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Deadline til næste nummer vil
normalt være den 18. i måneden.

Indlæg modtages gerne elektronisk i
Word / ChessBase / PGN eller

simple *. txt filer (disse kan laves af
alle tekst programmer) - filer fra
Mac er heller ikke et problem.
Fotos, tegninger mm. er meget

velkomne. Ønsker man et diagram
angives det bare med "(diagram)" i
teksten. Man kan sende pr. email
eller sneglepost til overstående

adresse. Disketter eller CD-rom i
· både Win/Dos og Mac format

modtages også. Hånd- og
maskinskrevne indlæg kan afleveres
i arbejdstiden hos: Kajs Foto &

Atelier, Ålekistevej 42.
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Tiden går
nu hurtigere... •••

Hvis man er
i klubben

onsdag aften !



Duble

Den skarpsindige læser(?!), og det er
vel alle her i klubben ?? , har bemærket,
at ihåndenværende organ er et
dobbeltnummer. Tidens gang og en
dejlig strøm af indkommende artikler
har skubbet deadlinen for marts til april
: .. tjaa ... sådan kan det jo gå!! Men til
gengæld har vi så fået en del af
"hængepartierne" med ... 2. holdet har
skilt sig ud fra den anonyme masse og
mesterErikhar forfattet flere indlæg ...
og det er redaknissen rigtig glad for ! !
Ligeledes har Knud Erik begået et
lynindlæg ... endda med mange
grammatisk korrekte vendinger og
dertil en portion humor og ironi ( ! ! )
Heri bringes også en flot gennemgang
afden spændende afgørelse af
klubmesterskabet ... Eivind har virkelig
bidraget med et super indlæg. Så næste
nummer bobler allerede ... k-skak og
løsninger på julekonkurr encen! ! ! ja det
er ganske vist men ikke som I tror !!
... kryptisk? jaaa ... men svaret fåes
først i næste nummer ... så nyd dette
udvidede nummer ... og håb at det

måske kunne være den nye
månedsstandard ... men det kræverjo
også indlæg fra DIG ... ikk'??

Sætternissen

Tænksomme klubmedlemmer!
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Klubmesterskabsomkampen
Fortalt afEivind

Einersen,E - Hansen.M rc90]

1.e4 Hermed begynder beretningen om
omkampen om klubmesterskabet. Jeg
havde vundet vinterdelen, mens Morten
vandt sommer-delen, og så skulle vi
spille omkamp over to partier.med_ .
normal betænkningstid. Ved ligestilling
efter de to partier, skulk vi fortsætte
med to hurtigpartier, og ved fortsat
ligestilling skulle vi fortsætte påny med
to hurtigpartier osv, indtil der var .
fundet en vinder. 1 ... e5 Morten plejer
at spille siciliansk eller moder_n 11.a4 Jeg spiller ikke særlig tit spansk;
defencc, men trækket kom alligevel. men jeg var ikke i tvivl om, at dette ma
ikke som en stor overraskelse for rmg. være hvids bedste mulighed. Efter
Morten ved jo, at jeg altid spiller 2. partiet mente alle de afuglerne, der
Sc3, og det må derfor ~ave været nemt spiller spansk, at dette træk måtte være
for ham at forberede sig på det. 2.Sf3 forkert. Også Morten mente, at det .
Jeg havde en fomemmels~ af, at . måtte være en unøjagtighed, selvomJ~g
Morten havde forberedt sig ret grundigt kommer til at stå rigtig godt. Men da Jeg
på partiet. Jeg re~ned: med, at _han . slog stillingen op bagefter, viste ~et sig,
havde forberedt sig pa, at Jeg ville spille at teoritrækket netop er 11. a4. Sa hvem
2. Sc3. Da jeg ikke selv havde f~rbere_dt var det egentlig, der blev bubbet?
mig på vores partier, besluttede Jeg n:iig 11 ... b4 12.Sbd2 Et alternativ var at
for at overraske ham. Han fortalte mig spille 12. cxb4 cxb4 13. b3 med planen
imidlertid, at han havde re~et med, at Lb2. Efter Sbd2 kan sort ofte besvare
jeg ville spille 2. Sf3 og primært_ b3-muligheden med ...Dc3. 12 ... cxd4
forberedt sig på dette ~æk, så ~it . [12 ...Th8 13.cxb4 cxb4 14.b3 giver hvid
~orsøg1~åatværesned!gfaldthdttil behageligt spil.] 13.cxd4 Lb714.Sf1
Jorden; Jeg bubb~de mig _selv, sku!k Tc8 Her afviger vi endelig fra Keres-
man tro. Men alligevel v_iser det sig,_at Capablanca, 1939, hvor sort i Stedet
det er ham, der førs'. afviger fra teorien, rokerede. Keres fortsarre 15. Lg5 h6 16.
så måske var det alligevel ham, der blev Ld2 med samme plan som i mit og
snydt af åbningsvalget? 2 ...Sc6 3.Lb5 Mo~ens parti. 15.Ld3 0-0
a6 4.La4 Sf6 5.0-0 bS 6.Lb3 Le?
7.Te1 d6 8.c3 Sa5 9.Lc2 es 10.d4
Klart den mest aktive mulighed for
hvid. Sort har rigeligt med plads, og l 0.
d3 er for passivt for mig. 10 ... Dc?
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a b C d e f g h

[15 ... exd4 16.Sxd4 0-0 l 7.Lg5 og hvid 20.SxeS! Det troede Morren ikke, man
står behageligt.] 16.Ld2! Sort bliver kunne spille, men jeg havde set lidt
nødt til at spille, som Morten gør, så længere end han. Pointen er, at hvid til
hvid har klar fordel. Hvid vinder sidst i mange af varianterne kan spille
ganske enkelt en bonde med den Dd7 med dobbelttrussel mod b7 og e7.
følgende løbermanøvre. Nu skal vi først 20 ... Dd4 21.S5c4 Sxc4 22.Lxc4
have dronningen til et felt, hvor det Lf6?! [22...Dxb2!? er nok bedre.
næste træk truer med en afdækker... 23.Dd7 Lh4! 24.g3 (24.Dxb7 Lrf2+
16 ... Db6 17.Le3 Sg4 [l 7 ...Lxe4? 25.Khl l..xel 26. Txel Dc3) 24...Lc6
18.dxe5] 18.dxeS Sxe3 19.Sxe3 Mere 25.DfS giver dog stadig hvid fordel.]
aktivt end alternativerne. Jeg har for 23.LdS Lxd5 24.SxdS Dxb2 25.Tb1
skægs skyld ladet Fritz analysere på [25.e5 var et alternativ. Jeg havde regnet
alle partierne - også hurtigpartierne - med, at sort kunne spille 25 ...Ld8 fulgt
og bedt den om at kommentere af ...La5, men det strander på 26. Te2,
partierne. De fleste af dens og dronningen er fanget! Sort kan dog i
kommentarer har jeg slettet (navnlig stedet spille 25...lgS! 26.Te2 Dxal
dens stillingsbedømmelser), men jeg 27.Dxal Tcl+ 28.Dxcl Lxcl 29.Sxb4
lader den af og til få ordet - på engelsk. La3 og sort kan nok holde remisen.]
Den følgende kommentarkunne jeg 25... DeS 26.Txb4 Tfd8 27.Tb6 Td6
således ikke finde ud af at slene., 28.Dd3 Te8 [28 ...Txb6!? 29.Sxb6
[Instead of 19.Txe3 dxe5 20.SxeS Dd4; Te8±] 29.Sxf6+ [29.Txa6? Txd5]
Worse is 19.fxe3 dxe5 20.Sg3 Lf6] 29...Txf6 30.Dxa6 Selvom hvid har to
19... dxe5 merbønder, er stillingen nok remis. Jeg

