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Jønsson i mestergruppen (AJ da ikke på 0 point i turneringen)

Jeg har i et svagt øjeblik sagt ja tak, til at
spille i den bedste gruppen i vores Vin
terturnering. Jeg mente at det nok var
den eneste gang hvor jeg ville få mulig
heden for at spille mod så stærke mod
standere.

Det var da også med lidt sommerfugle i
maven at jeg satte mig til rette i anden
runde (min første). Min modstander var
Morten.

Jønsson,A
Hansen, M
Klubturnering Vanløse 03/04
Runde nr. 2, 17.09.2003

1.c4 e5 2.Sc3 d6 3.Sf3 fS 4.d4 e4 5.Sg 5
Le7 6.Sh3 c6 7.d5 7 c5 8.e3 Lf6 9.Le2
Sh6 10.Ld2 0-0 11.Tb1 De7 12.Sf4 g5
13.Se6 13...Lxe6 14.dxe6 Dxe6 15.SbS
Sa6 16.Lc3 Le7 17.Dd2 Sf7 18.Td1
Tad8 19.DdS Dxd5 20.Txd5 Se5 21.
Lxe5 21 ... dxeS 22.TxeS Lf6 23.TdS
Lxb2 24.0-0 Txd5 25.cxdS Sb4 26.Lc4
a6+ 27.d6+ Kg7 28.Sc7 b5 29.Se6+ Kf6
30.Sxf8 bxc4 31.d7 Ke7 32.Se6 Kxd7
33.SxcS+ Kc6 34.Tb1?? 34... Kxc5 35.
Txb2 c3 36.Tb1 Sxa2 0-1

Einersen,E (2119)
Klubturnering Vanløse 2003 (4),
24.09.2003

1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 g6 4:d4 exd4 5.
Sxd4 Lg7 6.Sxc6 bxc6 7.g3 Se7 8.Lg2
0-0 9.Lf4 Tb8 10.Dd2 La6 11.Le3 Lxc4
12.Lxa? Tb? 13.Ld4 Lxd4 14.Dxd4 d5
15.b3 Sf5 16.Dd2 La6 17.0-0 Sd6 18.
Tfe1 fS 19.Sa4 Ta7 20.Tac1 Lb7 21.ScS
Lc8 ½-½

Remis selv om at begge parter er enige
om at hvid står bedst. Men nu ender jeg



es 18.ShS 96 19.Lh6 Tf7 20.Sg7 Txg7
21.Lxg7 Kxg7 Så vil vi ikke se mere.
Hvid mangler en hel officer, men fortsatte
i yderligere 21 træk. Så let kan skak væ
re en gang imellem! 0-1

Morten spillede passivt mod Stonewall
og Sort fik et lille, men behageligt initiativ
på k-fløjen, et initiativ som rakte helt ind i
slutspillet. Der var dog ikke alvorlig fare
på færde og det endte i et ret simpelt
tårnslutspil som var tykt remis. Desværre
havde Morten næsten ingen tid og spille
de forkert med K + T mod K + T + bonde.

Selv spillede jeg sort i afbytningsvarian
ten af Dronninggambit:

Holdskak

Den 7. november indledte VS I sæsonen
med en hjemmekamp mod Ballerup.
Første runde er altid noget særligt, bl.a.
gør man sig jo tanker om hvem der mon
er gode i år og hvem der ikke er så gode.
Jeg gætter på at Ballerup, Skovlunde,
AS04 og K41 og måske Perlen skal
kæmpe om oprykning i år og VS, Valby
og Herlev skal kæmpe om nedrykning.
Sidste år blev vi hængende i Mesterræk
ken med en margin på et halvt point; det
bliver spændende at se hvad det kan bli
ve til i år.

