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Som den årvågne læser af nærværende organ måske har bemærket,
udkommer det med en stabilitet svarende til holdenes præstationer i
holdturneringen. Det er der mange forklaringer på. Den redaktionen
bedst kan li', er den med, at vi stadig venter på et indlæg fra 2.holdet!
Ved holdafsultningen, med den dertil hørende buffet, kom det frem, at
dinosaur-holdet, som 2.holdet kaldtes, var pist borte... ! Nogle siger at
verden gentager sig selv, og dette må være et eksempel på det.
Dinosaueme opstod og markerede sig stærkt i en periode, og pludselig
forsvandt de. Måske var det tanken, da 2.holdet gav sig selv det navn?
Men måske - hvem ved - dinosauere dukke af og til op som
mosefund... ! I hvert fald var det forstemmende - eller om man kan
bruge udtrykket forstenende - at høre at 2.holdet havde trukket sig.
Klubbens 1.-hold kunne med et enkelt point mere i sidste runde være
kommet op på 2.pladsen, men endte nu på 6.pladsen faretruende nær
nedrykning. 3.-holdet klarede sig fornemt, en 3.plads blev det til, men
blot½, skriver½, point op til nummer 1 og 2. Så tæt på! Slutstillingen
kan ses i bladet.

Fra holdturneringen bringer vi fyldige referater fra 1.- og 3.-holdets
seneste kampe. Og Anders har et indlæg om, hvordan hold kan spille!

HUSK at reservere dagen .
Onsdag 29/5 kl. 20.00 GENERALFORSAMLING



1. holdet kæmper en brav kamp for at blive i Mesterrækken

Før denne 6. runde lå vi nr. 6 i rækken, og til min store rædsel havde
jeg i ugerne forinden konstateret, at selv nr. 5 ikke var sikker på at blive
i rækken! Årsagen er de komplicerede op- og nedrykningsregler, hvor
resultaterne i 1. division giver dønninger hele vejen ned gennem ræk
kerne. Heldigvis kunne jeg inden runden fortælle holdet, at det med
weekendens resultater nu var sikkert, at nr. 5 fik lov at blive. Det eneste
problem er nu blot at blive blandt de fem bedste ...

Vanløse I Tårnby I

Søren B. Petersen ½-½ Peter Jakobsen
Eivind Einersen 0-1 Brian Bærentsen
Morten M. Hansen ½-½ Dagh Nielsen
Steen Schousboe ½-½ Kim Poulsen
Jesper Asgaard 1-0 Erik Nissen
Leif Jensen ½-½ Ebbe Klitgård
Niels M. Rendlev ½-½ 0le F. Kristensen
Johnni Smidt 1-0 Ole Brandt (R}

4½-3½

Det startede heldigt, med at Johnny vandt uden kamp. Ganske vist trak
modstanderen et enkelt træk, men desværre for ham og Tårnby nåede
han først frem kl. 20:37 - altså mere end 1 time forsinket - og havde
derfor tabt på tid!

Jeg synes generelt, at det så hæderligt ud på de fleste brætter efterhånd
en som aftenen skred frem, så resultatet var ikke så overraskende på
den baggrund. Leif og Niller kom ret hurtigt ud med afklarede
midtspilsstillinger og begge "overtalte" hurtigt efter hinanden modstan-



deren til remis. Det så alt sammen fredeligt ud, men hvis vi i sidste
runde skal kæmpe om hvert points mod de stærke folk fra Amager, kan
jeg godt blive en smule nervøs ved udsigten til valget af lidt for passive
åbninger ...

Søren indlod sig på de vanskelige varianter i modtaget Dronningegam
bit, hvor sort af al magt klynger sig til bondegevinsten. I dette parti fik
hvid kampens for de forbundne sorte a- og b-fribønder i form af en fri
bonde på d6, som truede med at splitte sorts forsvar. Imidlertid må Sø
ren (og modstanderen) have haft styr på sagerne for pludselig blev par
terne enige om remis i en stilling, der umiddelbart ikke så specielt af
klaret ud. Nu stod det 2½-1 ½.