forstår ikke, at hvid ikke har
gevinststilling, men efter ihærdige
analyser kunne vi ikke finde noget
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afg~rende. _.Teg i,y~ei, helt ærlig, "Morten [14.a4 gS 15.aS bS 16.a6 bxa6 l 7.Txa6
er ltdt heldig at slippe ud af kattepinen, Kb7 18 .Ta 1 g4 med gode sorte
men sådan er skak af og til. 30... Dc3 angrebschancer.] 14 ...gS 15.g3 g4 16.h4
31.Tf1 Txb6 32.Dxb6 h6 33.aS Ta8
34.Tb1 TxaS 35.Db8+ Kh7 36.h3T1N . a b c d e f g h
a u er det remis, men kunne hvid ~- m % «i",

have spillet bedre? 37.Txa1 Dxa1 + 8 ••■ ■ ,K ~ ~ 8
38.Kh2 Df6 39.Dg3 De6 40.Df4 g6 7 ~iM ~run . ø~-~,,,, 7
41.h4 h5 42 f3 Kg? 43 g4 Da2+ ~- - E • I

. . -·- - ml44.Kg3 hxg4 45.Kxg4 De6+ 46.Kg3 6 t~•- i-.i ~6
Db6 47.De5+ Kf8 48.Kg4 Dg1+ 5 ~ ■ , ~ ··--··■---- 15
49.Dg3 Dc5 50.Kh3 Dc1 51 e5 ~n ~m •% '~ø.
Dh1+52.Kg4Db10gnogk~æk 4 U, -~-,~~4
~en

1
ere tog vi remis ved trækgentagelse. ,,, ~ D l5l ■ D I 3

½-½ 2 ■ m D------2
~ 1 m'ii■:= -§ abcdefgh

Hansen,M - Einersen,E [C55]

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Ikke et særligt Sort kan nu enten vente på hvids
ambitiøst træk. I det hele taget spiller langsomme, me_n ubehagelige angreb,
Morten ret uambitiøst i åbningen. ell_er fortsætte sit angreb med et
3 ... Sc6 4.Lc4 Lc5 En anden ogmåske tv1vls?m~ offer. Jeg beslutt~r mig
mere spændende mulighed er 4 Sxe4 naturligvis for det mest aktive: 16 ... Sh7
5.0-0 d6 6.h3 Le6 7.Lxe6 fxe6 id3 . 17.a4 Sf8 fl 7 ... Sf6 18.aS bS 19.a6±]
De7 [8 ...Dd7 9.Sa4 Lb6 10.Sxb6 axb6 _18.Sb3 Sg6 19.Kg2 Sxh4+ Sort kan
har også været spillet før. I denne ikke vente passivt til, mens hvid
variant rokerer sort kort og står efter langs~mt op~ygger noget på
min mening fint.; 8 ... 0-0 var også en dronningefløjen. Jeg havde derfor
mulighed 9.Le3] 9.a3 0-0-0N N'et er planlagt_ dette offer ved træk 15. Det er
Fritz's. Trækket er dog det mest chancerigt, men næppe korrekt. 20.gxh4
ambitiøse. Jeg spiller jo ikke på remis, Dxb4 21.Thl Df6 22.Le3 h5 23.De2
selv om jeg har sort. [9 ... 0-0 10.Sa4 h4 24.Tagl [24.aS bxa.5 25.bS Sb8
L~6 l l .Sxb6 axb6 var også fint, men 26.~xaS d5 er heller ikke klart.] 24 ... g3
mindre spændende.] 10.b4 Lb6 11.Sa4 25.fx~3. Txg3+ 26.Kh2 d5 planlægger
Tdg8?! Lidt for ambitiøst men ved lejlighed at spille ... d4.
Mortens kedelige træk ha; fået mig til
at f':ll~, at der må ske noget. Mere
positionelt var nok [l l...d5 12.Sxb6+
axb6] 12.Sxb6+ axb6 13.c3 h6 14.Sd2
Sorts angreb viser sig at være let at
dæmme op for. Jeg havde regnet med
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27.exd5? [27.b5 var nok lidtbedre, da [32 Sg6 33.Sfl±) 33.Sf3? [33.Sfl±]
sorts springer bliver deplaceret. 33 Dg4 34.Lcl ?= [34.Lg5 e4 35.dxe4
27 ... Se7 28.a5 (28. Txg3 hxg3+ 29.Kg2 dxe4 36.Dd2 kunne stadig sikre
Txhl 30.Kxhl dxe4 3l.dxe4 Dh4+ gevinsten for hvid.] 34 ... Sh4 35.Sd4
32.KgI Dxe4 med god kompens for Dh3 Sort truer med ... g2, så hvid er
officeren.) 28 ...bxa5 29.Sxa5 Sg6 giver nødt til at tage remisen. 36.Sf3 Dg4
dog også sort chancer.] 27 ... exdS? 37.Sd4 Dh3 38.Sf3 Dg4 med
(27 ...Df5 ! havde jeg desværre overset. trækgentagelse, og så måtte vi ud i to
Så havde piben muligvis fået en anden halvtimespartier.
1yd. 28.Dfl (28. Txg3 hxg3+ 29.Kg2 ½-½
Txhl 30.Kxhl Dh3+ 31.Kgl g2 32.Del
exd5med farligt angreb.) 28 ...Tf3
29.Tg5 (29.dxc6? Txfl 30. Txfl
Dxd3-+) 29 ...Txfl 30.Txf5 Txhl+
31.Kxhl exf5 32.dxc6 bxc6 33.Kh2
ville give et spændende slutspil.]
28.Txg3 hxg3+ 29.Kg2 Txhl 30.Kxhl
Dh4+? [30 ...De6! var uglernes forslag. Einersen E - Hansen M [B24]
De mente, at sort med truslerne d4 og ' '
slag på b3 samt ...Dh3+ fulgt af g2
ville vinde. 31.Ld2 d4 32.c4 Dh3+
33.Kgl e4! 34.Dg2 Dh5 ser da også
spændende ud, selvom sort næppe er
ved at vinde.] 31.Kgl Se7± (3 l...Dh3
32.Df3 Se? (32...Dh2+ 33.Kfl Dc2
34.Scl er også spændende, men næppe
tilstrækkeligt til remis.) 33.Dhl±]
32.Sd2 Sf5

Side 7

1.e4 c5 Han vendertilbage til
sicilianeren, som vi har spillet masser af
gange mod hinanden. 2.Sc3 Sc6 3.g3 d6
4.d3 Sf6 5.Lg2 e6 6.Sge2 [6.f4 er en
anden god mulighed, da hvid så kan
sætte Sgl på f3, f.eks, 6 ...Le7 7.Sf3 0-0
8.0-0] 6...Th8 Morten lader ganske ofte
sin konge blive i centrum. Planen med