Vores førstemand, Søren B.P., er
ikke til disposition i første halvdel af tur
neringen og der var desuden afbud fra
Benny. Det gav Nikolaj 0. chancen og

g6 med ideen 7.,-,Lf5. Jeg har haft den-
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5. ne stilling flere gange både med hvid og
Sge2 Se4 Ikke det mest almindelige træk sort, men forandring fryder og jeg fik lyst
og netop derfor fristende. I Korrespon- til at præsentere en noget tvivlsom åb
danceEM i ?O'erne fik Jørn Sloth gode ningsnyhed. Det kunne godt være gået
resultater med trækket og Eivind og jeg galt. 7.Lg5 Te8 8.e3 Se4 Ideen er ikke
har selv brugt det. Hvid kender tilsynela- ny, men jeg har ikke set den før i denne
dende ikke så meget til denne variant 6. stilling. Min pointe er at jeg ikke har spil
Dd3 Det har jeg ikke set før. Det almin- let c6 og derfor kan spare et tempo når/
delige 6.Dc2 er bedre 6... Lb7 7.f3 Lxc3+ hvis jeg spiller c5. 9.Lxe7 Txe7 10.Ld3
8.bxc3 Med dronningen på c2 kunne Næppe det bedste. 1 O.Sxe4 var nok at
Hvid her have spillet 8.Sxc3 og på Dh4+ foretrække og ville måske ligefrem gen
gå imellem med 9.Df2. Nu går det allere- drive min ide. 10...Sxc3 11.bxc3 h6 Det
de helt galt 8 ... Dh4+ 9.g3 Sxg3 10.hxg3 var hvad jeg havde håbet at opnå med
Dxh1 Sort har vundet en kvalitet og Hvid min nyhed. Det virker måske lidt underligt
har meget lidt kampens. Havde han at Sort bytter sine udviklede officerer af,
drømt om at fange den sorte dronning? men jeg undgår det sædvanlige minori-
11.e4 f5 12.dS fxe4 13.Dxe4 0-0 14.Kf2 tetsangreb og kan selv blive aktiv i cen
DhS 15.Sf4 DfS 16.Ld3 Dxe4 17.Lxe4 trum med c5. 12.0-0 Le6 13.SeS Sd7 14.

Simonsen, J (2099)
Schousboe, S (2016) [035]
Holdkamp Vanløse - Ballerup (Bræt 3)
!Vanløse, 07.11.2003

Nielsen, T (2195) 'Steen Schousboe]
Einersen, E (2187) [E44]
Holdkamp Vanløse - Ballerup (bræt 1)
Vanløse, 07.11.2003
[Steen Schousboe]