Herefter gik der et stykke tid, inden de næste resultater lå klar. Jesper
sad bag de sorte brikker i en Phillidor eller Spansk åbning, hvor dron
ningerne hurtigt blev byttet på d8. Med den til rådighed værende be
skedne plads fik han udviklet alle brikker og dækket alle indbrudsfelter,
hvorefter hvid gik helt galt i byen. Han smed et tårn ned i f-linien til
ingen verdens nytte, og da jeg kiggede næste gang var dette byttet af for
en kvalitet. Det så meget enkelt ud, da Jesper herefter omsatte den ma
terielle fordel i først stillingsfordel og siden dominerende fordel med
kongeangreb i centrum. Gevinsten var aldrig i fare her.

Jeg selv (Morten) valgte med sort at spille Pirc og kom ind i en ret te
matisk stilling, hvor hvid løb hornene af sig i et kongeangreb for deref
ter at bytte dronninger. Som det sker normalt i Pirc er der ingenting for
hvid at komme efter i den åbne d-linie (og siden åbne g-linie), men
efter partiet viste det sig til min forbløffelse, at mange af de
tilstedeværende havde været nervøs for, at jeg stod forfærdelig presset.
Jeg havde dog styr på de tematiske springermanøvrer og fik bygget et
pres op imod den svækkede hvide konge, der havde rokeret langt. På
trods af minusbonde var sort i fordel, da jeg med 5 min. igen til begge
spillere - tilbød en taktisk remis. Jeg mente, at det indebar en vis risiko at
spille på gevinst med så lidt tid tilbage og med udsigten til at se en 3-4



vilde fribønder over hele brættet. Min modstander var ikke længe om at
komme til samme slutning.

Eivind havde i c3-varianten i Siciliansk fået tiltusket sig en bonde, og
det stod ikke klart , hvordan sort skulle kunne få kompens for den. Sort
levede imidlertid op til sin opgave og fik langsomt men sikkert overtag
et bl.a. med nogle gode løberdiagonaler. Det endte i et teknisk vanske
ligt slutspil med nogle få brikker til hver, hvor Eivind havde givet en
kvalitet, men desværre fandt sort vejen til gevinst.

Sidste mand færdig var Steen, som med hvid var havnet i en lidt prekær
situation efter åbningen, der åbenbart var spillet for passivt (b3,c4,d3).
Han fik etableret et vist modspil mod sorts centrale bondekompleks,
men stod vist hele tiden næstbedst. I begyndende gensidig tidnød nåede
de et uligefarvet løberslutspil med tårn og fribonde mod tårn og to bøn
der. Modstanderen forærede elskværdigt nok den ene væk, hvorefter det
gik over "stok og Steen"! Steen bevarede roen og til sidst indså
modstanderen det håbløse i foretagendet og tilbød remis.

Med slutresultatet 6½-3½ inkl. matchpoints er vi avanceret til en 4.
plads, som vi så håber kan forsvares i allersidste runde, som kan gå hen
og blive meget vanskelig. Vi rar se. Jeg tror på Vanløse!

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 29.MAJ KL.20.00

DAGSORDENEN I NÆSTE fribonde



Oprykning eller nedrykning?

Inden sidste runde lå 1.holdet nr. 4 blot 2 pts. fra førstepladsen. Alle
hold på nær Øbro i bunden lå næsten a point og havde således chan
cen for oprykning i tilfælde af en storsejr på fx. 6-2. Matchen blev
afviklet i Nørrebrohallen under vanskelige forhold med høj musik og
indendørsfodbold i hallen ved siden af og trange siddepladser, hvor
det mere end en gang skete, at en spiller kom til at trykke på det for
kerte ur!

i måtte desværre undvære Eivind og i hans sted var Nikolaj trådt
ind.

