sb3 42.Tc3,Sd2 43.Kg2,Tb2
44.e4??

Det er klart,at der kommer tryk på d5,men denne måde
at dække på er helt forkert.For det første bliver den
hvide løber nu meget dårlig,for det andet kan sort få
feltet d4,og for det tredje kan sort nu angribe bonden
på e4,hvorefter der alligevel bliver tryk på d5. Med an
dre ord: teksttrækket er en positionel brøler af rang.
Hvid slapper for tidligt af,og trætheden gør sit.Vi hav
de nu spillet i 5 timer.

Sort gjorde hemmeligt træk,og fandt desværre det bed
ste.Analysen overbeviste mig om at stillingen er tabt for
hvid,men d.en gav mig også den eneste mulige spilleplan:

44.,-,Tb3 45.Se2,Kf6 46.Lh5?!
Så er vi ude af sorts analyser! Henrik mente at jeg

her burde spille Te3,og det var også en ide som jeg hav
de brugt megen tid på.I mine analyser havde. ·jeg fundet
en tvangsmæssig gevinst for hvid: kongen til e5,og nu
enten gå til d4,og videre til c5 og b4,hvorefter c-bon
den går lige ned.Eller,hvis hvid spiller Se2,afbytning
på e3,erobring af bonde e4,og let gevinst. I,ied andre
ord: teksttrækket er ikke godt nok,men alt andet er vær-
re!
46.,-,s:e4 47.Tcl,Td3 48.f3,T:d5 49.L:f?

Det var ideen i hvids forsvar.Den elendige løber skal
aktiveres.I fortsættelsen giver sort oven i købet lov
til at afbytte den mod den gode sorte springer,og det
kan ikke være det bedsteo
49.,-,Td2 5o.f:e4,K;f7 51.Kf3,Td3+ 52.Kf2,Kf6 53.Sf4,Ta3
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Hvid står nok stadigvæk til tab,men han har alligevel -
opnået at forbedre sin stilling:Springeren er god mod den
korte bondefront,og der er blevet byttet 2 par bønder af.
Sort kan prale med at han nu har to forbundne fribønder,
og det bør være nok for en regende EM i korr.skak.

54 Sd5+,Ke5 55.S:e7,K,e4 56.Tel+,Kd5 57.Tdl+,Td3! 58.
Sf5+,Kc3! 59.Tal

Jeg havde naturligvis planlagt her at bytte på d3,og
dernæst slå på d6.Men på 59.T:d3,K:d3! 6o.S:d6,c3 kan den
sorte bonde ikke standses.

59.,-,Lb7 6o.Ta3+,Kd2 61.Se3 (!)
Hjem til det gode felt,og tårnet på a3 er naturligvis

indirekte dækket via en skak på c4.Stillingen er nu nok
tabt alligevel,men endnu kan hvid sprælle •••

61.,-,d5 62.Ta2+,Kcl??
Der kom den,fejlen.Hvid,som har stået til tab siden

2o.træk,får nu lejlighed til at remisere.Efter fx Kc3
havde sort vundet før eller siden.

63.Ta7(!),Lc8 64.Tc7,Le6 65.Tc6,Lf7 66oTc7,Td2+ 67.Kel,
Td3 68.Kf2,Lg8

Fidusen er naturligvis,at hvis den sorte løber forlader
dækningen af d5,så slår sort på d5 med springeren,og bag
efter med tårnet på c4.Tårn og bonde holder let remis mod
tårn og løber.Sort tager nu en trækgentagelse,for at få
partiet til analyse efter afbrydelsen efter 72 træk.

69.Tc8,Td2+ 7o.Kel,Lf7 71.Tc7,Td3 72.Kf2,Le6 73.Tc6
Hemmeligt træk,og nu analyserede vi på 73.,-,Lg8 74.

Tc8,c3?! (eneste gevinstplan) 75.T:g8,d~
Her holder Sc4 remis,er vi enige om.Men Henrik mener

at Sd5 taber efter Td2+,og det kan jeg ikke se.Men da
vi begge havde analyseret nogle dage blev vi enige om
remis.73 træk og ni timer!

I næste runde remis mod Jesper Nørgård,efter ialt 97
træk og 11 timer.Jeg var nu ved at blive godt træt af
skak,mem også fuld af selvtillid.

Jævnbyrdigheden i turneringen ses af stillingen inden
sidste runde: Nørgård og Sørensen og sensationsmanden
Søren Petersen havde alle 4 p,et halvt point efter lå
Klaus Gadegård og jeg.