dette er dels, at han vil have mulighed
for at udvikle sit modangreb, inden
modstanderens angreb kommer i gang,
og dels, at det kan være svært at vide, 8
hvorman skal angribe ham. T centrum
eller på kongefløjen? Planen kan
naturligvis kun bruges, hvis centrum er 6
lukket. Det kan være svært at spille 5mod en mand, der lader sin konge blive
i centrum, men jeg har gode resultater
med at slå planen i stykker ved at spille
som om han havde rokeret. Et angreb
på kongefløjen kan let overføres til
centrum. [6 ...Le7 ville være mere
normalt. 7 .0-0 0-0 8.f4 er fint for begge
parter, men Morten ved godt, at jeg har
erfaring med at spille denne slags
stillinger, og jeg kan bedst lide at være 16...Lf8 Tvunget, da 16 ... 0-0 besvare,
hvid.] 7.0-0 Le7 8.f4 a6? Der er ingen med 17. f6. l7.fxe6 fxe6 Nu har hvid
grund til at spille dette forberedende åbnet f-linjen og forhindret sort i at
træk. Sorts problem er, at han ikke kan rokere. Man kan ikke forlange meget
spille ...b5 med det samme på grund af mere afåbningen, men det er alligevel
9. e5, men det hjælper ... a6 ikke med til svært at komme igennem sorts forsvar.
at løse. Han burde i stedet have dækket Dermå åbnes linjerpå andre fløje!
sin springer med ...Ld7 eller muligvis 18.c3 Se5 19.d4 cxd4 20.cxd4 Sg6
...Dc7. 9.h3 Dc7 10.g4h511.Sg3 h4 21.Le3 Dd7 22.Tacl Ud over at få
12.Sce2 Hvis han ikke havde taget sig springeren væk fra det gode forsvarsfelt
tid til at spille ...a6, ville jeg ikke have e5 harjeg fået åbnet c-linjen. Alle hvids
nået at sætte min anden springer på g3. brikker er i spil, mens sorts Lf8 og Th8
u harjeg derimod klar fordel. 12 ... aS står offside. Hvidmå have

13.f5 Sd4 [13 ... 0-0 14.g5 Sd7 varmere gevinststilling, men det kræverpræcist
sikkert, men hvid har gode spil. Det absurde er, at det i mange
angrebsmuligheder.] 14.g5 Sd 7 15.Sh5 varianter kan betale sig for hvid at bytte
Sxe2+ 16.Dxe2 aftil slutspil. 22 ...Lh7 [22...Sh4 23.Sf4

Sxg2 24.Dh5+ Df7 25.Dxf7+ Kxf7
26.Tc7+ Ke8 27.Kxg2±] 23.Tc2 [23.d5
var en anden godmulighed. Sort kan
være nødt ti I at spi I le 23 ...Lc8 for at
forhindre 24. Lb6.] 23 ... Tc8 24.Txc8+
Lxc8 25.Dc4 d5?! Objektivt set en fejl,
men hvid skal spille præcist, hvilket kan
være svært med kun 30 minutter til hele
partiet. [o25...Lb7 forekommer bedre.
Hvid fortsætter formentlig med Tcl og
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nu nødt til at spille den plan, som jeg
burde have spillet allerede i træk 29.
31.Df7+ Kd8 32.Lxd7 Dxd7 33.Dxd7+
Kxd7 34.ShS Sh4 35.Tf7+ Ke6
36.Txg7 her havde vi kun et par
minutter tilbage hver. Vi er ikke sikre
på,_ at de følgende træk er de, vi spillede.
Spil trækkene igennem hurtigt.
[o36.Ta7!? g6 37.Sf6=] 36... Sf3+??+
[o36 ... Sf5! 37.Kf2 Sxg7 38.Sxg7+
Kd5] 37.Kf2 Sh2 38.Sf6± [38.Ke2!?
Sg4+-] 38 ... h6+- [38 ... h5!?±] 39.d5+
[o39.Se4!? hxg5 40.Txg5+- (:::;40.Lxg5
Lf8 41.Tg6+ Kf5 42.Lf6) ] 39...Ke5?+
[o39 ...Kf5 ! ?] 40.Sd7+ Kxd5 [40 ...KfS
41.Ke2 Sg4 42.gxh6 Sxe3 43.K.xe3
Txh6 44.Tf7+ Kg5 45.Sf8±] 41.gxh6

1
Ke6 42.Sb6 Kf6? [o42 ...Lf8 43.Tg6+
Kf71 ] 43.Th7?? [o43.Ld4 I Kf5
44.Tf7+] 43 ... Sg4+ 44.Kf3 Sxh6??+
Jeg tror ikke, at dette var stillingen, for

28.Lc6+? [28.Db5- vinder forceret, nu vinder hvid let med Ld4+. Faktum
men jeg kunne ikke overskue var, at vi spillede en masse træk meget
varianterne. Hjemme foran hurtigt. Jeg vandt hans a- og b-bønder
anal_Ysebrættet og med Fritz til hjælp og fi~ muligvi~ gev_inststilling, men så
har Jeg fundet følgende varianter: satte Jeg en officer 1 slag, hvorefter vi
28 ...Kd8 (28".I.d7 29.Dh8+ T.c8 me~ e: halvt til et helt minut hver tog
30.Lc6+ Kd8 3 l.Db6+ Ke7 32.Ij2!; remis 1 en klar remisstilling. Jeg havde
28 ...Ke7 29.Lf2 Dg4+ 30.Lg3 Dxd4+ nok bedst tid, men jeg fandt det unfair at
31.Khl Se5 32.Lxe5 Dxe5 33.Tf7+ spille på tiden.[o44 ... Sxe3 45.Kxe3
Kd8 34.DxaS+ Ke8 35.Lc6+ Kxf7 Txh6=] ½-½
36.DxeS) 29.Dxa5+ Kd7 30.Lc6+ Ke7 ii
(30...Kxc6 31.d5+ Kd7 32.Db5+ Ke7
33.I.c.5+ Kd8 34.T.h6+ Ke7 35.d6+ Ke6
36.Dc4+ Kxd6 37.Dc5+ Kd7 38.Dd5+ .
T.d6 39. Tf!+ Se7 4o.sr6+ ~{6 Hansen,M - Emersen,E [D45)
41.Db5+ Ke6 42.Txf6#) 31.Dxb4+ Kd8
32.Db6 i Ke7 33.Lf2 I ] 28...Ld7 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 c6 4.e3 Sf6 5.Sc3
29.Tf3? [29.Df7+ KdR 30.Dxd?+ Shd7 6.Dc2 I:e7 7.cxd5 [7.Ld2 0-0 har
Dxd7 31.Lxd7 Kxd7 32.Sxg7 Lxg7 og~å været spillet før. (Dette er_ endnu
33 Tf7+ K"6 ')4 T g7 h d · d en irrelevant kommentar fra Fritz).]- . "' _, . x av e Jeg go t 7 dS O L ') .
set. Jeg troede i min begyndende ...~x - n. d.:, [8.Le2 0-0 virker mindre
tidnød, at teksttrækket var bedre.] lo~isk.~8... 0-0 ~.Thl ?6 1~.0-0 c5 Jeg
29...Dg4+ 30.Sg3 Ld6 U s. Je bliver spiller so~ altid -. pa ge~i~st, og der

P g er flere muligheder 1 en stilling med
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Dc7.] 26.exd5 exd5 27.Lxd5
[27.DxdS? Dxd5 28.LxdS Lxh3
29.lc6+ Ke7 og sort overlever.]
27 ...Dxh3



hængebønder end i en mere lukket, flad er nonsens. Husk dog, at vi kun havde ½
stilling. ll.dxc5 bxc5 12.Tdl Lb7 time hver til hele partiet.] 31.Kxfl c4
13.Le2 Tc8 14.b3 Da5 15.Ld2 Dc7 32.Dd4 [32.bxc4 Dxe3+ 33.Kg3 g5
16.Sb5 Db8 17.Lc3 [l 7.Sh4 g6=] 34.Sxd5 Lxd5 35.cxd5 Df4+ 36.Kf2
17...a6 Deplacerer hvids springer. Sort De3- 3 7.Kg3 Df4, med evig skak.]
står fim. 18.Sa3 Se4 19.Lal Sdf6 32...Dxd4 33.exd4 cxd3 34.Sxd3 Se4+
20.Le5 Ld6 21.Lxd6 Dxd6 35.Kgl Td7 36.ScS Sxc5