f4 Sxe5 15.fxeS Et vanskeligt valg. Hvis Ta3 39.Tc1 Tc3 40.Ta1 Lc4 41.Le4 Th3
Hvid i stedet spiller 15.dxe5 spiller sort at- 42.TxaS Txh4 43.Ke3 b3 44.dS? Langt
ter c5 og på 16.f5 Lc8 er det hvide centrum bedre 44.Ta7+ Kf8 45.Tb7, hvor jeg nok
meget svagt. Jeg var ikke bange for en havde svaret 45.,-,g5. Nu virker den ide
hvid bonde på f6, men det burde jeg må- jeg havde fået før jeg spillede 37.,- ,Lxa2:
ske have været? 15... cS 16.Tac1? Taber 44... b2! 45.Ta7+ Kf8 46.Tb7 Th3+ Det
et tempo. Sort kommer først i c-linjen. hele falder i hak. På 47.Lf3 Lxd5 vinder
16...Tc8 17.Da4? Taber endnu et tempo, Hvid den sorte b-bonde, men taber løbe
for han tør alligevel ikke slå på a7. 17... ren. 47.Kd4 Tb3 Dette var hvad jeg havde
Tec7 18.Tce1 cxd4 19.cxd4 Dg5 20.Dd1 håbet på. Nu er 48.Txb3 Lxb3 49.Kc3 Lxd5
Sort står behageligt, men burde nok have naturligvis chanceløst for Hvid og 48.Kxd4
spillet Tc3 allerede i træk 19. Ganske vist Txb7 49.Lxb7 b1 (D) ligeledes. I stedet
er den hvide løber indtil videre stærkere spillede han 48.Tc7 og jeg måtte igen i
end den sorte, men Sorts dronning og tår- tænkeboksen. Ud kom 48... Ld3 Et lækkert
ne er langt mere aktive end Hvids. Der er træk at få ind. Sort får nu en ny dronning
svage bønder på a2 og e3. 20...Tc3 21. og da jeg endnu havde fire minutter på
Dd2! De7 22.Lb1 Da3 23.h3 I og for sig et klokken gav Hvid op her 0-1
hæsligt træk, men hvid kan ikke finde en
plan. Det har sort til gengæld ikke svært Jesper spillede frisk Kongegambit, men fik
ved. De hvide centrumsbønder blokeres vist aldrig fuld kompensation for bonden.
relativt let, mens den sorte majoritet på d- Han prøvede med et remistilbud, men Sort
fløjen kommer til at volde hvid store van- var ubarmhjertig og Jesper måtte til sidst
skeligheder. Det er fristende i stedet at give sig. Altså lutter sorte sejre på de
spille på kongeangreb, men jeg kunne ikke øverste fire brætter. For en del år siden
finde noget overbevisende, hvilket muligvis kom der en åbningsbog med titlen Black is
er flovt. 23...bS 24.e4?! dxe4 Der har vi Okay!
det! 24.,-,Lxh3 25.gxh3 Tg3+ 26.Kh1 Leif spillede med sort Gninteld. Jeg
Txh3+ 27.Kg1 Tg3+ 28.Kh1 Tc-c3 vinder syntes hans 6. træk lignede en fejl, men
for sort, men hvad hvis hvid spiller fx 25. Leif kender nok Grunfeld bedre end jeg
exd5? Jeg kunne ikke overskue det, hvilket gør, så måske var det bare en specialvari
er tyndt 25.Txe4 Tc1? Som planlagt. 25. ant. Men pludselig manglede Sort tre bøn
d5? ville blive besvaret med 25.,- ,Dc5+ og der! Et totalt sammenbrud.
haps på d5, men her var det stadig ikke for Jørgen faldt i en variant af en garn-
sent til 25.,-,Lxh3 26.Tee1 Txe1 27.Txe1 mel fælde som alle bør kende. Den kan
Dc3 28.Dxc3 Txc3 Jeg bedømte dette opstå efter trækkene 1.d4 d5 2.c4 e6 3.
slutspil som vundet for Sort, hvad det nok Sc3 Sf6 4.Lg5 Sbd7 5.cxd5 exd5 og det
også er 29.Td1 Ld5 30.Kf2 as 31.Ld3 b4 gjorde den faktisk i mit allerførste klubparti
32.Ke3 Dette må vel kaldes desperation, for mere end 40 år siden. Jeg kan ikke hu
men tiden var knap. Vi havde begge to mi- ske hvad jeg spillede med hvid, men det
nutter til tidskontrollen. 32... Lxg2 33.h4 endte remis. Efter at have analyseret par
LdS 34.Kd2 Kf8 35.Ta1 Ke7 36.Tg1 g6 tiet hjemme kunne jeg ugen efter fortælle
37.Tf1 Her brugte jeg meget tid. Sort står min modstander at jeg her havde kunnet
selvfølgelig til gevinst, men hvordan vinder vinde en bonde med 6.Sxd5?? Sxd5 7.
man hurtigst og sikrest? Jeg tror ikke jeg Lxd8. Han grinede og viste mig fortsættel
løste opgaven bedst muligt, men i det sen 7.,:...,Lb4+ 8.Dd2 Lxd2+ 9.Kxd2 Kxd8
mindste er de næste 1 O træk båret af opti- og Hvid har tabt en officer! Jørgen fortsatte
misme. Fribønder skal frem, og så håbede til den bitre ende, men måtte naturligvis
jeg at noget ville vise sig! 37...Lxa2 38.Ta1 ned.
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ret lige ud, men noteringslisten er noget
uklar. Efter partiet fik jeg at vide at Hvid
havde kunnet få en meget gunstig stilling i
slutspillet, men til sidst blev det i stedet
Rolf som kunne vinde:

Sort i trækket vinder med 1.,-,b3! 2.Kf3 e5
3.fxe5 Kxe5 og nu enten 4.Kg4 Ke4 5.Kg3
Kf5 6.Kh4 Kf4 7.Kh3 Kxg5 med gevinst
eller straks 4.Kg3 Kf5 5.Kh4 Kf4, ligeledes
med gevinst. Hemmeligheden er træk
tvang. I diagramstillingen har Sort to
fritræk: b4-b3 og e6-e5. Hvid har kun 1.
b2-b3, og netop dette træk mister han på
grund af Sorts 1.,-,b4-b3! Vi skal også
lige se på 1.,-,b3! 2.Kd3 Kxf4 3.Kc3 e5 4.
Kxb3 e4 5.Kc2 Kf3 og Sort vinder. Des
værre spillede Rolf 1.,-,e5 2.fxe5 Kxe5 og
det endte remis.

Nikolaj spillede fra start frisk mod
Sorts Kongefianchetto, men det hele eb
bede ud i en helt fastlåst stilling, remis.
Sort scorede dermed 75% i denne hold
kamp. Resultatet 4-4 ville naturligvis have
været fint for os og var inden for række
vidde indtil få minutter før spilletidens ud
løb med remis til Morten og gevinst til Rolf.
Til gengæld må man nok indrømme at 3-5
giver et sandere billede at de to holds ind
byrdes styrke. Måske er heldet med os
næste gang?

Efter at have snakket løst om det igen
nem længere tid begyndte tanken at ta
ge form i foråret 2003. Vi (Søren og
Morten) puslede med planer om atter at
forsøge os på den internationale skak
arena, og med god hjælp fra Internettet
lykkedes det at finde frem til en turnering
i Bretagne i en mindre flække kaldet
Plancoet. Forinden var Ungarn og An
dorra i søgelyset som mulige spilleste
der, men det endelige valg faldt altså på
Bretagne.
Flybilletter til Paris viste sig at blive ud
budt til dumpingpriser (934 kr. retur) og
med velvillig assistance fra Internettet
blev det lynhurtige TGV-tog, det knap
så hurtige regionaltog og ditto "lokalgris"
samt hotel mv. også booket. Dog måtte
der et længere telefonopkald til førend
hotellet var på plads. Det lykkedes om
sider at forklare, at vi var 2 danske
mænd, der gerne ville have 2 enkeltvæ
relser - det gav anledning til en del un
dren hos hotelkarlen i den anden ende
afrøretll
Men afsted kom vi. Vores nervøsitet
over om alt klappede mht. fly- og tog
forbindelser viste sig at være ubegrun
det. Det franske transportsystem er
ganske enkelt tiptop og alt forløb gnid
ningsløst.

Hotellet viste sig som planlagt at ligge i
gåafstand blot 500 m fra spillestedet og
hurtigt efter ankomsten aflagde vi spille
hallen et besøg. Spilleforholdene var
noget nær ideelle med fine brikker, FI
DE-ure til næsten alle, tæpper i en
kæmpehal der dæmpede ethvert skridt
og sponsor-kildevand på bordene til de
varme dage! Plancoet er kendt for sin
store produktion og eksport af kildevand.
Eneste minus var vel forholdene om
kring "analyse-teltet" bagerst i hallen
samt at Søren til sin store fortrydelse ik
ke kunne kommunikere med de franske
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et eneste ord engelsk. Skandaløst!

Som ventet var turneringen ikke lige så
stærk som Politiken Cup eller andre
kendte, men 2 Stormestre, 4 IM'ere og 1
FM (Fide-rnester) pyntede dog i toppen
af den 114 mand m/k store gruppe. Ikke
overraskende var der klar overvægt af
franskmænd (turneringen gjaldt samti
digt senior-, junior- og dame
mesterskabet for Bretagne}, men 6 an
dre nationaliteter var også repræsente
ret. Glædeligt var det i øvrigt at se, at
temmelig mange juniorer af begge køn
stillede til start.

