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Nr.5 januar 81 17.årgang

Et glædeligt holdreferat fra I-holdet:

Tåstrup I - Rødovre I : it - 41 + 2h

Hvo, som havde et skæg at grine i, fik rig lejlighed dertil i
denne match mod et Tåstrup i julehumør.

Kølvigs modstander påtog sig svage bønder til gengæld for en

særdeles aktiv stilling. Han brugte dog lang tid på dette, så

det endte i et tabt slutspil. Kølvig: "han lavede tyve gode

træk på l time og 59 min., og tyve dårlige på l minut."

Søren påtog sig en dårlig stilling til gengæld for ingenting

og bukkede under for et kongeangreb.

Sanne havde en af de der dage, I ved nok ••••• Han fik til•

budt hjælpemat i 't (siger, skriver, råber, brøler, græder 1)

træk - og overså det. Senere kombinerede modstanderen sig til

en bonde, hvilket dog bragte hans springer i fare. Harly ændre

de i løbet af lo-15 træk o-o-o til o-o og kunne så slå springe

ren •••• for så at sætte sin egen springer i slag få træk se

nere. Partiet hænger i en remis-agtig stilling.

Anders' modstander spillede sig til en ganske god stilling,

som han mente var god nok til at han kunne tillade sig at give

Anders to sammenhængende fribønder i centrum. Dem smed Anders

elegant i hovedet på manden og vandt i et regulært matangreb.

Torben spillede at ret stilfærdigt parti, der hænger i en ret

liga stilling muligvis med en lille fordel til Torben.
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Støjsenderen {ham med træningstrøjen) tog en hurtig remis.

Så kommer vi.til gaveafdelingeh: Han, som skriver deti~, fik

sandeligen sved på panden! Prisen for en kvalitet viste sig

at være et vindende kongeangreb, hvor min modstander overså

gevinsten. Dette tillod mig at ofre kvaliteten tilbage og

opnå et slutspil~ der trods uligefarvede løbere var klart vun

det.

Ikke nok med dette: Tangeleif fik sig en trist stilling. Hans

modstander glædede sig så meget derover, at han overså noget

kombinatorisk. Vipsl Sorrig blev til glæde vendt, som

psalmisten og skriver.
Akhøj

Holdturneringen - resultater efter 3.runde

Mesterrækken

l.frederiksberg I 16 + h

2.Hvidovre I 15 + h

3. Tåstrup I 13i

4. Tårnby I lll + 2h

s. Rødovre I lll

6. Albertslund I · lo + h

7. Vanløse I 9 + h

e. ASo4 II st + 2h
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0851 Det har knebet

gevaldigt med at få

referater fra hcmld

kampene. Går I glip

af det hele, falder

I i søvn, eller hva'

er der galt???

2.række, gruppe 4

1. Rødovre II 161

2. Tåstrup II 16 + h

3. Vesterbro I 14

4. Olympia I 12 + 2h

5. ASo4 III llt + 2h

6. DRS I et

7. Valby II e

B. Gladsaxe III 6! + h

2.række, gruppe 3

1. Hvidovre II 15

2. Lyngby-Virim 14l

3. Amager II 13

4. Odysseus II 12+ h

5. Rødovre III 12

6. Øbro III lot + h

7. Allerød III lot + h

s. Brønshøj 7 + h

3.række, gruppe 3

1. Brændby II le

2. Valby III 14!

3. ASo4 IV 12t + h

4. Skovlunde II 11 + h

5. Studenterne IV lot + h

6. Politiken I 9t

7. Amager III at+ h

B. Rødovre IV et + h

Da femteholdet kun har

spillet en kamp, brin

ger vi ikke stillingen.
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Skak - Italia

med underskriften: bedre sent end aldrig1

Som det er de fleste bekendt havde undertegnede for andet

år i træk meldt sig til den koordinerede udenlandsturnering

Skak-Italiia, der som sædvanligt blev holdt i skolernes efter

årsferie i oktober måned.

Forventningerne var høje, da turneringen gled gnidnings

løst af stabelen sidste år, og jeg blev da heller ikke skuf

fet, da arrangementet var lige så godt som sidst. Turnerings

problemer var der ingen af, men startprmblemer - MON ikke1

Vi skulle være fløjet fra Kastrup Lufthavn kl. 16.30, men

det blev der ikke noget af. Det blev over højtttaleren med

delt, at pga. stærk trafik i luftrummet ville flyet blive

forsinket i ca. en halv time. Nå, det blev nu til mange hal

ve timer, men gudskelov forstår man da at indrette sig.