[36 ...Tde7!?=] 37.TxcS [37.dxc5!? Lc6
38.Sd4 var måske mere chancerigt.]
37 ...Te2 38.Td.2 Txd2 39.Sxd2 Kf8
40.Kfl Ke7 41.b4 Kd6 42.Sb3 Te7
43.Tc3 Lc6 44.Sc5 Lh5 45.Te3 Txe3
46.Kxe3 Lc4 47.a3 Kc6 48.g3 Kb5?
49.Kf4 Kc6 Jeg betænkermig. Jeg så
syner med 48 ...Kb5, men kan heldigvi:
se klart igen. Skaden er ikke
uhelbredelig. 50.Ke5 Lfl 51.h4 Lc4
52.Kf4 Kd6 53.Sb7+ Ke6 54.ScS,
Kd6 Jeg tror nok, at vi spillede en del
træk mere, inden vi tog remisen. Men

1 tidnøden var kraftig nok til, at vi ikke
kunne huske mere. Og så måtte vi ud i
yderligere to partier.
½-½

22.Sc4 Desværre kan hvid spille dette
træk, der sikrer ham lige spil. 22...Dc7
23.SceS Tfe8 24.Db2 Te6 25.h3 Planen
med dette træk er, at sort ikke kan
spille ... Sg4, når Se5 er blevetjaget Einersen,E -Hansen,M [B23]
væk. Det er dog ikke specielt ambitiøst,
og sort kommer nu til at få en lille t.e4 cS 2.Sc3 e6 3.Sge2 Sc6 4.g3 d6
fordel. [25.Tbcl !?=] 25 ...Tce8 26.Sd3 [4 ... a6 5.lg2 Sf6 er endnu en Fritz-
Sd7? Jeg kan ikke længere huske, kommentar.] 5.d3 [5.Lg2 Le7 er en
hvorfor jeg spillede dette træk. mere almindelig trækfølge.] 5...Sf6
Pludselig får hvid fordel. [o26 ... d4+ 6.Lg2 Le7 7.0-0 Tb8 8.a4 En variation
27.exd4 Sxf2!] 27.Sf4 Td6 28.Thcl i forhold til 3 matchparti . Jeg plejer
Db6 29.Dal Igen spiller Morten lidt ellers aldrig at spille a4 som hvid i
uambitiøst. Der var ingen grund til at lukket siciliansk. For en 15 år siden fik
fjerne dronningen fra b-linjen. jeg grumme klø i stillinger, hvor sort
[29.Sd2] 29...Sdf6 [29 ... d4 30.exd4 trængte ind via dronningefløjen. Mit
cxd4 3 l .Lc4=] 30.Ld3 Sxf2 ?! a4-forsøg er da også mindre vellykket.
[o30 ... Tdd8 var nok nødvendigt, men 8 ...a6 9.f4 Dc710.h3 b5 [10 ... d5!?
jeg så syner. Jeg troede faktisk, at jeg foreslås af Fritz, der angiver varianten
ville vinde en bonde, hvilket naturligvis J 1.e5 Sd7 l 2.Sa2=] 11.axb5 axb5
Side 10
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En meget interessant og kompliceret
stilling. Det er ærgerligt for os begge, at
vi kun har 30 minutter til hele partiet.
22... Sxcl 23.bxc5 0-0??+-Morten ser
syner. [023 ...Dxg3 var langt bedre.
Morten troede, at hvid kunne spille 24.
Da4+, men efteranalyserne viste, at det
ikke er særligt farligt. Hvid bør i stedet

1 spille 24.Tf3 Dxg5 25.cxd6 med
kompliceret spil, f.eks. 25 ... Se2+
26.Dxe2 Lxd6 27.Db5+ Ld7 28.DdS]
24.Dxd3 [o24.f6 var det bedste træk,

[16.Ld2 Lb7=] 16... c4 [16 ...b3!? var men det er ikke lige et træk, man
også en mulighed. Igen var det ikke et overvejer, når slutspillet ser ud til at
træk, vi tog seriøst. Fritz angiver give klar fordel. 24 ... gxf6 (24 ... Dxdl
l 7.Sa3 bxc2 18.Sxc2 Sb3 med klar sort 25.Txdl vinder en officer.) 25.gxf6+-
fordel.] 17.dxc4 Dxc418.c3 Sh3 (25.Dxcl?l Dxg3 26.gx/6 T.xh3=)]
19.Ta4 Tvunget, da min oprindelige 24... Sxd3 25.f6 gxf6 26.gxf6 Ld8
plan 19. Sd2 strander på ... Dc5+. Til 27.cxd6 Jeg vurderede dette slutspil
gengæld er Ta4 ikke uden muligheder. som klart bedst for hvid, men det er
19.. .SdcS 20.Txh4 Txh4 21.Sa3 Dd3 ikke så enkelt. 27...Lh6+ 28.Kh2 Sxh2
22.cxb4 29.Tbt Lc5 30.Txh2= [o30.Sb5 er

Fritz' forslag. Den angiver 30 ... Sa4
31.Sf5 Lxf5 32.exf5±] 30...Lxa3
31.Td2 Td8

8

12.g4 b4 T vort forrige parti kunne jeg
stille springeren på e2, hvilket gav mig
klar fordel. T dette parti har Morten fået
udlignet. 13.Sbl Sd7 14.fS e5 15.g5
Sd4 [ l 5 ... Dd8 !? er Fritz' forslag. Den
angiver følgende variant: l 6.Dd2 h6
1 7 .gxh6 Txh6 . Det viser blot, hvor
forskelligt mennesker og maskiner
tænker. Morten overvejede formentlig
ikke ...Del& et sekund, og jeg ville
næppe have besvaret det med Dd2.]
16.Sg3
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a b C d e f g h

~-X .i\,~ ~-~ ~-81 ·.JL~ ••• 8 1.e4 e5 2.d4 Et godt våben i hurtigskak.
1■ ~-- ~-~.~-~. 7 2 ... exd4 3.Dxd4 Sc6 4.De3 Sf6 5.Sc3
~~ ~~ ~~ ~~ Lh4 6.Ld2 0-0 7.0-0~0 Te8 8.Lc4 Sa5=

61 ■ D O ■ 6 Så vidt jeg kan huske, havde jeg engang
5 IU • m • 5 forberedt denne mulighed mod Gunnar.
~0? ••% •% •% Kun guderne (og Gunnar) ved, om hvid

41 ■ ■ ~■ ■ 4 har andre og bedre muligheder end _den,~ ■ ■ ~~ 3 Morten vælg~r. Sort_ har sikkert udligne~.m,.,_ ~R ,..~~- ..... % "' [8 ...d6 9.f3 giver hvid mere bekvemt spil
21 ■ ~ ■Jl. ,... 2 end teksttrækket; 8 ...Lxc3 9.lxc3 Sxe4• • m■ 1 10.Df4 Te711.Lxf7+Txf712.Dxe4

8 - - Dg5+ er en mulighed for nem
a b c d e f g h udligning.] 9.Ld3 [9.Le2 De7=] 9... d5

10.DgS?! Sort får nu mindst lige spil.
1 0... dxe4 11.Sxe4

Her brugte jeg 5 afmine resterende 10
minutter. Jeg fandt langt om længe
32.Lf3 ! ! Det undseelige træk med den
store virkning. 32 Txd6 33.Ta2 Td3
34.Lg4 Le6? [34 Lb7 var utvivlsomt
bedre. 35.Tc2] 35.Tc2 Th3 36.Lxe6
fxe6 37.Tc7 Pludselig har hvid skabt
sig en gevinststilling. Okay, det kan
være, at sort teoretisk set har en remis, 5
men ikke i hurtigskak. 37...Tb2+
38.Khl Thl+'! [38 ...h6!?] 39.Kg2 Tcl
40.Tg7+ Kh8 41.ShS Lc5 42.Tc7
Le3?+- Han overser hvids kraftige
svar. Bedre var [o42 ...Kg8±] 43.f7! Og
hvid vandt let.[43.f7 Tgl+ 44.Kf3+-]
1-0

Fritz har også analyseret dette parti.
Den fik ca. 1 0 gange så lang tid som

orten og jeg, men på trods heraf har
den her sat kommentaren, at sort har
afgørende fordel. 3 (tvungne) træk
senere mener den, at hvid måske har en
lille fordel. Det viser blot, at man ikke
kan stole på computerchips. Jeg mente
nok, at jeg havde nem udligning, men
jeg drømte ikke om afgørende fordel.