Amager I

Thomas Nielsen (R)
Peter Wieth
Peter Lunding
Martin Hansen
Søren Otland
Michael Nielsen
Jens Holm Nielsen (R)
Daniel Kokholm

0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0

Vanløse I

Søren B. Petersen
Morten Møller Hansen
Steen Schousboe
Jesper Asgaard
Leif Jensen
Niels M. Rendlev
Johnny Schmidt
Nikolaj Ohayv (R)

4½-3½

Niller var færdig efter en kun 1 ½ times spil. Med sort bevægede han
sig fra Fransk over til en mere Slavisk åbning og da han slog kontra i
den tro, at han var ved at vinde, må der have været en alvorlig overse
else. 0-1.
Efter en halv time satte Amager en reserve ind på 1. brættet i stedet
for den manglende Kim Lind. Søren gjorde kort proces mod hans
utraditionelle Aljechin-forsvar. 1-1 efter 3 timers spil. Dermed nåede
han 5 pts. i årets turnering. Det rækker til en topscorerpræmie, da
Morten gik hen og tabte. Han havde ellers 4½ pts. inden sidste runde
og syntes på vej til mindst en andel i topscorerpræmien. Desværre



svigtede modet, da beslutningen om et officersoffer for tre bønder
skulle tages. Alternativet var ikke spilleligt, så derefter gik det hurtigt
ned af bakke. 1-2.
Jeg tror Johnny var næste mand på tavlen eller rettere sagt resultat
kortet, for han måtte ned efter at være kommet ind i en usædvanlig
Spanier (Sa5 besvaret med Lxf7+ og Sxe5). Der manglede noget bid i
angrebet og den manglende officer gjorde udslaget. 1-3.
Leif kom hurtigt på hælene og måtte bide sig fast i brættet for ikke at
blive løbet over ende. Det så faretruende ud og burde vel objektivt set
have medført et nederlag, men på mirakuløs vis lykkedes det min
sandten at holde det. Spørg mig ikke hvordan! 1 ½-3½
Steen fik endelig noget ud af hans for tiden foretrukne åbningssystem
med hvid, som ellers har produceret for få points i denne sæson. Mod
standeren formåede ikke at udligne, som andre af hans modstandere
havde gjort det, og med skabelsen af en fribonde i c-linien var Steen
helt sikker på hånden. Han levnede ikke sort nogen chancer for at
komme tilbage og fribonden afgjorde partiet. 2½-3½.
Tilbage sad Jesper med en god Kongeinder/Pirc, som er et system der
passer ham godt. Med tålmodigt spil kom han langsomt frem på ba
nen. Pgra. de snævre pladsforhold på stedet kunne jeg ikke følge par
tiet særligt nøje, men mod slutningen havde han Tårn+Springer mod
hvids Tårn, og da dette samtidigt var afskåret fra kampen fandt han
uden besvær en gevinst. 3½-3½.
Tavleføringen med resultaterne fra andre matcher var mildest talt ka
otisk, og det var helt umuligt at vide, hvordan vi lå inden sidste partis
afgørelse. Her sad Nikolaj med to løbere mod tårn og en del bønder
til hver. Det lignede remis, men i tidnøden lykkedes det ham at
komme bagom og med løberne gå på bonderov. Pludselig lignede det
en gevinst, men på mirakuløs vis (eller sjusk om man vil) kom hvid
tilbage og fangede pludselig en af løberne. Teknikken svigtede
desværre ikke, og Nikolaj måtte til sidst strække hånd efter ca. 30
tidnødstræk. Slutfacit 3½-4½.

..



Der var en ret afslappet stemning i lang tid efter, da alle troede, at vi
måtte være sluttet midt i feltet, men efterhånden som holdleder Mor
ten fik indsamlet resultaterne fra de øvrige matcher stod det klart, at vi
var sluttet som nr. 6 og dermed var i nedrykningsfare! Vantro blikke
og uro bredte sig, men heldigvis kan vi i dag fastslå, at resultaterne fra
1. division og nedefter betyder, at 6. pladsen rakte til fortsat eksistens
i Mesterrækken.

Det viste sig efterfølgende, at hvis Nikolaj blot havde holdt slutspillet
remis eller vundet, ja så var vi blevet nr. 3. De store udsving skyldes
som nævnt i indledningen, at alle hold havde stort set lige mange
points, så hver gevinst/remis var uhyre vigtig.

Pyha! - det må kunne gøres mere overbevisende næste årl?