Sammen med nogle venner fra sidste "trip" smuttede vi hen

i slagtershoppen og købte noget rugbrød, smør, pålæg osv.

Men nu begyndte problemerne igen at tage fart, da vi jo mang

lede noget at smøre smør og leverpostej på rugbrøddet med,

men rolig, ingen panik, sagde en af gutterne Ole Løppenthin

og fluks hev han et penalhus frem, hvor der både skjulLe sig

kniv og gaffel. Stor jubell Men hvad nu med pakken med lever

postej? Den kunne vi selv med den bedste vilje ikke få op.

Men endnu engang var føromtalte Ole dagens mand i skysovs,

idet han for anden gang hev det rummelige penalhus frem, med

det skønne resultat, at også en saks så dagens lys. Og så

kunne vi endelig få noget i skrutten.

Under spiseriet havde en mystisk mand fundet vej hen til
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selskabet, men denne tog nu ikke aktivt del i spiseriet, men

tog til takke med en bog (for Rank's skyld skal jeg lige nævne,

at han ikke spiste bogen, hvis det var det han troede.- ja1,

jeg må indrømme jeg havde ham under mistanke, skakspiller er

jo et besynderligt folkefærd.} Efter at vi alle havde spist

os mætte, spurgte føromtalte mystiske mand, om jeg havde lyst

til et parti skak, og det havde jeg selvfølgelig.

Men da partiet var allermest spændende blev.vi selvfølgelig

kaldt ud. Under fantastiske jubelbrøl væltede folk ud til ud

gangen, men det var blot for at få at vide, at flyet ••••• ja,

hvad tror I?? det var selvfølgelig forsinket en halv timet!

Men under denne ufrivillige pause kunne den mystiske mand og

undertegnede få klare linjer, vi præsenterede os, og efter at

vi havde konfronteret os med vores rejsebilletter, viste det

sig, at den ukendte skulle bo på værelse med en Hr. P. Nielsen,

og da hans navn, vi må hellere løfte sløret, Svend Hove, pas

sede med præsentationen, kunne vi begge få en billig latter.

Men problemerne var sandelig ikke forbi endnul Efter at være

kommet op i luften, blev det over højttaleren meddelt, at vi ik·

ke kunne lande på det oprindel ige sted, nemlig i Rom, men at

vi skulle til Pisa! Men efter yderligere 5 minutters flyvning

blev det meddelt, at vi alligevel skulle til Rom!! Forvirringen

var simpelthen komplet.

Men ellers gik turen fint. Vi landede i Rom som b~regnet,

nemlig ca. 3 timer forsinket. Med busser blev vi transporteret

til hotellet, hvor vi blev indlogeret. Og endelig •••••••••

tirsdag morgen startede første runde, og hvilken startl
'
Hvid: Henrik Larsen (Espergærde) Sort: Preben Nielsen (Rødovre)
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l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Lg5,Le7 4.Sc3,d5 5.e3,Sbd7 6.Ld3,h6

7.Lh4,o-o 8.Sf3,b6 9.Se5,Lb7 lo.o-o,Sxe5 ll.dxe5,Sd7

12.Lxe7,Dxe7 13.cxdS,exdS 14.Lf5,Tad8 15.Lxd7,Txd7 16.Dd4,

TfdB 17.f4,c5 1B.Dd2,d4 19.exd4,Txd4 2o.De2,Td2 21.opg.

senerehen gik det ikke alt for godt. Jeg brugte alt for me

get tid i lette stillinger, hvilket resulterede i hele 3 hæn

gepartier, hvori jeg i alle tre hængepartier med tidnødsfor-

fjamskelse til følge satte stillingerne overstyr. Resultatet

blev: 2 gevinster, 2 remi'er og 3 tab111 Skandale.

Til slut skal vi lige se den anden gevinst.

Hvid: Otto Olsen {Ringsted) Sort: Preben Nielsen {Rødovre)

l.e4,b611 (ja, hvorfor ikke??. Det var jo simpelthen ligeme

get, hvordan det gik, da jeg alligevel ikke kunne nå noget).