Side 12
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Køjs Foto støtter
de aktive i

Vanløse 5JiøJ,Jilub

(11.Le2!? Sc6 12.Lf4] 11...Sxe4 39.Te6 Lxa4 40.Txf6+ Kg8 41.Se5
12.Dxd8 Lxd2+! 13.Txd2 Txd8 Txc2, 42.Ka3=] 38 ... SdS 39.Tel Td2=
14.Lxe4 Txd2 15.Kxd2 Le6 16.Sf.3 (o39 ... cxb3 !? 40.fxgS hxg5 41.Kxb3
Td8+? Klart dårligere end [16 ... Sc4+ Th4-'- 42.Ka3 Txa4+ 43.Kb2 Tb4+
17.Kc3 Sd6 med mindst lige spil.] 44.Ka l Td4+] 40.Te2 [40.bxc4 Sxf4
17 .Kc3 c5 [~1 7 ...Lxa2? 18.b3 Te8 41.gxf4 Txf2+] 40 Txe2 41.Lxe2 cxh3
9.Sd2+-] 18.h3 [18.Sg5 h6 19.Sxe6 42.cxb3 Se7= (42 gxf4!? 43.Lf3 fxg3
.<e6 var klart bedre. Hvid ville 44.hxg3 Kf7] 43.fxgS fxg5 Vi fortsatte

elig have klar fordel.] 18... h6 en masse træk endnu. Det endte med, at
19.Se5 f6? Jeg forstår ikke selv, at jeg vi fik et springerslutspil, hvor min

spille et så antipositionelt træk. konge hærgede kongefløjen, mens
Ideen er, at jeg vil have hvids stærke Mortens konge tog sig af
springer væk fra e5, og at det i den dronningefløjen. Til sidst jagtede min
forbindelse ikke gør noget særligt, at konge hans springer rundt i en
jeg stiller endnu en bonde på den uundgåelig trækgentagelse. Remis, og
modsatte farve afMortens løbers. Men jeg var klubmester.½-½
trækket skaber et kæmpehul på g6, som
hvid." løber kan besætte med overlegen
enkelthed, og desuden tvinger jeg hvids
springer til et godt felt, hvor Sd3
fremtvinger ...b6, hvorefter min egen
springer virkelig er på spanden -
derude på randen. 20.Sd3 b6 21.Tel
Lti 22.Lf3 Td7 23.Sf4 Sh7 24.Lg4?
Nu får jeg pludselig modspil igen.
Resten aftrækkene blev spillet med
mindre end 5 minutter tilbage, og
hverken Morten eller jeg ved egentlig,
hvad der foregik. Vi tror, at trækfølgen
·ar som følger, men vi er langt fra
sikre, Jeg vil derfor undlade at
kommentere resten afpartiet og
overlader ordet til Fritz. [24.Lc6 Td4
25.Sc2 Sd8=] 24... Td4 25.g3 g5
26.Lf3 Sd6 2 7 .Sd3 Kf8 28.a4 Lg6
29.Sh2 [29.Te3 !?] 29...Le4 [29 ...b5!?
30.Sd3 Lxd3 3 l.cxd3 bxa4 32.bxa4
Txa4;::;:::] 30.Ldl (30.Le2 Lc6 31.Sd3
a5=] 30...LdS 31.f3 a5= [31...b5
32.Sd3 bxa4 33.Sxc5 Sb5+ 34.Kb2 a3+
35.Kcl Sc3-+] 32.Sd3 Sti 33.Te3 Sd8
34.f4 Sc6 35.Le2 (35.Kd2!?=] 35 ... Se7
36.LhS Lc6 37.Kh2 c4 [37 ... Sd5
38.Tel=] 38.Sf2 (o38.bxc4!? Txc4
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0-0-0-0-0-0-0-1 Gemzøe

For 5. år i træk deltog jeg iValby Skakklubs Holdhurtigskakturnering. der også i
år bar navnet Maten Bar Open. 31 bold deltog og det hele blev afholdt i
sympatiske lokaler på Valby Medborgerhus. Dette års kryptiske holdnavn K.G.B.
var "opfundet" afGemzedrengen. Hvad der helt præcist gemmer sig bag disse
bogstaver må være en blanding afRød Tuborg og almindelig galskab. Et er
sikkert : navnet var det mest kreative Gemze præsterede i denne omgang. Holdet
bestod afGunnar, Gemze og en selv og vi havde det fænomenale
ratinggennemsnit på 1626, som placerede os midt i seedningsgruppe C. Så det

~E~,~~:;~,in:~:i~~-:s:!::n •5'Jfr;;,, ;:;;.;f~;:;i;iriii.~
gang stillede op med Larsen holdet ii:"- . · '. '.'(
M d i år tillod d "' ....onra systemet 1 ar o esværre . -:-. · · · {=:;
ikke, at vi mødte dem over de · · {}
skarptslebne brætter, så de undgik prygl · · · ·-:•:
og bøllebank i denne omgang.
Gunnar klagede lidt over manglende
søvn, jeg over mit rodede privatliv og
manglende kamptræning og Gemze
over udeblivende hjerneaktivitet. Men kunne det mon ikke gå alligevel ?
Første runde bød på Trilogien. et jævnt 2000 hold og jeg mærkede at min
"kamptræning" lod noget tilbage at ønske. Min Drage blev simpelthen lemlæstet
og så bøffede jeg et tårn i total skakblind.hed. Gemze havde rodet sig ind i en
stilling, han ikke kunne overskue, men Gunnar havde vist ikke de store
vanskeligheder. Et point, og det var vist hvad man kunne forvente.
Anden runde bød på Bootbs Deciple med et snit på 2138 og med et I.bræt på
2340 lignede det en mindre sandsynlig gevinst. Jeg havde hvid mod Lars Nilsson
med en rating på 2014. Han virkede ikke synderligt imponeret afmin l.b4
åbning, som jeg i mange træk spillede rent å tempo. Han blev vist lullet lidt i
søvn. mens ban glad byttede af og langsomt blev min positionelle fordel bedre og
bedre. Så fik han pludselig ambitioner med et tårn, der egentligt bare skulle
tilbage på baglinien. Det blev kastet fra centrum og ud på fløjen. Så blev min
springer pludselig aktiv og med et par bondetræk var tårnet fanget. Så var det
min tur til at lulle mig selv i søvn. Netop som jeg troede, at jeg kunne fuskspille
på tiden ... så røg min egen vinge. Helt til grin. Men min modstander så meget
lettet ud. Gemzøes spil så ligesom før. meget deprimerende ud, men Gunnar
vandt stilsikkert igen.
Tredje runde bød på ren kanonføde fra Stengården, der bestod afnogle meget
unge skoleskakspillere. Vi havde lige sat os og så var Gemzedrengen mat ! ! ??
Lynskak ... tjaa ... efter dette så jeg ikke så tit på Gemzes bræt. Fedtpletterne på
gulvet virkede mere inspirerende. Gunnar og jeg vandt ubesværet og vi fik et
matchpoint med i hatten. På trods afvores pauver indsats lå vi fronten afvores
Side 14