Morten

KKLUB
"Det bedste sted at tilbring» onsdag aften"
Menighedshuset v/Vanløse Kirke

Ålekistevej 156
2720 Vanløse

Telefon i klubtiden: 38 74 41 07
www.motel.inweb.dk/skak

Køjs Foto hjælper
die med lwfJilzerne
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3. holdets svingende præstationer

Odysseus- Vanløse, 6-2
Vanløse - Frederiksberg, 5-3
Posten- Vanløse, 6 ½- 1 ½

Nedturen først. Nederlaget mod Odysseus var skammeligt stort og dermed røg
i skrivende stund chancen for oprykning. Hvad gik nu galt? Holdlederen satte
sig straks til rette i sin osteklokke i hjemmet og grundede over sagen og de
nærmere omstændigheder. De ydre forhold var i orden, og spilleme virkede
oplagte nok. Hvad så?

Dansk konsensus forbyder en yderligere granskning af de mørkeste stunder i
vor historie, ligesom en gennemgang af tabspartierne - der vist alle var
overstået inden for første tidskontrol og uden nævneværdig modstand - ville
være ubarmhjertig og tilmed dårlig reklame for spilleme og dansk skak i
almindehed. Et enkelt lyspunkt, Nikolajs gevinst som hvid på førstebrættet,
skal dog refereres: 1,e4,e6. 2,d4,d5. 3,Sc3,Sf6. 4,e5.Sfd7. 5,f4,c5. 6,Sf3,Sc6.
7,Le3,Le7. 8, Ld3,cxd4. 9,Lxd4,a6. 10,Se2,b5. 11,c3,Lb7. 12,Dc2,h6.
13,0-0,Tc8. 14,Dd2,b4. 15,f5,Lc5.16,fxe6,fxe6. 17,Khl( her er Lg6 skak meget
bedre ifølge Nikolaj), 0-0. 18,Sf4,De8. 19,Lg6,De7. 20,Lh5,bxc3.
21,bxc3,Lxd4. 22,cxd4,Sb4. Sg6,opgivet.

Mod Frederiksberg var holdet som forvandlet. Efter de første 5 partier står det
2 ½-2 ½, og holdlederen viser nu et usædvanligt overblik og initiativ. Han
vurderer de sidste 3 partier til 1 ½ point og foreslår derfor Gemzøe, der netop
har afslået remistilbud, selv at tilbyde remis, men det blæser Gemzøe på og
spiller videre i en times tid - i øvrigt med remis til følge. Efter denne lussing
tør holdlederen ikke foreslå de 2 superfightere Ole Log Jan at tilbyde remis,
og næstsidste mand Jan vinder da også. Tilbage er Ole L med 2 ½ og
modstanderen med 5 minutter. Ole står rigtig skidt, modstanderens dronning
står og roder i Oles kongestilling med yderligere forstærkninger hurtigt på vej.
Så Ole træffer en hurtig beslutning, går med kongen op til modsatte ende og får
fremtvunget en kvalitetsafbytning + en bondeforvandling, da modstanderens
vinge falder. Forrykt skak i vanvittigt tidsnøddrama. Skak kan ikke være mere
underholdende og spændende efter referentens mening.

2



Holdlederen så med nogen uro frem til matchen mod Posten. Adressen var
omhyggeligt beskrevet på den udleverede spilleplan - og viste sig da også at
være helt korrekt ( det manglede også bare med den baggrund).
Adressebeskrivelsen indeholdt imidlertid 5 elementer, og det er nok på kanten
- eller snarere over, viste det sig efterhånden- af, hvad 8 individuelt
transporterede Vanløse-spillere kan beregne. For Bauers vedkommende har
jeg udregnet den samlede forsinkelse som summen af sædvanlig forsinkelse +
tillægstid for kortvarig omflakken på Polititorvet. Han virkede nu imidlertid i
god form. Jan kunne vedrørende den betydelige forsinkelse oplyse, at han
under sin søgen efter spillestedet havde gennemtravet store områder af
godsbaneterrænet, og han virkede ærligt talt let rystet. Om det skyldtes
indtrykket af de arkitektoniske værdier eller af de :frembrusende tog, står ikke
helt klart. Andre på holdet havde interesseret sig mere for de indre værdier i det
enorme bygninskompleks. Smag og behag er jo forskellig. Hvad ellers- nå jo,
skakken. Jan tabte ret hurtigt en kvalitet i en let trykket stilling, men kæmpede
vaneri og fighterviljen tro videre, til han så, at alle nu ville hjem, hvorefter han
fornuftigt opgav. Knud Erik påstod, han spillede Gøring- gambit. Det skal
nok være sandt, og det lyder farligt og brutalt, men mere end til remis kunne
det nu ikke række. Ole L. vandt skuffende hurtigt, skuffende fordi han snød os
for det sædvanlige tidnøddrama, og det trækker jo lidt fra i vurderingen. Til
slut viser Bj. Stærke med sort, hvordan man straffer små unøjagtigheder:
1,e4,c5. 2,SD,d6. 3,d4,cxd. 4,Sxd4,Sf6. 5,Sc3,Sc6. 6,Lb5,Ld7. 7,o-o,g6.
8,Le3,Lg7. 9,Dd2,0-0. 10,Tadl,Sg4. 11,Lg5,SxS. 12,LxL,DxL. 13,h3,Se5.
14,f4,Sc4. 15,Dt2,Se6. 16,Lh4,Sxb2. 17,opgivet