2.d4,Lb7 3.Sc3,e6 4.a3,Sf6 5.Ld3,h6 6.Sf3,c5 7.o-o,cxd4

B.Sxd4,Lc5 9.Le3,d5 lo.Lb5+,Kf8 ll.exd5,Sxd5 12.Dd2,Sa6

13.Tfdl,Sac7 14.Sc6,Lxe3 15.Sxd8,Lxd2 16.Sxd5,Lxd5 17.Le2,

Lg5 18.c4,Lxc4 19.Lxc4,Txd8 2o.Txd8,Lxd8 21.Tdl,Ke?

22.Lb3,Sd5 23.Tcl,Kd6 24.TcB,gS 25.TaB,aS 26.Tc8,Lf6

27.Tc2,Tb8 2B.Kfl,Ld4 29.g3,Lc5 3o.Ke2,Tb7 31.h3,Tc7

32.La4,Ld4 33.Td~,Lg7 34.Lb3,Tcl 35.La2,Tal 36.b4?,Txa2!!

37.Txa2,Sc3+ 38.opg.

Der blev desværre ikke 1000,- ud af det denne gang, men som

skrevet står, blev turneringen alligevel udmærket, og jeg kan

ikke opfordre nok til, at man bør melde sig. Til næste år hed

der turneringen Skak-Jugoslavia, simpelthen ved .det, at turne

ringen til næste år bliver flyttet til Jugoslavien, så hvis I

begynder at spare nu, er der ingen undskyldning for ikke at

tage med.

Den udsendte lynreporter/deltager
preben nielsen
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EN TUR I FLAGSTANGEN

Af Harly Sonne

Som flere måske ved arbejder jeg på Sankt Hans Hospital. En
af mine patienter der fortæller tit og ofte sin yndlingshi
storie: Det er den om alle patienterne, der klatrede op
toppen af flagstangen. Og så klatrede de ned igen, såre
hurtigt og synligt forbløffede. Til sidst tænkte overlægen:
"Jeg må også hellere klatre op i toppen af flagstangen",
og så klatrede overlægen op i toppen af flagstangen og
klatrede ned igen, såre hurtigt og synligt forbløffet.
Så spurgte alle de andre læger, hvad der dog var oppe i
toppen af flagstangen. Og så sagde overlægen: "Der var en
seddel. Og på sedlen stod der: 'Den er gal med knoppen, Den
skal af"'.
Der var en sært opløftet stemning i Rødovre, da vi havde
besøg af Frederiksbergs 1. hold den 18. november. Herregud,
et stærkt 1. divisionshold imod os nedrykkere. Ganske vist
stillede Frederiksberg ikke i stærkeste opstilling, men al
ligevel. Alt var lagt op til en hurtig og brutal afklapsning.
På 4. bræt fik jeg æren af at spille mod Lars Hyldkrog, re
gerende DM'er i korrespondance-skak (se Skakbladet nr. 9,
1980). Han spillede som så Ofte før fransk, og endda en af
de skarpe varianter i denne åbning; jeg havde hvid:
1. e4, e6; 2. d4, d5; 3. ed5:, ed5:; 4. Ld3, Sc6; 5. c3
(et meget blødt og stille træk, der direkte inviterer til
den skarpe fortsættelse fra sorts side:) 5. -, Ld6; 6. Se2,