ratinggruppe, så der var håb.
Jeg nåede lige at indtage en hyggelig pastasalat i den prisrimlige kantine, og så
var vi klar til fjerde runde.
ielsen&Hemmmingsen fra K-41 med et snit på 1401 så besnærende ud. Min

modstander glemte en officer og så kan Dragen sagtens. Gemze var allerede
fortabt men dajeg kiggede over på Gunnars bræt, såjeg at han havde tårn+ et
par bønder mod tårn+løberpar+bønder ?! Jeg undrede mig lidt over, hvordan han
ville få gevinst med det materiale og det fik han heller ikke. Ren nedtur og en
kærkommen timeout i form af spisepausen indfandt sig. Gunnar lurede på en
appelsinvand i kantinen og Gemze og jeg studerede lokalkoloritten i det
solbeskinnede Valby. Så med friske sodpartikler i lungerne, vendte vi tilbage til
en fortættede atmosfære i spillelokalet.
Død Mands Hånd 1686. Endnu en 1.b4. Endnu en modstander, der
undervurderede den åbning. Endnu en sejr. Endnu en Gunnar sejr. Endnu et
Gemzetab. Endnu et matchpoint. Og så var vi faktisk med igen. Bræt og
matchpoint bliver lagt sammen i denne turnering.
Sjette runde og Frem Med Svinet 2, der havde ændret på holdopstillingen.
Droppet deres 1. bræt og rykket deres 1100 reserve på 2. bræt Minmodstander
sov 2 officerer væk inden for de første 12 træk og så ville han hellere koncentrere
sig om sin øl. Gemze fandt hele tiden de dårligste træk i stillingen og Gunnar var
i vanskeligheder. Slam-ham 0-0-1. Hmmm ... ikke så godt.
Så stillede Herlev op i syvende. Min stilling var overbevisende, men jeg overså
en simple mattrusseL selv et dobbelt officersoffer og cowboyskak ikke kunne
redde. Gunnar koncentrerede sig og mosede sin modstander. Gemze spillede som
en dement zombie.



Ottende og sidste runde bød på Max Power, som var den ratingsvage halvdel af
3. rundes skoleskakkere.
Gunnar og jeg fik en pligtsejr. Men Gemze ... havde rodet sig ud i en forfærdelig
stilling og tiden var stort set gået. Jeg så ikke den guddommelige indgriben, hørte
ikke englebasunerne og lugtede heller ikke røgelsen. Pludselig satte Gemzes
modstander sin dronning i slag, og så vågnede vraget fra sin vinterdvale.
Og faktisk i et næsten imponerende højt tempo fik han decimeret de fjendtlige
brikker og fandt endda den klokkeklare mat-i-4. Gemze vandt faktisk ... ganske
ufortjent ... men alligevel.
Den noget svingende indsats til trods gav alligevel en 2. plads i ratinggruppe C
med 15 point Det vindende hold havde scoret 18½, så hvis Gemzebiørnen bliver
vækket noget tidligere fra sit vinterhi
og Gunnar og jeg udnytter vores
gevinstmuligheder ... ja så er vi
sandsynligvis at finde samme tid og
sted næste år.

Grossnissen
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Årtusindets kombination ! Eivind er hvid:

Dette parti skal ses som en kandidat til 1. e4,c5 2. Sc3,e6 3. Sge2,Sc6 4. g3,Sf6
en afbestyrelsen udsatte præmie for 5. Lg2,d5 6. exd5,exd5 Vi har spillet

bedste kombination. I husker formentlig ~~et Sicilianskmange gange
fra et tidligere nummer af FB, at bedste tJ.dhg~re, så jeg havde forberedt mig
kombi. slutspil, åbningsspil, grundigt. Hervælger Eivind en
·ongeangreb, forsvar eller lignende kan fortsættelse, som han mente at kunne
live præmieret. De eneste krav er, at huske var fordelagtig for hvid, men som
partiet er spillet af et medlem afVS i en partiet forløber er dette næppe rigtigt.
eller anden turnering siden sidste Mere normalt var 7. d4.cxd4 8.
Generalforsamling, og at det bringes i Sxd4,Lb4 hvilket er nemt at spille for
FB. sort, men Eivind skal jovinde. 7.
Det vil fremgå afkommentarerne til Sf4,Lg4 8. f3,Lf5 Disse to træk kostede
partiet, at den udførte kombination noget tid, da hvid ser ud til at få gode
ganske vist ikke var uden minusser, så chancermed g3-g4-g5 eller Sxe6, hvis
overskriften dækker snarere over, at der løberen går dertil. 9. g4,g5! Et
var tale om ikke årtusindets bedste udmærket svar, som hvid ikke havde ·
kombination så i hvert fald årtusindets fået kigget på. Sortrar glæde afdiverse
sidste kombination. Det var det afbytninger og Lg2 bliver spærret inde.
afgørende parti i Vinterturneringens 1. 10. Sh3,Le6 Det havde nok været bedre
halvdel og spillet i Mesterklassen d. at spille 10. Sfe2,-. Nu besvares 11.
29/12-1999. Sxg5 med Sxg4 12. Sxe6??,Dh4+ og
Før dette parti førte jeg med 5/6 og ~at i 3 træk! 11. O-O,d4 Vigtigt at
Eivind havde 4½/6, så Eivind skulle indskyde fremfor direkte h7-h6. Nu

-- kunne der følge 12. Se4,Sxe4 13.
fxe4,Se5 hvor sorthar helt kontrol over
centrum og hvid mangler plads til
officererne. I denne fase håberhvid på
med f3-f4 eller tunge officerer i e-linien
at angribe den urokerede sorte konge, og
det var også en af grundene til at jeg
valgte 12.-,h6 fremfor det "fristende"
h7-h5. Spørgsmålet om kongens
sikkerhed skulle lige løses først. 12.
Se2,h6 13. f4,Sxg414. Sg3,gxf415.
Sxf4,- Det kunne se ud til, at Ke8 nu
havner i uvejr, i:nen sort havde set
længst. 15. -,Dh4 16. Lh3,-
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Nytårslyn
Vanløse-mesterskabetMtllenium-Z

Referenten har masser af
undskyldninger for det forsinkede
referat. Men med min beskedne
spillestyrke, har jeg brug for dem alle
sammen. F.eks. når jeg i en
holdturnering først afslår en remis og
derefter taber gevinststillingen og
dermed bringer Vanløse-2 i fare for
nedrykning. Der var mødt 14 .
kampberedte spillere op. Det var JO den
5. januar, så eftervirkningerne fra
nytåret var overstået. Vi spillede alle-
mod-alle 9 runder, dog således at en
gruppe spillere blev udnævnt til .