Erik

~
l~OTOSPllESSEFOTOS

REKIAMEFOTOS
81Ml.UPSFO TOS

AECEPIIONSFOTOS
I EGET AIBJ ER EUfR Cl',I LOCATICN

ÅlfKlSlEVE.142 27:!0VANI.ØSE llf.31743405



00 --.J C'I ll1 ~ w N ....
~

;,,;:: '& G) < )> -i )> CXJ ro
~ er 0 OJ 3 OJo l/l .., (J).... .., ::i

.., 0 & l"'1"
0 (f) OJ ::i ::i

N
,..,. & 10 c:r ~ (f) ro..,

N C:
(f) (0 -< N ::::r ..,

"O
(0 .., ~- ..,.... Ri.... .... .... N

7'
~ 7'ro

:::J

(X) °' -.J .....
C'I N w --.J
s: s: w s: --.J s: I.O .... ....
"' .., "' "'ln w ~ N

N ~ ln w
C'I ww w s: s: --.J ll1 --.J ll1 N

"' "' °' -.J ..... C0

C0 -.J ..... N
--.J N
s: N s: 00 ll1 --.J w ll1 w
"' "'°' ln w ~

w °' ~ ln

I.O
w C'I ~--.J .... s: ll1 w ll1 s:
"' "'-.J ..... N C0

C0 ..... N w
N 00 --.J --.J C'I w w w:-;:: :-;:: ll1.., ..,

-.J ~ tn °'~ ln °' -.J
--.J s: C'I N w I.O
s: w s: s: s: --.J s: C'I.., "' "' "' "' "'..... N w C0

..... N w ~
w N .... w C'I 00 --.J C'I
s: s: s: s: s: s: s: s: -...J

"' "' "' "' "' "' .., "'ln °' -.J C0

.... w w w ~ w
w I.O N ll1 I.O w .... C'I -0
-...J s: s: s: s: 00 s: s: 0

"' "' "' "' "' "'

00 N C'I C'I .... --.J I.O 00 3:
0 -0

~ 00 --.J C'I N w .... ll1 :2

10



C: ("I') I.I) ..-t V N 1.0 CO r,..

a. 0 CO ..-t r,.. C]\ I.I) ("I') ("I')~ ..-t ..-t

0 N ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~
a. V 1.0 N C]\ N ("I') 0 1.0

("I') V ("I') V N N

CXJ r-- ID 1/l

r,.. CO ~ r,.. ~ ~ ("I') ~ N
CO ("I') 1.0 ..-t

V l"l N .....
CO l"l N .....