Dh4! (Lige efter Keres' anvisninger; sådan spillede Aljechin
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i 1936 og vandt; partiet forløb sådan: 7. Sd2, Lg4; 8. Dc2,
0-0-0; 9. Sfl, g6; 10. Le3, Sge7; 11. 0-0-0, Lf5, og sort
stod helt fint. I .stedet for 8. Dc2 angiver Keres som noget
endnu værre: 8. Db3 med varianten 8. -, 0-0-0; 9. Dd5:, Sf6
og sort har et mægtigt udviklingsforspring. Men hvorfor ikke
bytte om på trækkene Sd2 og Db3, så sort ikke kan rokere
langt? Jeg forsøgte derfor:) 7. Db3!?, Sf6; 8. Le3, 0-0;
9. Sd2; og hvis sort nu fortsatte med Sg4, ville jeg spille
10. g3 og så rokere langt. Men sort svarede i stedet~
Se? (for at dække d5, blandt andet) 10. h3, Lg4; 11. 0-0-0,
Le2: (og det er tvunget afbytning, ellers mister sort sin
dame: 11. -, Le6; 12. g3! og punktum.) 12. Le2:, Se4; (ene
ste træk) 13. g3, Df6; 14. Se4:, de4:; 15. h4, b6(?) Jeg kan
godt se, det trækker op til bl.a. c5, men jeg fatter ikke,
at sort er bange for at miste bonden på b7; der er jo masser
af spil for bonden via den åbne tårnlinje. 16. Thfl, Sc6?
Her begår sort den afgørende fejl; ganske vist truer hvid
med efterhånden total dominans på de hvide felter, men træk
ket koster en bonde. 17. Dd5, Sa5 (bedre Se?, men det er jo
en indrømmelse) 18. De4:, Tae8; 19. Dg4 (med en lang ræk'.e
fæle trusler, dronningegevinst m.v.) De6 (han har lige mis
tet en bonde, og nu vil han bytte af) 20. De6:, Te6: Efter
partiet fortalte sort, at han egentlig var ganske godt til
freds med denne stilljng: sort truer med at slå på g3 og
derefter på e3; tårnlinjen er hans, løberen på e3 kan ikke
trække, så falder den anden løber på e2. Men hvad trækker
hvid? (Overlægen, eksperten, må en tur op i flagstangen og
se efter, hvad en af os små tosser har fabrikeret:)
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21. La6'.,truer direkte

med officersgevinst: b4,
og d5, der gafler Sc6
og Te6. Altså svarer
sort: 21. -, Tb8; 22.
b4, Sb7; 23. d5, Te?;
24. Ld4. _Og her i denne
stilling kan jeg ikke
se, at hvid har flere
bekymringer. En solid
medbonde, ma~ser af
plads og sort bragt
til næsten tavshed;
hvad skal sort gøre?

Han spillede: 24. -, f6; 25. Tfel, Sd8 rspringeren skal over
e5 og ud i verden; og sort truer så småt med at lukke den
hvide løber på a6 inde) 26. Te?:; Le?:; 27. Tel (Det spiller
næsten sig selv; og godt det samme, for jeg havde mindre end
25 minutter tilbage på uret) Kf7 (Nå, så kom springeren alli
gevel ikke ud via f7 og e5) 28. Lc4, Ld6; 29. Lb3, Kf8; 30.
Lc2!, Kf7? (Sort regner med at lukke den hvide løber inde ef
ter slag på h7; men trækket er og bliver dårligt, bedre er
30. -, h6; det koster i det mindste ikke yderligere bønder)
31. Lh7:, g6; 32. h5, gh5:; 33. Thl, Kg7; 34. Lc2, Sf7 (bon
den på h5 kan ikke holdes: Kh6; 35. Le3+ osv.) 35. Th5:, Se5?
(Nu kommer fejlene på stribe; bedst, relativt i hvert fald,

•var Th8, selv om stillingen ikke er misundelsesværdig) 36.
Th7+, Kg8; 37. f4, Sf7 (der er ikke andet: Sg4; 38. Th4! og
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springeren falder; nu falder bonden på f6, og partiet
er slut:) 38. Lf6:, Te8 (Endelig i spil~) 39. Kd2 (Så
er tårnet bragt ud af spil igen, ak, ak) a5; 40. Tg?+,
Kf8; 41. Lg6, Sh6 (Jeg havde sådan håbet på følgende
variant: 41.-, Te?; 42. Th7!, Td7; 43. Lf7:, Tf?:; 44.
Th8++) 42. Le8:(?) (Bedst er selvfølgelig igen 42. Th7!
men jeg var træt og valgte det sikre) Ke8:; 43. Le5,
ab4:; 44. Ld6:, bc3:+; 45. Kc3:, cd6:; 46. g4 - Og sort