I sidste runde vandt Nørgård langsomt men sikkert ef
ter "rating-metoden~,som består i at man bare bliver ved
med at spille,selvom stillingen er helt lige,og· sikkert re
mis.Der skal nok komme en unøjagtighed fra modstanderen,og
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ganske rigtigt •••
Dermed vandt Nørgård turneringen.Fortjent,fordi han

som den eneste var ubesejret,og fordi der vistnok slet
ikke forekom grove fejl i hans partier.Hans sejrsvilje
og energi manglede ikke noget,men alligevel blev det
til 4 remis'er.

Henrik Sørensen blev metodisk spillet ned af den u
heldige Søren Klausen.Da der manglede et par træk gik
Klausen,i tidnød,men en ret enkel stilling,ind i den
eneste mat i miles omkredst Der var Sørensen sandelig
heldig.Han fik dermed ligestilling med Nørgårtl~5 p.
Hans spil virkede mere slagkraftigt end Nørgårds,men til
gengæld lavede han flere grove fejl.

Søren Petersen fik også hurtigt en dårlig stilling,
nemlig mod mig.Han lagde selv hovedet på blokken,og det
blev min eneste lette gevinst i turneringen.Vi ser lige
åbningen,som bærer præg af at jeg kun var interesseret i
det hele ~ointeRemis eller tab kunne komme ud på et:

Hvid: Fribondens udsendte Sort: Søren Petersen

l.d4,f5 2.Sc3,Sf6 3.Lg5,e6 4.e4,f:e4 5.S:e4,Le7 6.L:f6,
L:f6 7.Dh5+

Et bondeoffer som bl.a. er spillet af Carsten Høi,
vist i SkB,kbladet fornylig .Men sort er pivet... Hvis
han i 8.træk havde slået på d4 ville han have fået en
dårlig stilling med merbondeoNu får han bare en dårlig
stilling,og det må være en streg mindre godt.
7.,-,g6 8.Dh6,d5?! 9.S!f6,D:f6 lo.Sf3,Sc6?? Tabstrækket!
~ w- Hvid spiller selvfølgelig■& ■ , , Lb5,og får en god springer, -1aim A ~ ~ & mod en ~l~ndj_~ løber.
~V~ .JiL~ ~ A Da vi i Fribonden har■ ~ j ~ & ■ set indlæg som nærmest sy-

, ~ ~-, nes at postulere at det er■ Ø i~ Ø en f~rdel. at p~drage si~ enR ~ ~ ~ dårlig løoer,h~dsætter Jeg■-~ ~ - til =r=. og a~varsel et bil-~ wmø, ~:,,: ~~ - lede af situationen efteræ - ~ ft hvids 24.træk.~,. -,:,if#f/Jf!!fi,,. i!1I U.,,. De svage sorte bønder kanBiD Bi ■ ~ ikke længere holdes .Eneste- III ·m '"m w.. chance er et kongeangreb,og
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dertil er den sorte løber ikke meget værd.Det eneste
punkt i den hvide lejr som den kan angribe.,er c2.

Fra diagrammet fulgte 24.,-,Db4 25.S:e6! Konsekvent og
stærkt.Udover at vinde en bonde,skaffer trækket den
hvide dronning feltet d4.Zentralisieren und nicht ver
zweifeln!

25.,-,La4 26.b3! Provokerende spillet,og planlagt
flere træk forinden.Hvadenten sort nu ofrer den ene
eller den anden officer får han ikke noget der bare
ligner et matangreb.

26.,-,Tc3 27.Dd4,Da3+ 28.Kdl,D:a2 29.b:a4 og hvid
vandt let.En behagelig afslutning på et hårdt ræs!

Steens.

Studenterforeningens EMT

Turneringen blev spillet i Studenterforeningens
lokaler, som bl.a. udmærker sig med en velassor
teret bar. Det trækker dog lidt fra, at der på
etagen ovenover var inviteret gæster fra Zoolo
gisk Have (elefanter) eller hvem det nu var, som
trampede rundt.
Vi var 2 deltagere fra VS:

1. klasse Niels Rendlev
Stefan Hansen

½0100½1
½½1111½

J R 1730
5½ :R 1889

Godt spillede vi ikke. Jeg fik bare mere ud af
de dårlige stillinger end Niels.
Vi var så uheldige at møde hinanden i første
runde. I anden runde mødte jeg klassens svageste
mand (på papiret) og var meget heldig og fik remis
mens Niels satte en brik i slag. I 3. runde fejede
Niels sin modstander af banen, mens jeg atter stod
7. bedst (Niels'udtryk), men modstanderen begyndte
pludselig at fjolle rundt med kongen.
I 4. runde var der fra starten kun en vej i Niels'
parti. Jeg fik her lejlighed til at stille mig tru
ende op, og modstanderen kvitterede med at sætte et
par bønder i slag. I 5. runde fik Niels'modstander
en "Peddersen", da Niels var syg. Min modstander
overanstrengte sine brikker i forsøget på at sætte
mig mat. I 6. runde undgik Niels de store fejl; det
gjorde hans modstander også. Jeg spillede her mit
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mest konstruktive parti. Sejren her viste sig at
sikre mig førstepræmien; men for at rykke op i me
sterklassen skulle jeg vinde i sidste runde, hvil
ket mislykkedes. Her brugte Niels kun et kvartero

Et Earti fra StS' EMT

Der er naturligvis ikke tale om et fejlfrit parti.
Partiet indeholder vanen tro flere "unøjagtigheder",
men bare modstanderen gør den sidste fejl, så er
disse uden betydning.

Hvid: Stefan Hansen Sort: Allan Mogensen, Capablanca

1. e4;e5 2s Sf3;Sc6 J. dJ Det virkede som om sort
havde forberedt sig hjemmefra. Måske skulle jeg have
spillet noget andet; men man er jo nysgerrig.
3.-;d5 4. exd5;Dxd5 5. Le2;Le6 6. o-o;o-o-o hovsa
7. ScJ;Dd7 8. LeJ;f6 9. Se4;g5 10oc4 et taktisk
modstød; men positionelt et skidt træk, dJ er nu svag
Sort fortsætter med at rulle frem 10.-;hS 11. Sfd2;g4
Nu er det på tide at gøre noget ved det 12. f4! sort
havde på dette tidspunkt kun brugt 10 min. mens hvid
har brugt en time; men nu begynder sort at bruge tid.
12.-;gy__fJ lJ. Sxf3;h4 14. Da4;hJ 15. gJ;Kb8 sort brød
sig ikke om at svække sin kongestilling med et bonde
træk, men det havde måske alligevel været bedre.
16. Sxf6!;Sxf6 17. Sxe5 med mattrussel på a7
17.-;Dg7 18. Sxc6+;bxc6 19. Dxa7+;Kc8 20. Da6+;Kd7
21. LfJ;Ld6 22. Dx.c6+;Ke7 23. Lc5;Kf7 24. Lxdp; cxdfi-
25. Ld5;Lxd5 26. Dxd5+;Kg6 27. Df5+;Kf7 28. Tael;The8
29. Txe8;Txe8 indtil nu er alt gået, som det skal, og
sort er samtidig i kraftig tidnød, man nu går det
galt for hvid; der skal vel bare spilles DxhJ, men
JO. Dd7+?;Kg8! hvid har vel næppe bedre en dronning
afbytning; måske kan DxhJ spilles, men det virker
ubehageligt efter Sg4 Jl. Dxd6??? hvid er nu færdig
hvis sort finder det rigtige træk, men sort trak
heldigvisa tempo Jl.-;Sg4??? Det er trist,· at man
kan skæmme et sådant nogenlunde pænt parti med sådan
en "Villy-Karl". Efter JL-;Db7! kunne hvid opgive.
Men nu vandt hvid nemt: 32. Dd5+;Kh8 33. Dh5+;opgivet

