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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 *. tx.t 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.

Side 2

Afslutning

Skakåret går på hæld og vi kan glæde
os over at vores 1. hold igen er i 3.
division. Tillykke og godt gået ! ! Der er
el referat fra Niels Edoo på næste side
. . . desværre gik hans leverede fil i
miskmask i min computer, men jeg
håber at jeg har rekonstrueret den
rigtigt. Jeg går stærkt ud fra, at der også
kommer tilbagemeldninger fra de 2
andre hold. Og fra vinderne af de
respektive grupper i vinterturneringen.
Jeg har desværre ikke haft mulighed for
at være så meget i klubben på det
seneste. Så jeg er ret afhængi af, at alle
tager deres bid af artikeljobbet.
Ole L. har gjort et foreløbigt regnskab.
så alle har mulighed for at "varme" op
til generalforsamlingen den 24/5 ...
husk det nu MØD OP ! !

Sætternissen



Oprykning til 3.division.

7.runde: l.holdet ude mod Skovlunde 1.

Skovlunde 1
Ib Skovgaard
Rune Hvalsøe
Tom Skovgaard
Torben Vang Larsen
Alan Møller
Poul Munk
Jacob Thaisen
Freddy Rode

Vanløse 1
Søren Boeck Petersen
Eivind Einersen
Morten Møller Hansen
Steen Schousboe

- Niels Edoo
- Leif Jensen
- Jesper Asgaard ( r )

Jørgen Holst ( r )

2-6
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0

Inden sidste runde var vi så godt som 100 % sikre på oprykning, idet hele 2 hold
rykkede op. Dette skyldtes, som jeg har fået det fortalt, at der kun rykkede et
københavnerhold ned fra 1. division. Derfor var et halvt point nok i sidste runde.
Søren spillede hvid i modtaget dronninggambit. Gav tidligt en bonde,som han
senere vandt tilbage, hvorefter sort mistede rokaden. Kongen kom ud at danse på
midten af brættet, og sort opgav, da han stod overfor tab af dronningen. Samlet
51/J7 og delt topscorer uden tab. Flot præstation.
Eivinds modstander spillede slapt i åbningen, overlod hurtigt initiativettil sort,
som vandt en bonde, vandt yderligere en bonde og så var slutspillet nemt vundet.
51/J7 og ligeledes delt topscorer uden tab. Flot præstation.
Morten tog en hurtig remis i 14 træk, hvor han eftermin mening stod en lille
smule bedre på grund af sorts isolerede bonde i centrum. Men han havde
åbenbart ingen ambitioner om at blive delt topscorer med de 2 førnævnte. 5/7
med kun 1 tab. God præstation.
Steens parti fik jeg ikke set til ende, men ifølge pålidelig kilde burdehans
modstander have sat nådestødet ind. Dette skete imidlertid ikke,hvorefter Steen
vandt på tid i en vunden stilling. 41/J7. Startede suverænt med 3 af 3, men fik så
kun 1½ i de sidste fire partier. Lidt over middel.
Undertegnede spillede hvid i en sicilianer. Jeg gav en bonde i m.idtspillet for
initiativ. Min modstander tilbød så remis et par gange, hvorefterhan efter mine
afslag utålmodigt og ukorrekt ofrede en officer for angreb. Der var dog intet i det
og han tabte på tid i en tabt stilling. 41/J7.
Modsat Steen startede jeg med l 1/J4, men vandt så de sidste 3. Lidt over middel,
men jeg er dog utilfreds, eftersom jeg notorisk smed 1½ points.
Leif og hans modstander var lige uambitiøse og tog rem.is i 10 træk. Mere er der
vist ikke, at sige om det. 2½/7. Under middel.
Jesper spillede lidt slapt i åbningen: 1. e4-c5. 2. c4-Sc6. 3. g3-e6. 4.Lg2-Sf6. 5.
Sc3-d.5.6. d3. Her kan sort bare spille dxc4 og han står efter min mening allerede
bedst Det spillede han imdlertid ikke, og det endte med et kæmpeangreb for hvid
og et sikkert point. 3/3 og en super reservepræstation.