opgav. Når det trak sådan ud, og sort ikke opgav før,
hang det sammen med, at nogle af kampene ved de øvrige
brætter var uafklarede: Ville Kølvig holde stillingen?
(Han opgav sit slutspil ved hængestillingen). Og Johnny
Thylin var i sindsoprivende tidnød (han vandt alligevel).
Søren P. havde netop tabt en stilling, han faktisk ikke
behøvede at tabe (så vidt jeg kunne se), og selv om Hen
rik Eriksens remis var OK, var Akhøjs det i hvert fald
ikke: Han dominerede totalt midterfeltet og de hvide fel
ter i særdeleshed, havde alle angrebsmulighederne på sin
side og manglede bare at føre dem ud i livet. Alligevel:
remis. Respekt for 1. divisions-modstanderen. Anders L.
stod mere eller mindre til tab, en spanioler med sort
fik som resultat, at kongestillingen blev gennemhullet,
og Peter Rank (Ham, ja, netop) havde af en eller anden
grund fået overtalt ~in modstander til en remis, Guderne
vide hvorfor. Men, altså, alt ialt, 3~ points mo.d dem
fra Frederiksberg af, med alle deres papirer, ratingtal
og nuværende og tidligere Danmarksmesterskaber. For slet
ikke at tale om sedler i flagstangen ...
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Vi skal se endnu et parti fra matchen mod Frederiksberg.

Hvordan man næsten redder et halvt point:

Hvid: Bjørn Brinck-Claussen Sort: Bent Kølvig

l.d4,d5 2.c4,c6 3.Sf3,e6 4.Dc2,Sf6 S.Sbd2,Sbd7 6.g3,Le7

7.Lg2,o-o B.o-o,b5 9.b3.

Efter nogle ikke helt ukendte træk i Slavisk damegambit er

vi kommet til det sted, hvor selvstændig tænken er nødvendig.

Efter partiet var der enighed om, at sort nok skulle have prø

vet 9.-,bxæ4 lo.bxc4,c5. Men jeg var ængstelig ved den lange

diagonal og flyttede tårnet:

9.-,TbB lo.cSl Nemlig. Hvid har fået et tempo og Lb2-mulig

heden. lo.-,e5 ll.dxe5,Sg4 12.Lb2,Dc7. Slag på c5 i stedet

koster nok senere c-bondan, men er måske spilleligt. 13.a41,

dxe4 14.Sxe4,Sgxe5. Her burde jeg have overvejet den anden

hest.

15.Sd4l Gedigent spil. Sf5 truer, men også c6 er i fare.

15.-,Sf6 16.f4,Seg4 17.sxc61

Logisk, enkelt og smukt.

Samt stærktl Sort bliver

desperat: 17.-,Se3

1B.sxe7+,Dxe7

19.Lxf61,De6

Over for hvids to frygte

lige løberdiagonaler er

der nu kun tricks, der

kan hjælpe~ Her spilles

Ge6 I tempo for at for

virre. Og hvad sker?
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Hvid bliver forvirret! 2o.sg5?. Netop. Efter 2o.Db21,Sxfl

21.Lxg7 el. 21.Txfl er der spil til et mål. Og 2o.Ob2,Sxg2 ,

som Brinck frygte~e, går også glat igennem: 21.Lxg7,Dxe4

22.Lxf8 osv. Nu er der nyt liv:

2o.-,sxc2 21.Sxe6,Lxe6 22.Le5,Tbd81 23.Ld6,Sxalt

24.Lxf8,Sxb31 Dette havde han overset. Nu har sort en kneben

remis. 25.Le7,Te8 26.axb3,Txe7 27.Tdl,Td7t Præcis.

28.Txd7,Lxd7. For nu har hvid ikke tid til vindertrækket Lb7

for a5t1

29.b4,Kf8 3o.Kf2,Ke7 31.Ke3,Kd8 32.Kd4,Kc7 33.Le4,h6

34.h4,Lg4?? Ak, ak! Så smuttede den alligevel under pres

fra den store viser. Der skal jo spilles 34.-,f61 35.Ld3,Lc6

for at holde hans konge ude.

35.f51,Ldl 36.Ke5,Lb3 37.f6,g6 3B.g4,g5 39.hxg5,hxg5

4o.Ld5,Lxd5 41.Kxd5,Kd7. Hemmeligt træk samt opgivet.

Bondeslutspillet er selvkørende.
Bent Kølvig.

Bestyrelsen:

Formand: Peter Rank (ol) 49 66 76

Næstformand: Jens Bager {ol) 3o 68 85

Kasserer: Ejlert Andersen {ol) 7o 68 71

Sekretær: Jens Akhøj Nielsen {ol) 87 38 58

Bestyrelsesmedlemmer:

Mogens F. Hansen (ol) 7o 36 14

Henrik Eriksen {ol) 47 o3 75

Leif Clausen (ol) 7o 81 78
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Den endelige afgørelse.

En plaprende rapport fra vores udsendte julegås.