1.0 ~ r,.. ~ I.I) ~ ("I') ~ I.I)
CO ..-t CO ..-t

r-- ID 1/l V
ID 1/l V r--

I.I) r,.. ~ ~ ~ ~ ("I') ~ ~
1.0 r,.. N ("I') N r,..

l"l N ..... CXJ

CO N ..... r--
V N ~ r,.. ~ CO CO N ("I')

N r,..
1/l V ID l"l

V M 1/l ID

("I') ~ ~ ~ ~ ("I') ~ r,.. ~
1.0 N r,.. ("I') 1.0 ("I')

N ..... r-- CXJ

CXJ ..... r-- ID

N ("I') ~ r,.. C]\ I.I) I.I) ..-t ~
1.0 ("I')

l"l 1/l V N

N V M 1/l

..-t r,.. ("I') I.I) ~ CO ~ I.I) N
CO ..-t..... r-- ID CXJ

T""I
(])
a. I.I)

a. Ol:::, L.

L.. V Q)

Ol ("I') N ..-t tf) .0 ("I')tf)a. N Q) :::, ::,I. ..-t L.... Q) :::, tf) Q) ·c Q)
(]) tf) L. C: tf) C:

& & Q) Q) Ol
~ ... Q) "C tf)

tf) -0 ... ro
~ C: 0 "C al >- ~

tf) Ero l3 Q) -0 0
~ > a. > 0 LL. a. <(

L.. ..-t N ("I') V I.I) 1.0 r,.. CO
CV')



-OLV'.M:PISK SKAK
London 1927

Af: Anders Jønsson

I London 1927, blev der spillet den første officielle skak olympia
de. Den blev spillet i en 4-mands alle mod alle turnering.

Men allerede i 1924 arrangerede detfranske-skak.:forbund en
skak olympiade, som skulle forgå. i Paris samtidig med-den
"rigtige" olympiade. Der blev indbudt 18 nationer, som max
kunne stille med et 4-mands bold. Det var der så otte læsde som
gjorde, fem lande stillede med et3-mands bold, tre natioser kom
med et 2-mands hold ogto lande stillede med et 1-mands?:hold".
Turneringen blev selv klart noget være rod, og ikke nogen -succes.
Men den bliver alligevel nævnt da det var her verden-skakfor
bundet (Federation Internationale Des Echecs) blev dannet.

Men tilbage til London i 1927. Der deltog 16 nationer-og Ungarn
var stor faraoriter til at vinde. Danmark deltog med et hold som
ingen regnede med. Holdet bestod af Krause, Norman-Hansen,
Andersen og Ruben. Husk de navne!!!

Ungarn lagde hårdt ud, med klare sejre, indtil turnerings 6.
Runde, hvor olympiadens største sensation skete,. Stor favorit
terne fra Ungarn tabte med 1-3 tillille Danmark. Ogædtil sidste
runde lå Ungarn og Danmark side om side på en delt først plads.
Men de danske amatører kunne ikke klare presset og vi fik kun
2-2 mod Belgien. Men U:ngarns.-pr--0fessionelle spiller vandt over
Spanien. Så Danmark måtte "nøjes" med anden pladsen, ved
olympiaden. Det bedste resultat nogen sinde.

Men hvordan spillede-4:>.danske~r:,så



Andersen, Danmark
Hromadka, Tjekkosk>vak-iet
OL London 1927

.d4 f5 2.Sc3 Sf6 3.Lg5 b6 4.Dd3 g6 5.h4 Lg7 6.Lxf6 exf6 7.0-0-0 d5 8.hS c6
9.hxg6 hxg6 10.TxhB+ Lxh8 11.g4 Kf7 12.gxfS Lxf5 13.e4 dxe4 14.Sxe4 Lg7
5.Lg2 as 16.Te1 Ta7 17.Db3+ Kf8 18.Sg3 Lh6+ 19.Kb1 Te7 20.Td1 Dxd4

21.Lf3 Dxf2 22.SxfS gxf5 23.LhS Sd7 24.Sf3 De3 25.Dc4 De4 26.Da6 Kg7 27.
Sd4 SeS 28.DcS Kh7 29.SxfS Ta7 30.Sxh6 Kxh6 31.Dh3 Sg6 32.Tg1 Sf4 33.
Dh4 De5 34.Lf3+ Sh5 35.LxhS Dxh5 36.Dxf6+ Kh7 37.Dxc6 Te7 38.b3 Dh6
39.DdS De6 40.DhS+ Dh6 41.DfS+ Kh8 42.DfS+ 1-0

Slutstilling

Så mangler vi kun Ruben, men jeg har ikke kunne finde nogen partier fra denne tur
nering med ham. Så i stedet er her et festfyrværkeri fra London.