16. -,Sxh2!? Udråbstegnet er for det "stjerne"-spillere med en ekstra pr~m.1e
kunstneriske indtryk, mod og til bedst placerede. Gemzøe havde ikke
slutresultatet. Spørgsmålstegnet skyldes forstået systemet og protesterede mod
en overset chance for hvid. 17. ikke at være stjernespiller. Morten var
Kxh2,Lxh3 18. Sxh3,Ld619. Del+?,- turneringsleder og kunne derfor lægge
Ser naturligt ud, men det "naturstridige" runderne. så han selv vandt turneringen.
Df3 var bedre fx. S~S 20. De4!.- og sort Nå, spøg til side - 9/9 er vanskeligt at
må afvige en dronningeafbytning, 19. - bortforklare. Tillykke med mesterskabet
,Kf8? Bedre 19. -,Kd8 med ideerne ! Som nr. 2 kom Holst med flotte 7
Te8-e2 og Se5-g4. 20. d3?,- den point, og på en (særdeles overraskende)
afgørende fejl. Efter 20. Df2,Lxg3+ 21. 3. plads Raunsøe med 6½. Blandt
Dxg3, Dxg3+ 22. Kxg2,Sb4 23. c3,Sc2 stjernespillerene delte Sune og Ole
24. Tbl,Tg8+ har sort kun beskeden I.pladsen og vandt en pose julekonfekt,
kompensation eller 20. Df2,Se5 21. der var blevet til overs. Årstallet er
Kg2!,- og hvid har pludseligt alt under ukendt, men selv om de glade givere
kontrol. 20. -,Te8 21. Df2,- Lf4 kom i delte ud til alle, var der stadig en del
betragtning fx. 21. -,Lxf4 22. konfekt tilbage til næste år.
Txf4,Txel 23. Txel,- 21. -,Te2! 22. Jeg har for .øvrigtundretmig over, ved
Dxe2,Dxg3+ 23. Khl,Dxh3+ 24. at studere dansk skakhistorie. at hvis
Kgl,Tg8+ 25. Kf2,Dg3 mat! man kloner to dygtige skakspillere som
Det pyntede lidt på statistikken. I_ . Bjørn Nielsen og Jakob Gemzøe. bliver
vistnok ca. 21 indbyrdes opgør vil Jeg resultatet ikke nødvendigvis perfekt.
tro. at den nu står 7-2 i Eivinds favør. KnudErik.

PS. Bemærk at min medfødte
Morten beskedenhed forbyder mig at nævne.

hvem der blev nr. 4 med 5½ point.
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NEDSLÅENDE

2. HOLD BRØNSHØJ VANLØSE, 6-2.

Den mistrøstige overskrift gælder ikke så meget resultatet, det slemme er, at vi
kun stiller med 6 mand. Godt nok foregik matchen i julefrokostugen, d. 16.12.,
men 4 afbud er for mange selv om de
var adviseret i god tid.
Iiller kom, så og spillede remis. Og jeg
nåede ikke at få partilisten. ~ ~~:$:::~;:-$:,_..~ ,··v.•·•:-:-'•' :,:;;,
Erik troede han havde kongeangreb, ·1 '-"' ·,,::::·:·f:::::=:=:::~~\..: ~ ,-..

,:,..~ ~',! '"x·~•·.:-·•·'.\!\,•~❖,; ••

men der var intet, og da centrum ~ ~~~., '·, ~fa?-•:t·~~~ffe:~~- ·-~·-.· ,-..:-,, . i=• ~~"'!\,~•:•:;-."-~·~ ... :,,. ·-·=-:-:-:-•-.: ~!❖:-. =s:::=:: ~~'! ......

dronrungefløj var forsømt, gik det ti~:t=M~~~i:~ ···:· ·--~-~ .. •:~\: f't ,~/ •:•;:l ds li h . d Uh I ~,-••• ,~."X•.···--·· *·····~---·····❖' •• :,,:<,;:; •••
P u_ . e gt meget urtigt ne ~ a. . !@iMff.#tl :- .•·•:·~;:;--···w1 · ft ti
Erling var aftenens opmuntnng med sin :•···::{ ::·=-··::·:=:·:·::=:·:·: ' . . ,··=·~ . ~\t :::·.

~ffE~ff;;;;~::·:.n J.ilii~i~~ ..:~~?lt'.f
og var lige ved at klare den, men mister ?ii:i:i:i:Ø:==·,,·
så et tårn med en springergaffel.
Ærgerligt, når der er fightet så godt.
Peder spillede fint som i hele efteråret,
og remisen ~ar al~g i fare. Måske var !)( _f!
der chancer 1 slutspillet, hvor han havde · · · · ·
god springer mod dårlig Løber, men det var ikke let at vinde. Så remisen er i
orden.
ikolaj fik en udmærket åbning i siciliansk, men blev efterhånden presset.
fåske kunne han have holdt remis - eller i hvert fald have holdt længere, hvis
han ikke i træk 29 havde trukket b7-b5. Så kunne hvid få sine fremskudte tårne
ind i hullet bag b5.

Ikke så nedslående

2.HOLD Lyngby-Vir. - Vanløse, 5-3

Den forsigtige optimisme skyldes, at vi denne gang kun manglede en
mand. Det minder mig om Gunnar Nu, der altid kunne se de lyse sider.
Ved hans død vrimlede aviserne med nekrologer og erindringer, der var mange
der skulle sige tak for opmuntringer på uendelige, dødssyge søndage i 40eme og
50eme. Blandt et utal af anekdoter denne fra en olympiade, hvor flagene på
rostadium vajede smukt det danske dog allerkønnest vandet var spejlblankt og
den danske otter lå sidst og i samme åndedrag " men deræsgodt i den d~e
båd" ( den blev sidst). Nå, til sagen. \ilde 19



Finn G. spillede et godt og spændende parti. Han fik let officer mod to bønder,
men så forspiste han sig på en bonde. Var det tidnød? Jeg tror han kunne have
holdt partiet, måske vundet.
Doktoren fik en god åbning, men så synes jeg han blev for passiv. og
han blev stille og roligt trykket i bund.
Erik fik en noget heldig gevinst i et parti, som vist ingen af parterne
kunne overskue. Min modstander var en frisk, ung mand, der nødig
ville bruge for megen tid på partiet. og så lavede han en afgørende
f~jl.
Erling spillede en risikabel åbning og kom hurtigt til at stå udsat med
Kongen. Han fik imidlertid rettet op og fanget modstanderens dronning - så vidt
jeg husker for to lette og to bønder. Men desværre også en rædselsfuld stilling. Så
den gik ikke.
Ole fik en god åbning og også godt midtspil. Men så skulle han ommøblere en
springer, derved blev han klemt, og modstanderens dronning kommer ind og
snupper en vigtig bonde. Dermed er det langsomt slut.
Knud Erik og Niels Peter er to afklubbens nye ( nyere ) spillere i klubben kendt
af enhver ved deres fysiognomier og for deres holdning til all hvad der rør sig i
klubben: skak, omgivelser, omstændigheder omkring kaffebrygning o.s.v.
Tilfælles på denne aften også, at de begge vandt på smuk måde. Iflg. Knud Erik
var gevinsten i slutspillet dog ikke vanskelig (BentLarsen s. 2. ). Tilfælles
desværre også, at d'herrers partilister er umulige at tyde meningsfuldt. Vil de
virkelig forholde en spændt og forventningsfuld offentlighed disse perler? Nå.
referenten har selv samme ubetydelige svaghed, så det går nok i hvert fald til
betydeligere skak.kredse og det store udland får øje på os.