Jeg er altid blevet hængt ud i Interne Træk for alt muligt (og

med god grund), som naturligvis aldrig nogensinde har haft rela

tion til virkeligheden, og specielt i referater fra formanden

har jeg altid været sikker på at få en negativ omtale (-kan

det undre?? Red.)

Det var derfor mig en glæde at få afgjort hvem af os to, der

var den bedste. Da jeg er turneringsleder i landsholdsklassen,

undskyld mesterklassen (men den har jo ellers styrken til det1)

var jeg så heldig, at Flemming Holst meldte afbud, så vi ikke

kunne spille efter rundeskemaet, og det betød at Rank og jeg

skulle mødes før julen, hvilket er fordelagtigt for de spillere

som ønsker sig noget at grine af i julen (du er for sent ude.

Red.):

Hvid: Peter Rank

Sort: IGM Henrik Eriksen 2/12-Bo

l.b3???{overrraskelsesmomentet forsvandt for 4 år siden11)

l.-,Sf6 2.Lb2,g6 3.f4,d5 4.Sf3,Lg7 (Rader Pank (stormester

en kan heller ikke stave. Red.) spiller sin egen variant af den

i Rødovre Skakklubs så kendte O'Ranko-tam-tam, men jeg svarer

stærkt igen med Eriksens appelsinvariant (jeg ville nu hellere

kalde den jordbæris med chokoladeovertræk-varianten, eftersom

is er stormesterens favoritspise. Han spiller aldrig et parti

uden at konsumere et par kartoner is. På dette tidspunkt i par

tiet var han også igang med at smaske-den trejde:pind i sig.)

5.e3,o-o 6.Le2,Lg4 7.o-o,cS 8.d3,Sc6 9.Sbd2,Db6 lo.h3,Lxf3

(efter Lf5 ll.Sh4,Ld7 står løberen i vejen og hvid har fået

sine brikker stillet op til et kongeangreb9. ll.Txf3 (jeg må
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nødtvungent indrømme, at det havde jeg ikke set. Det skyldes

naturligvis dets meget ringe værdi, hvilket giver sig udtryk

i det udviklingsforspring sort får nu,) ll.-,eSU 12.g4

(hvis 12.bxe5 så Sd7 og sort vinder bonden tilbage med godt

spil. Også Lxe5,Sxe5 Sd7 vinder bonden tilbage med godt spil).

(på grund af det uforståelige udfald af dette parti, har redak

tøren funde:tdet nødvendigt at opspore formanden for at indhen

te en kommentar. Vi fandt ham forklædt som julemand i et stor

magasin i City, og fik omsider presset sandheden ud af ham.

Han mente at man altid skulle være god mod dem der var mindre

end en- selv, især i julemåneden, og havde derfor med vilje
<

spillet dårlige træk, for at forhindre ·at lille-Henrik skulle

få sin jul spoleret. På tro og love. Red).

12.-,sd? 13.Tbl (der truede 13.-,e4 14.Lxg7,exf3

15.Lxf8,fxe2 16.Dxe2,Txf8 med officersgevinst) 13.-,Da51?

(Hvids stilling er ikke særlig god, men det er ikke til at

finde en direkte gevinstvariant og derfor ville jeg forsøge

at fremprovokere svækkelser, hvilket lykkedes til fuldkommen

hed (Pank er ekspert i at svække sig)). 14.a4(se engang på

de sorte felter, men a4 var næsten tvungent, da hverken a3

eller Del er særlig godt) 14.-,exf4 15.Lxg7,Kxg7 16.exf4?

(hvid drømmer stadig om et kongeangreb, men nu kommer han

virkelig i vanskeligheder) 16.-,Sd41 17.Tg3??{nu går den

helt galt, hvid skulle have spillet Tf2) 17.-,Dc711

18.c31(det bedste træk, da Dfl besvares med Oxf4 og hvid kan

ikke slå på grund af gaffelen på e2 med officersgevinst og da

hvids tårn på g3 og springeren samtidig hænger har hvid uhjæl

peligt tabt.) 18.-,oxf4 19.Kg2,Sxe2 2o.Dxxe2,Tae8 21.tif2,

Oxf2+ 22.Kxf2,f5 23.Sf3??(hvid går lige ind i en binding.
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!stedet skulle der være spillet g5, men sort ville under alle

omstændigheder have fået sig en fribonde). 23-,fxg4 24.hxxg4,

(tvunget. Efter Txg4,Se5 ryger der en bonde til).~24.-,ses

25.d4 (efter Tdl,Tf4 g5 og TefB taber hvid en officer).