Fortsættes side 6
Side 3
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Sort får bonden på bekostning afden
noget udsatte konge, men derburde
være chancer til begge sider.] 6.exf4
Sgf6 7.a3 Ld6 8.g3 De7 9.Sf3

DSU K-Skak 2.Div 1999

K-Skak 2. division 1999 blev en
blandet omgang fra min side. l. parti :
Jeg spiller altid l .b4 med hvid og får
normalt en god åbning ud afdet. Det
lykkedes sort at presse mig hårdt i
åbningenmed nogle knap så
almindelige træk t .h4 d5 2.Lb2 Lf5
3.e3 Sd7 Et spændende træk, jeg aldrig
havde set før, En tur i partidatabasen
afslørede dog nogle varianter. Jeg
besluttede at følge den skarpeste .. [Min
"fortrukne variant efter dette er: 3 ... Sf6 4

4.f4 e6 5.b5 Sbd7 6.SfJ Ld6 7.Le2 0-0 3
8.0-0 Det giver en spændende og
dynamisk stilling med chancer for
bcgge.] 4.f4 eS 5.Le2 [Mit 5. træk
spiller jeg for at forhindre følgende
variant: 5.fxe5 Dh4+ 6.g3 Dxb4 7.Lc3
De4 8.SfJ Dxc2 9.Dxc2 Lxc2 Det
burde give sort et godt spil] 5 ... exf4 Sort harmed roligt positionelt spil fået
[Hvor jeg derimod havde "bugetteret" en klar åbningsfordel. 9... h5!? Et
med denne opfølgning : 5 ...Lxb4 6.fxe5 Bentangreb -Et dejligt træk, der sætter
Dh4+ 7.g3 De4 8.SfJ Dxc2 9.Dxc2 spørgsmålstegn ved den hvide konges
Lxc2 10.e6 Sdf6 l l.exf7+ Kxf7 12.0-0 sikkerhed [9 ... 0-0 10.Sc3] Jeg beslutter

mig til hurtigts muligt at fuldende min
udvikling: 10.Sc3 Jeg kan godt se at
sort pønser på lang rokade. Desværre
finderjeg ikke tempo nok til selv at
kunne fortage den lange, så jeg tagerjeg
"tyren" ved hornene : 10... c6 t 1.0-0
[l l.d3 Lg4 12.0-0] 11...0-0-0 [11...h4
l 2.Sxh4] Jeg udføre nu en række træk
for at gardere mig mod den truende
kvalitetsafbytning på h4. 12.Tet Sb6
13.Lft Dc7 [På 13 ...Dd7 havde jeg
stadigvæk spillet: l4.d3 da jeg
kontrollen over e4 må være
livsnødvendig ! 14...Lg4] 14.d3
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Og så til spørgsmålet fra forsiden ...
sorts bedste chance er ...

a b C d e f g h

2

8

jeg mig et udråbstegn - det er
a b

O
d e f

9
h umiddelbart det eneste træk, der kan

• ...~ ~ holde stillingen nogenlunde under
--~ • ~,,,,,,' kontrol. [l 7.Se2 Lxh2+ 18.Khl Lg3

7~~ ~.\mit • .\ ~ 7 19.Sxg3 Dxgf] 17...Lxh2+ [Sortkunne
,,,, ~✓• )J.ll@ø •z, •ø1/, måske få gode chancer ved : 17... Sg4

6 -.\ - - ■ 6 18.Lg2 d4 19.Lcl Lxh2+ 20.Khl Ld7slm • & ~-~ ~.& 5 21.Se4 Th8 22.Dxf7 Le5 23.Kgl Lf6
& ••~.IL ~ • 24 Sxf6 gxf6 25 Te2 Dh2+ menn ø n ~ ·· ·g • g • 4 varianthavet er næsten uov~rskueligt.]