Erik

FIDE
GENS UNA SUMUS
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På vej mod oprykning
1. holdet ude modLyngby-Virum, 5. runde

Lyngby-Virum II - Vanløse I 2½-5½

Staffan Wive - Søren B. Petersen 0-1
Niels Kristian Kragh- Eivind Einersen ½-½
Morten Thygesen - Morten M. Hansen½-½

Bjarne Nielsen - Benny Petersen 0-1
Lars Rugholm - Steen Schousboe 1-0

Edib Abdagic - Niels Edoo 0-1
· Jacob Weiss - Jesper Asgaard 0-1

Hans Timmermann - Niels Rendlev ½-½

Niveauet i mesterrækken er ikke særlig frygtindgydende. Der bliverjævnthensat
officerer i slag, og deciderede bukke er snarere hovedreglen end undtagelsen. Det
er grunden til, at førsteholdet synes at være påvej mod oprykning, for vi stiller
med en række spillere, som er i kronisk dårlig form. Af og til måjeg gribe mig
selv i at blive pinligt berørt over nogle af de fejl, der bliver begået, herunder
nogle af de fejl.jeg selv er ophavsmand til, men hvis man i stedet tænker på, at
det hele drejer sig om at more sig, går det bedre. Så lærer man så småt at tage det
sure med det søde og værdsætte de lyspunkter, der trods alt er. Som nu for
eksempel Bennys parti i denne runde. Men jeg springer i det.

Jeg var først færdig. Med sort mod en mand, som fremtvang
afbytning af dronninger, tårne og officerer, indtil der kun var tårn og springer
tilbage uden muligheder for nogen afparterne. Jeg fatter ikke, hvorfor nogen
gider spille så kedeligt som minmodstander gjorde i dette parti, men det er
naturligvis min fejl, at jeg ikke formåede at komplicere stillingen, så der var
mulighed for fejltrin.

Søren spillede en uambitiøs, men safe, mulighed mod Griinfeld
indisk, og det havde modstanderen det svært med. Han mente, at hans b7-bonde
var indirekte garderet, og lod den derfor stå i slag. Han glemte dog et banalt
mellemtræk, hvorefter Søren kunne indkassere bonden uden kompensation. Da
Søren kort tid senere truede med at vinde en officer eller en kvalitet, valgte
modstanderen at opgive i stedet for at gå ind i et tabt slutspil.

Jesper vandt meget hurtigt en officer på en grov overseelse fra
modstanderen. Derefter var det blot et spørgsmål om at undgå at ryste på hånden.
Det så ud som om Jesper var ved at tage tilløb til at give modstanderen chancer,
men ingen afchancerne blev giftige nok til, at der var tvivl om resultatet.

Benny har både i denne og den forrige sæson været en sjælden
gæst på holdet. Det er ærgerligt, dels for holdlederen, der har besværmed at
skaffe reserver, og dels for holdet. For når han kommer, ser vi som oftest:
fornuftigt spil fra hans side. Hans parti følger nedenfor. ,:
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Niels Edoo fik med sort foræret løberparret og satte hurtigt sin
sortfeltede løber på b2, understøttet af a-bonden, som var kommet helt frem til
a3. Det var dog først omkring tidskontrollen, at der begyndte at komme noget ud
af stillingen, daNiels gav løberparret og i stedet fik uligefarvede løbere, hvoraf
Niels' pegede ned mod f2 sammen med Df6. Da hvid dækkede med Tfl og
glemte den gammelkendte vits ... Lxf2+ (Txf2 Te1+ med tårngevinst) holdt hvid
kun et par træk mere.

Niller kom til at stå lidt presset, men det var aldrig alvorligt. Han
fik byttet det hele af til et ligefarvet løberslutspil med 3 mod 3 bønder. Vi andre
fattede ikke, hvorfor modstanderen spillede videre på gevinst indtil Niller med
en bummert kom til at tabe en af bønderne. Det var dog heldigvis stadig remis.

Morten fik med hvid i lukket siciliansk svært ved at få åbnet på
kongefløjen, og da det langt om længe lykkedes at få hul, viste det sig, at de åbne
linjer gavnede sort mere end hvid. Men selv om Morten som sædvanlig brugte al
for meget tid navnlig på træk 33 og 34, hvorefter han kun havde 10 minutter til
resten af partiet lykkedes det at få byttet af til et dronningeslutspil, hvor der var
evig skak.

Steen fik som sædvanlig ikke noget ud af sin Bird-åbning. Han
kom herefter til at ofre en bonde i den tro, at han kunne vinde den tilbage med
pres, men han glemte et løbertilbagetræk (Lg7-f8), der dækkede alt. Nogle træk
senere gjorde modstanderen imidlertid gengæld ved at lade Steen få foræret en
bonde. Stillingen var derefter objektivt set remis, men der kunne spilles rigtig
mange træk på den, og det blev der gjort. Resultatet blev, at Steen der ikke
nænner at ødelægge et seriøst parti ved at gå over til at spille lyn kom i vanvittig
tidnød, hvorefter han satte et tårn i slag.

Selvom Steens nederlag var ærgerligt og ret unødvendigt, må det
siges, at vi gjorde en hæderlig indsats. Jeg går ud fra, at vi har udbygget vort
forspring og er godt på vej mod oprykning.

Benny viste i hvert fald skak af divisionsklasse. om end på en
noget billig baggrund:

Bjarne Nielsen Benny Petersen.
1. d4 e6 2. c4 dS 3. Sc3 fS 4. Sf3 Sf6 5. g3 Le7 6. Lg2 o-o 7. o-o c6 8. b3 b6. I
den klassiske Stonewall spiller Lc8 tilskuerens rolle. Benny beslutter sig for, at
det skal være anderledes i dette parti. Og det bliver det! 9. Lb2 La610. Se5.
Tager brodden af sorts plan om at kunne slå på c4. Hvid står bedst og Benny må
bide i det sure æble og skifte plan. 10 ... Ld6 11. Tcl Lb712. e3 Sbd7 13. cxd5
exdS 14. Se2 TcS 15. Sf4 Te8 16. Sfd3 Tc7 17. h4? Et antipositionelt træk, som
giver sort en lang række muligheder uden at gavne hvids stilling. Jeg forstår
ganske enkelt ikke, hvad hvids plan var. Nu står sort bedst. 17...Lxe5 18. dx.e5
Sg419. Dc2 Sdxe5 20. Sxe5 Sxe5 21. DxfS Tf7 22. Dc2 Sf3+ 23. Lxf3 Txf3.
Hvids kongestilling er prekær på grund af det utidige h4 og på grund afhullerne
på de hvide felter. Sorts Lb7 bliver stærk lige om lidt. og hvid lider under, at han
ikke har en hvidfeltet løber til at stoppe hullerne. 24. Dc3 Te7 25. Kg2??
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Et hæsligt træk, der viser, at hvid ikke har forstået, hvad partiet går ud på. Ellers
havde han naturligvis set Bennys svar. 25 ... c5 ! På grund af afdækkeren ... d4 kan
hvid ikke slå tårnet. og så
har hvid reelt tabt to tempi i forsvaret af sin konge. Det overlever han naturligvis
ikke. 26. Dd2 d4 27. Kh2. 27. Kgl Dd5 med afdækkertruslen ... Txg3+ hjælper
heller ikke. 27 ...Te4 28. Thl.

a b C d e f g h
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28...Txh4+! 29. gxh4 Dxh4+ 30. Kgl Dxhl+! 31. Kxhl Th3++ 32. Kgl Thl
mat. Bemærk sorts Lb7, der langt om længe er vågnet op til dåd. Og hvilken dåd!



5/4

12/4
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5
24/5

PROGRAM
(Aktivitetskalender)

Udsatte partier
K-skak 1.holdet underholder med aktuelle stillinger fra 1. division.
6. runde Vinterturnering
Påskeskak-arrangement. Hold øje med opslagstavlen!
Udsatte partier
7. runde Vinterturnering
Udsatte partier
Udsatte partier
Generalforsamling ..
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