S.H.
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Forårskådhed?l

Et anfald af momentan makromegali fik mig til at melde
mig til Olympias turnering, der startede sidste tirs
dag i msrts. Da jeg samtidig havde tilmeldt mig i på
sken, må man vel sige, at mit balkort var overtegnet.
(Jeg havde sågar planlagt samtidigt at skulle deltage
i studenternes koordinerede, men havde lykkeligt over
set, at de også spillede om tirsdagen. Derfor kun en
kommentar: Der gik a ski1s1me' da i en offTside fæl
le.)
Om selve spilleforholdene er der ikke meget at sige.
Lokalet er ikke særligt stort, men ganske hyggeligt.
Øllet var af fortræffelig årgang, spillere og ledere
hyggelige og afslappede. Jeg mener for øvrigt at hus
ke, at Ulrik (hin Filurlige) deltog sidste år og be
skrev forholdene meget negativt. Selv kunne jeg ikke
finde spor af de beskrevne ~yggeligheder, og da jeg
føhen har delt.aget i samme turnering og i år fandt
alt i samme gode orden, må jeg konstatere, at Ulrik
må lide under sin håbløse ungdommelighed eller af det
som lægerne kalder vomitares stupiditus et moralissi
mus (da oversættelsen ofte vil kunne forekomme lette
re tendensiøs, overlades den til læserskarens velvil
lige ondulation).
Men til selve turneringen: I følge ''professor" Elo
deltog ingen rigtigt stærke Basis 1 spillere bortset
fra mig selv (ha-ha) og 2 andre uheldige. Vi endte
alle et pænt stykke nede af listen. Længe leve Elm
og alle hans disiple udi tåbeligheder.
Jeg spillede aldeles rædselsfuldt dårligt og i ca.
samme niveau som i påsken (føj). Min score blev som
følger: o o ½ 1 1 1 o. I de 2 første runder var
jeg af en eller anden grund skræmt på forhånd og
blev da også totalt nedspillet. I 3. overså min mod
stander en ganske enkel gevinstføring, og så var jeg
færdig med at lede efter spøgelser og de 3 næste blev
nedlagt på stribe. Men det var også de første gevin
ster i 13 partierl! I sidste runde overså jeg derimod
en ret klar og enkel gevinstføring, så det er vel for
tjent, at jeg måtte nøjes med 3½ p. og måtte af med
ogle ratinger, så jeg nu er nede på 179_2 Elo-points.
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Der er nok nogl~, der vil blive en kende overrasket,
hvis de tror, at jeg er en 1. klasses mellemfus, når
jeg til efteråret deltager i Aso4's koordinerede.
Jeg glæder mig til at mæske mig i fuskernes fede flan
ker.
Et enkelt parti vil jeg hermed offentliggøre, da det
med al ønskelig tydelighed viser, hvor dårligt man kan
tillade sig at spille og alligevel vinde (tsk, tsk).

4. runde: Hvid: Jørgen Hansen, Karise (1838) vs EP.
1. e4, e5 Ikke ligefrem almindeligt for mig, men jeg
satsede i den forløbne sæson på at prøve en·del nyt.
2. Sf31 Sc6 3. Lb51 a6 4. La4, d6 5. h3? Det trækken
der jeg ikke i denne stilling og anser det derfor for
at være dårligt 5. -, Le7 6. c3, f5~ Ser vi bort fra
trækkene h3 og Le7 er vi nu i Siestavarianten i spansk,
og det var netop en af mine forberedelser i denne sæ
son. 7. exf5, Lxf5. Nu brugte min modstander 21 minut
ter og fandt 8. d3, der på alle måder er en indrømmel
se til det sorte spil. 8. -, Sf6 9. Lg5, o-o. Jeg erin
drede pludseligt, at jeg for 1o-12 år siden spillede
denne stilling som hvid i lynpartier mod Rosenhunden,
men hvad der sk7llle spilles og hvorfor lå gemt i det
mellemliggende decenniums tågebanker. 1o. DbB+. Hvad
nul Kan han virkelig tillade sig at æde testamente
bonden? 1o. - • Kh8 11. Dxb7? Slet ikke 11. Lxf6,
Lxf6 12. Dxb7, Sa5 13. Dd5, som min modstander påpe
gede efter kampen pgra: 13. -, c6 14. Lxc6, Tc8 15.
La4, Tc5 og dåsen er fanget. 11. -. Sa5 12. Db4, c5
13. Dh4, Lxd3. Jeg har nu fået en prægtig stilling.
Skal det virkelig lykkes mig at vinde for første gang
i månedsvis? 14. Sbd2, e4?? Bvadr. Overseelsen består
ganske enkelt i, at løberen truer feltet e8. 15. Sxe4,
Lxe4 16. Lxf6, Lxf6 17 Dxe4, Ta7 18. o-o, d5 og de
næste træk passerer ukommenterede. 19 ... Dg4, Db6 2o.
Tab1, Te7 21. Sd2, Db7 2a. h4, Sc6 23. Lxc6, Dxc6 24.
Tfe1, Tfe8 25. Txe7, Txe7 26. Df3, Kg8 27~ g31 Tf7.
Her overser hvid totalt de sorte trusler i f-linien
og spiller det tåbelige 28. c4??, der omgående bliver
besvaret med 28. -, Ld4, og nu kan hvid godt opgive.
29. Dxd5, Dxd5. Han vil åbenbart se, om jeg kan vin-
de et så oplagt slutspil. Det kan jeg. Hvergang.
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3o. cxd5, Txf2. Er naturligvis langt stærkere end løber
skakken. 31. Kh1. Hverken bedre eller dårligere end så
meget andet i denne stilling. Måske havde han håbet på,
at jeg skulle glemme fribonden i tidnøden, ikke min,
men hans. Det kan vel siges at være et spinkelt håb.
31. -, Txd2 32. b4, c4. Jeg agter naturligvis ikke at
aktivisere hans tårn uden at få et tempo for det. lli
b5, axb5 34 Txb5, c3, og så ville han langt om længe
ikke mere, da han indser at de sidste fiduser er op
brugt. o-1.
Tidsforbrug. Hvid: 1.51 sort: 0.55. Alt i alt et dår
ligt parti, i hvilket jeg ikke så ret meget, og mere
spillede på rygmarvsreflekser end med hjernevindingero
Men bare vent. Jeg kommer tilbage i arenaen.