3R ~ is ~■tbO 3 18.Khl Lf4 19.Se2 og spnngeren
~ ~ ~ ,,,, ,, !', kommer med tempo [Et af sorts~~-~-% ..m is■ ■ ?L"Z 2 problemer ~arJO h_ele :tden vær~t at■'if~ j>_ ffl 1 kongen befinder sig pa h3/c8 diagonalen

~ - ~ l 9.Lh3 Lxh3 20.Dxh3+] 19 ...Th8

4

Uden at smide ommigmed udråbstegn
menerjeg at have fundet 2 virkelig
gode træk i 13. og 14. Den vigtige
kontrol over feltet e4 er følerjeg giver
en vis sikkerhed. Jeg føler dog
stadigvæk at sort har masser af
positionelle fordele, da min
kongestilling ikke just er solid. [14.b5]
Og lige som at jeg ikke længere
regnede med at kvalitetsafbytningen
kom ... ja så kom den: 14... h4!?
[lange varianter er forkerte varianter,
men jeg syntes at jeg fandt masser der
gav sort godt spil efter : l4...Tdex Eeks
: 15.Dd2Txel 16.Txel h417.Se5hxg3
18.hxg3 g5 19.Sdl gxf4 20.Dxf4 Sbd7 opgivet. Ellers havde jeg dette i
21.Dxf5 Th5 22.Df3 Lxe5 23 .Lxe5 baghånden : 20.Lxf6 gxf6 2 l.h5 ! og
Txe5 24.Txe5 Dxe5] 15.Sxh4 Den skal sorthar dårligt spil.
synes ... andre varianter givermig 1-0
større problemer. [Eeks, 15.Kg2 hxg3
16.hxg3 Lh3 I 1 7.Kg1 Lxfl 18 .Kxfl
men stillingen virker ikke tiltalende for
hvid.] 15...Txh4 [Under en analyse i
klubben forslog Keld : 15...Lxf4 men
den falder på 16.Sxf5 pga. 16...Txh2
17.Kxh2lxg3+ l8.Sxg3 Th8+ l9.Kg2
Df4] 16.gxh4 Lxf4 17.Df3! Hertillader
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At hvid bliver tavs ! ! ... ok pjat ...
stillingen er fremkommet efter at jeg
troede jeg kunne bytte en officer for at
få nogle farlige merbønder ... det blev
kun til en bonde og farligheden er så
som så. Men held findes altså i k-skak

3. parti blev ret uinteressant set udefra.
Jeg ofrede en bonde for noget spil. Min
modstander tog det roligt ... så roligt at
han ikke kunne bruge sin merbonde til
noget. Så det blev en død remis.

4. parti er stadigvæk i gang. Jeg er en
bonde under i et efterhånden vanskeligt
slutspil med springer og ligefarvede
løber på hver side. Jeg mente at kunne
holde remissen, men positionen er
forværret nu synes jeg ... vi må se ...

Hans Nissen

Side 6

Fortsatfra side 3
Holstparti såmeget lige ud, da jeg gik.
Desværre kan jeg ikke tyde partilisten,
såjeg må blot konstatere, at dette blev
vores eneste tab. 0/1.
Benny scorede 2/3 som " fast " mand.
Dette bevirkede blandt andet, at jeg
startede med, at have sort i de første 5
partier. Det er for dårligt, at en fast
mand kun spiller 3 partier, og det bør få
indflydelse på indplaceringen på næste
sæsons hold.
Lars var også fast mand, men blev
desværre syg efter 2 runder. Han
scorede dog maksimalt 2/2, og jeg håber
Lars er med igen næste år.
Øvrige reserver: Jens Windeleff: ½/2,
Keld Hjortskov 0/1 og Niels Rendlev
½/3.
Derved levede vi op til
favoritværeligheden, dog uden at
imponere, på trods af en rimelig sikker
førsteplads med 3 points ned til nummer
2:
AS 04 11. Vi levede dog i høj grad stort
på en 7-1-sejr i første runde,
som gjorde, at vi forblev på
førstepladsen turneringen igennem.