25.-,Sd3+ 26.Kg2,Te2+ 27.Kgl,Te3 28.Tfl,Sf4 29.dxcS(nu går

den helt galt) 29.-,Se2+1 3o.opg. o-1.
Henrik

Vi skal se et par af Lars Villingers gevinstpartier fra Vest

voldturneringen. Som tidligere nævnt vandt han sin klasse med

6 point1

Hvid: Lars Villinger Sort: Henrik Mortensen

I.runde

l.d4,Sf6 2.c4,g6 3.Sc3,d5 4.Sf3,Lg7 5.Lf4,a6 6.e3,o-ø

7.cxd5,Sxd5 B.Sxd5,Dxd5 9.Lxc7,Lg4 (hvis man ser tiortfra

trækkene Sf3 og a6 er slag på c7 teori, men sort har til;gen

gæld lidt tryk på g2. Det er dog ikke tilfældet i dette parti,

hvor hvid har spillet Sf3, og det er så spørgsmålet om sort har

fordele nok til at ophæve bondetabet). lo.Le2,Sd7 ll.o~o,Sf6

12.h3,Lf5 13.b3,Tac8 14.Lc4,Dc6 15.Lh2,Tfd8? 16.Se51(det er

jo en meget behagelig måde at æde bønder på),Db6 l7.Sxf7(Lxf7),

Txc4 18.SxdB(bedre er nok bxT),TcB l9.Tcl,Dxd8 2o.f3,Sd5

Hvid er ikke sluppet godt fra denne afviltiing, sort står langt

mere aktivt. Hvid skulle nok istedet have slået på f7 med skak

i 17.træk) 21.Tel Hvids centrumbønder er stærke og sammen med

de to tårne kan de presse sort tilbage, og det nok disse trus

ler der får sort til at bytte tilbage 21.-.sxe3~(slag på cl er

bedre og gør stillingen mere ukompliceret) 22.TxcB,LxcB

23.Txe3,Dxd4 {sort kan ikke slå med løberen, for så flytter
'hvids konge, og sort redder ikke kvaliteten i land p.g.a. bin-

dingen) 24.Del,Lh6 25.f4,e5 26.Khl,Lxf4 27.Lxf4,Dxf4
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28rTxe5,Lxh3??(i skuffelse over at afviklingen ikke lykkedes?,

eller en fejlvurdering? Ld7 havde været sidste chance).

29.gxh3,0f3+ 3o.Kgl,opg .1 - o

-
Hvid: Lars Villinger Sort : Bo Mollerup

2.runde

l.d4,d5 2.c4,c6 3.Sc3,e6 4.Sf3,Ld6 5.e3,Sf6 6.Ld2,o-o

7.Tcl,Te8 B.Oc2,Lb4 9.cxd5,exd5 lo.Ld3,h6 ll.o-o,Lg4

12.Se5,Ld6 13.Sxf?,Kxf7 l4.Lg6+,Kg8 15.LxeB(det må åbenbart

være sn slags speciale, Villinger her har udviklet med disse

officersafbytninger). 15.-,DxeB l6.f3,Le6 17.e4,dxe4 18.fxe4,

Sg4 l9.e5,Dh5? 2o.h3(nu hænger to officerer),sxe5 21.dxe5,

Oxd5 22.De4,0h2+ 23.Kf2,Lg3+(Lxh3)_ 24.Ke2,Lc4+(7) 25.0xc4,

KhB 26.Tf8+,Kh7 27.De4+,g6 28.0e?+,mat 1 - o

Programmet for januar og februar måned:

Tirsdag d. 2o/l: Vinterturnering

Tirsdag d. 27/1: Vinterturnering

Tirsdag d. 3/2: Holdturnering I-holdet ude mod Hvidovre

II-holdet hjemme mod Tåstrup

III-holdet hjemme mod Amager

IV-holdet ude mod studenterne

Tirsdag d. lo/2: Vinterturnering

Torsdag d. 12/2: Vestvoldholdturnering

Mandag d. 16/2: Vestvoldholdturnering

Tirsdag d. 17/2: Vinterturnering

.Tirsdag d. 24/2: Holdturnering