Eigil.

Som præmietager i Øbro's forårsturnering ( 6½/7 og 1.
præmie), er jeg blevet opfordret af vores evigt stof
hungrende redaktør SS., til at bidrage med et parti fra
denne, til vor kære Fribonde. Partiet er fra 6. runde,
og jeg har et t point mere end nærmeste konkurrentoSka.l
jeg spille på remis eller gevinst?
Hvid: Undertegnede Sort: Werner Funder, Farum

1. e4,Sc6 Nimzowitch's ånd er stadig blandt os! 2· d4,

e6 3-Sf3,h6 Jeg skal altså spille på gevinst! i.:..§.93.,Lb1
5.Ld2,a6 6. d5!?,Sce7 7. a3,Lc5 8~ b4,La7 9.dxe6,dxe6
lo.Lf4,Ld7 ll.Se5,- Frem på banen! 11. -,Sf6 12.Df3,c5
Hovsa! Helt derop? 13.Sxd7,Dxd7 14.Tdl,DcB 15. b5!,
Sæ1føli1 15. -,o-o? Ser naturligt ud, men er en fejl.
Se bare! 16.bxa6,bxa6 l7.Ld6,Te8 18.Lxe7,Txe7 19. e5,
Sd7 2o.Lxa6!,- Sådan! 20. -,Sxe5 21.De4,Db8?? Dc6 var
nødvendigt.Det var omkring dette tidspunkt,at jeg fra
sædvanligvis velunderrettet kilde (turneringstabellen)
fik at vide, at min nærmeste konkurrent havde tabt efter
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mindre end en times spil. Dette satte humøret yderligere
til vejrs og jeg satte mig derfor ned og trak: 22.Tbl!,
Lb6 går naturligvis ikke på grund af Txb6! 22. -,Dd8
23.Dxe5,Lb8 24.Dxc5!,Tc7 Løberen kan ikke slås! f.eks.
24. -,Txa6 25.Txb8,Dxb8 26.Dxe7,De5+ 27.se2!!,na1+
28.K~2,Dxhl 29-Dd8+,Kh7 3o-Dd3+,- 25.Db4,~a7 26.Tdl,Df6

''27.Se4,De5 28.o-o,- Tjah! Man skal jo helst rokere så
hurtigt som muligt, ikke sandt? 28. -,Txc2 29.Ld3,Lb8
3o.Sg3,Tb2 31.De4,Da5 Sort inviterer indenfor i varmen
og jeg siger straks ja tak. Det har været koldt at stå
udenfor så længe! 32.Dh7+,Kf8 33.Dh8+,Ke7 34-Dxg7,Td2
35.Lg6!!,- Tårnet på a8 har stået hjemme i jordhulen
gennem hele partiet! Nu titter den frem for at se om
skyderiet er ovre. Men ak og ve~ 35. -,Ta7 36.Dxf7+,
Når man ta'r i betragtning, at følgende variant 36. -,
Kd8 37.De8+,Kc7 J8.Tcl+!,Kd6 (Kb? 39-Dc6,mat!) 39.Tc6~,
Ke5 (Kd5 4o.Dxe6+,Kd4 41.De4,mat!) 4o.Dxe6+,Kf4 41.Df6+
Kg4 42- h3,mat! synes at være sorts næstbedste forsvar,
er det forståeligt at han valgte: 36. -,Kd6 men efter
37-Txd2+,- opgav han dog alligevBl. 1-o

Morten

VANLØSETURNERINGEN
Denne starter 31.august,og spilles med 6 runder,
fordelt på 3 aftener.Indskud 1o kr.

0-0-0-0-0

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Stefan Ålekjær Hansen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

Klubbens giro

79 1o 25
4 35 21
8 3o 95

71 74 97
6 47 84 33
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