Niels Edoo



Julekonkurrenceløsninger Opgave 2.

a b C d e f g h

Ben de Wolf fra Holland har jeg spillet
mange emailpartier imod, også selvom
dette var vores første møde ! Vi tager
lige opspillet :

abcdefgh

16 ...h6 17.g3 Dh3 18.Lf3 Her virker
det naturligt at slå på c5, men jeg fandt
en pointe l 18... SeS! Ret net. Og de
Wolf spiller med på den. 19.Lg2 bxc5
Ja her burde han blive mistænksom ...
20.Lxh3 [En anden Gunnar variant ..
20.f4 Dd7 21.fxe5 Tb8-+] 20...Txd2
næste pointe .. 21.Dh3? Og så ryger
hollænderen i et mat net .. [Gunnar

Jan ser en kombination, der på munter angiver: 21.Lg2!? Måske det forløsende
vis vinder en bonde. Desværre overser trækGiver et utal afmere uklare
han den efterfølgende pointe, som var varianter ... 21...Txdl 22.Taxdl Tb8-+]
opgave 1. Fandt du den ? 17 .Lxd5 cxd5 21 Lxh3 22.Dh7 Tad8 Så lægges der
18.DxdS! Th8 Løsningen er: 19.LxgS! an 23.Tfbl h6 Ren profylakse ...
pga. [Her spiller Jan : 19.Ld2 sikre et flugtfelt ti 1 kongen, så 8tårnet
naturligvis for at dække c3 .. ; Gunnar kan forlade baglinien ... 24.aS T8d7
angiver også planen: l 9.f3 som også 2?.Da8+ Kh7 26.h4 og hvid trækker
ledertil gevinst.] 19 ... hxg5 20 .Dxg5 og pinen ud ... 26 cxb4 2 7 .cxb4 og så skal
sort er godnat. ballet lukkes 27 ... T7d3 28.Khl Sg4

29.Dxa7 Lxa1 30.Dxe7 Så er der mat i
fem ... [30.Tel Tdl 31.Dxe7 Se5

Min klagesang i sidste nummer
angående manglende opgaveløsninger
gav prompte et resultat. 2 breve med
løsninger fra 2 ex-Vanløse spillere !
Hmm, det giver da stof til eftertanke.
Måske skal vi distribuerer fribonden
blandt andre end medlemmerne ?? Men
tak til Knud og Gunnar for at deltage
uden for nummer. Skal vi se på
opgaverne ? Den første stilling
stammer fra vores egen vinterturnering,
hvor undertegnede er kommet i
vanskeligheder mod Jan Ingvardsen.

Side 7



25...Txh7 Simpelt og afgørende, det
hele drejer som diagonalen a8-h 1.
26.Dxh7 Lc6 Både Gunnar og Knud
har gevinst varianterne .. f.eks .. 27.De7
[27.Da6 Dd5 28.f3 Dxf3; 27.Da7 Dd5
28.Kfl Dg2+ 29.Ke2 Lb5+ (29... Te8+)
] 27 ...DdS 28.f3 Dxf3 0-1

a b C d e f g h

a b C d e f g h

Opgave 3
Hudson fra Usa, havde på bedste vis
spillet mig ned positionelt ... og nu skal
pointet tages hjem

32.Dxt7+ (32.Dxe5 Lxe5 33. Tg! Opgave 4
Txgl+ 34.Kxgl Tdl#) 32 Sxt7 33.Tgl Endnu en hollænder Van der Sterren
Txgl+ 34.Kxgl Tdl#] 30 SeS havde sin formtop omkring 1996.
[30".Txf2 3 l.Dxt7+ Txt7 32.Txal Selvom Karpov allerede i 1998 var
Tdf3 33.a6 Tfl+ 34.Txfl Txfl#] Jeg blevet blød i mellemgulvet, laver man
sender følgende trækserie og hvid ikke ustraffet en "børnefejl" mod ham ...
smider håndklædet i ringen. 31.Dxe5
Lxe5 32.Tgl Tdl 33.f4 T3d2 34.fxe5
Lg2# 0-1