Palau, Argentina
Kclste, Holland
OL London, 1927

1.Sf3 Sf6 2.d4 g6 3.Sc3 dS 4.Lf4 Sh5 5.Le5 f6 I~. ,
6.Lg3 Sxg3 7.hxg3 Lg7 8.e3 c6 9.Ld3 e5 10.~.'• .
Txh7 Kf7 11.Lxg6+ Kxg6 12.SxeS+ fxe5 13.•:.,.. •
Dh5+ Kf6 14.DxeS+ Kf7 15.Dxg7+ Ke6 16.
De5# 1-0

MAT



Krause, Danmark
Maroczy, Ungarn
OL-London 1927

1.e4 e6 2.d4 dS 3.Sc3 Lb4 4.exdS exdS S.Ld3 Sc6 6.Sge2 Sge7 7.0-0 0-0 8.
Sf4 Sxd4 9.Lxh7+ Kxh7 410.Dxd4 cS 11.DeS Lxc3 12.bxc3 b6 13.Te1 Ld7 14.
SxdS SxdS 1S.DxdS Le6 16.De4+ Kg8 17.Lf4 Te8 18.a4 DdS 19.DxdS LxdS
20.f3 ½-½

'Slutstilling

Norman-Hansen, Danmark
Monticelli, Italien
OL-London 1927

1.e4 eS 2.Sf3 Sc6 3.LbS a6 4.La4 Sf6 S.Sc3 Le? 6.0-0 d6 7.d4 bS 8.dxeS
SxeS 9.Sxe5 dxeS 10.Dxd8+ Lxd811.Lb3 Lb712.a4 b413.SdS SxdS 14.
exd5 0-0 15.Te1Lf616.Le3 Tfd8 17.Tad1a518.Lc5 g6 19.f3 Td7 20.d6 cxd6
21.Txd6 Txd6 22.Lxd6 Te8 23.Lc? e4 24.fxe4 Lxe4 2S.Te2 Lxb2 26.LxaS
Ld4+ 27.Kf1 Lc5 28.LdS Le3 29.Txe3 Lxg2+ 30.Kxg2 Txe3 31.Lxb4 1-0

Slutstilling



Til sidst en lille opgave, som blev lavet som en hyldest til "sølv holdet" afKnud Han
nemann , (Det er nu du skal bruge navne på de danske spillere).

Hvid trækker og sætter
mat i to. ·

j
Selve opgaven er ikke er
ikke så svær, men læg

i mærke til de "figurer"
I som opstår.

oldskakresultater

2. række, gruppe 1 1 2 3 4 5 6 Po

4 2 3 4 2 3
1 Vanløse 2 0

- - - - - -
3 1 4 3 1 4

2 Ballerup 2 ½ 6½ 3 5 15
- -

2 4 1 2 4 1
3 Odysseus 3 .

9½ 5 7 8½ 30
- -

1 3 2 1 3 2
4 Brøndbyvester 1 5 3½ 1½ 5 15

- .



PROGRAM

Onsdag 17/4 kl. 19.45 Vinterturnering, 5. runde

Onsdag 24/4 kl. 20.00 K-skak analyser for folket

Onsdag 1/5 kl. 19.45 Vinterturnering, 6. runde

Onsdag 8/5 kl. 19.45 Vinterturnering, 7. runde

Onsdag 15/5 kl. 19.45
~

Vinterturnering - Udsatte

Onsdag 22/5 kl. 19.45 Vinterturnering - Udsatte

Onsdag 29/5 kl. 20.00 GENERALFORSAMLING

----------------
Deadline
Indlæg til næste nummer afFrobonden afleveres senest 24/4-2002

Fribonden udgives afVanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl.
19.30 i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse
Kirke.

Formand Morten Møller Hansen 43 45 45 49
Lerager 22
2605 Brøndby

Kasserer Ole Lergren 38 79 07 46
Giro: 6 47 84 33

Redaktion Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76A, 3.
2720 Vanløse
E-mail: ol~inweb.dk

Klubbens telefon (i klubtiden) 38 74 41 07

I