Gunnar finder også løsningen på
opgave nr 3 : 41.Tc7! [Men Knud
angiver : 4 l.Lxf8 ! som hverken
Gunnar,Hudson eller jeg selv havde set
" der følger jo nu : 41...Texf8 42.Dxe6
Td8 43.Dxh6 Flot set afKnud.]
41...Txc7 42.Dxe8+ Tc8 43.Dxe6 Lxd6
44.Dxd6 l-0

Side 8



Drifsregnskab 1/4 1999 - 31/3 2000

Indtægter:

Ordinært Kontingent
Kontingent vedr. tidl. år
VT-indskud
Renter

23550,00
2675,00

50,00
4435,67

Giro+ Bank
Obligationer

475,67
3960,00

Junior G P
Sponsor, Kajs Foto
EMT 98
Tilskud FOS
Skak-artikler
Præmie, K-Skak 1. hold
Øl/Vand - Kaffe

Ialt Indtægter

Udgifter:

EMT-99
Lokaleleje
KSU Kontingent
Gebyr
Porto,Kuverter
Gaver
Indskud Turneringer
KSU 300,00
Vestvold 330,00
Tilskud K-Skak
VT-Præmier
Juleafslutning
Holdafslutning
Skak-artikler
Gravering
Kræmmermarked
Bestyrelsesmøder
Obligationer, nedskrivning
Driftsoverskud

Ialt udgifter

210,00
1500,00
6751,00
2313, 92

75,00
600,00

4175,75

4 6_3_3_6 L 94

755,25
10080,00
16037,00

334,00
585,00
284,25
630,00

1600,00
1500,00
815,85

2071,05
1185,85

95,00
1300,00
228,65
609,20

8225,84

46336.2A
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Status pr 31/3 2000.

Aktiver :

Indeståender

DDB 3131033729
DDB 3131853696
Girobank 6478433
Kasse
Statsobligationer
Præmieobligationer
Inventar
Restancer,kontingent

Ialt

Passiver

Forudbetalt Kontingent
Skyldige præmier
Skyldig k-skak porto
Dispositionsfond
Forsikringsfond
Formue pr 1/4-1999 bogført
Driftsoverskud
Opregulering

Ialt

26870,21
26000,70
7658,17
5877,14

44000,00
200,00
10,00

2010,00

112 6 2__6_L 2 2

2340,00
2885,00
2000,00

64608,89
6500,00

24056,49
8225,84
2010,00

ll2626L22

Tiden går
nu hurtigere ......

Hvis man er
i Jilul,1,en

onsdag aften !
Side 10



Budget 2000-01

Indtægter

Kontingent
Tilskud
Øl/vand - kaffe
Sponsor
Renter

Ialt

Udgifter

KSU Kontingent
Lokaleleje
Indskud mm.
Præmier
Porto
Tilskud
Arrangementer
Gebyr
Nyindkøb
Diverse
Driftsoverskud

Ialt

26000,00
2000,00
4000,00
1500,00
4500,00

38000,00

15500,00
10000,00
1000,00
3000,00
1000,00
1600,00
4000,00
400,00

1000,00
500,00

0,00

38000,00

Det beriger din skakindsigt !
og det kunne du jo ærligt talt godt bruge !
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PROGRAM
(Aktivitetskalender)

10/5 Udsatte partier
17 /5 Udsatte partier
24/5 Generalforsamling

Og så venter vi på det nye program •

Køjs Foto hjælper
die med llri1i1ierne

"Det bedste sted at. tilbringe onsdag aften"
Menighedshuset v/Vanløse Kirke

Ålekistevej 156
2720 Vanløse

Telefon i klubtiden: 38 74 41 07
HTTP://MOVE.TONS