Søren var på papiret seedet som nr. 15,
mens Morten ifølge Dr. Elo kunne se
frem til en forventet 27. plads. Slutpla
ceringerne lå tæt op ad dette, idet Søren
endte på delt 11.:..28'de, mens Morten
havnede på delt 29-50'de plads.
Kendetegnende for os begge var, at vi
var meget velforberedte og havde et
godt arsenal med i form af bøger og an
det med den seneste åbningsteori m.m.
Alligevel blev Morten brat vækket af
modstandernes lige så grundige forbe
redelser i 6 af de 9 runder, og Søren
måtte to gange forsøge at begrænse
skaderne af nogle uelegante åbningsfa
dæser.
Hvad kan man så lære af det? Tjah -
enten må man forberede sig endnu
bedre eller også er det vigtigere blot at
forstå de fremkomne stillinger og sim
pelthen spille spillet, der jo består af an
det end åbningeril

Her følger runderapporterne fra Deres
udsendte:

1. runde
Morten trak det korte strå som hvid mod
en ung stærk franskmand (2258), som
senere endte på turneringens 6. plads.
Det komplicerede parti startede som
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forberedelser løb ind i en overraskelse
(stærk nyhed) i træk 12. Sort fik et lang
varigt initiativ, men da chancen bød sig
til at søge ind i et kompliceret/rodet
midtspil på grænsen til slutspil og med
betydelige redningschancer missede jeg
desværre muligheden. 0-1 i 48 træk.
Søren mødte med sort en 205Q-mand,
som spillede en sjælden variant mod
Modtaget Dronningegambit. Stillingen
blev hurtigt meget kompliceret, indtil hvid
blev lidt for smart. Resultatet blev at jeg
fik en officer for 3 bønder - og trods lidt
fumlen i tidnøden var der aldrig tvivl om
resultatet. En god start.

2. runde
Morten fik endnu et deprimerende resul
tat som sort mød en franskmand (rating

· 1850). Remis efter blot 14 betontræk,
hvor det meste af betænkningstiden gik
med at finde ud af, hvordan man kunne
bryde igennem en symmetrisk lukket
stilling, hvor hvid havde kørt sit hjemme
forberedte remisvåben i stillingil Ak!
Søren mødte den senere turnerinqsvin
der, en iransk IM med et ratingtal på
2500. Partiet var reelt afgjort efter åb
ningen, som jeg ganske enkelt ikke
kendte godt nok. Med hvid mod den el
lers så solide Caro tabte jeg blankt en
bonde, og herefter var der ikke meget at
gøre. Tab efter 36 deprimerende træk.

3. runde
Morten havde ingen problemer med at
besejre en ung fransk pige, der spillede
alt for passivt som sort i en Pirc. Et par
misforståelser tillod et afgørende gen
nembrud i midten med dækket fribonde
og dominerende officerer, så vi kunne
have sparet 10 af de i alt 38 træk.
Søren spillede et af disse remispartier,
som man etterføleende kan ærgre sig
over i dagevis ... Modstanderen - en ung
franskmand - spillede tyndt mod Fransk
(!) - uden at det dog lykkedes at få no-



43.Sf2 Tg8! Udnytter at det hvide tårn
ikke kan dækkes 44.Sf3 Sxf4 45.Tg1
Dh5+ 46.Sh4 Se2 Det galla-agtige 46.
Dxh4+ havde også fungeret om end ikke
lige så hurtigt som i partiet: 47.gxh4,
Se2+ 48.De5,Lxe5+ 49.dxe5,Sxg1 50.
exf6,Sf3+ 51.Kh3,Sxe1 vinder nemt, men
nu kom: 47.Tg2 Dxh4+ 0-1
Søren konstaterede, at hjemmeforbere
deisen Skotsk Gambit (1.e4 e5 2.Sf3 Sc6
3.d4 exd4 4.Lc4!?) absolut ikke virkede
efter hensigten. Således havde jeg
tabsstilling efter åbningen mod en 1890-
mand, hvilket gav anledning til dyb be
kymring. Heldigvis fandt jeg en lille fidus,
som fik EErørt rundt i grydenEE. I tidnøden
blev sort snydt, hvilket var lidt heldigt.

get konkret. I stedet måtte jeg give re
mis efter 35 træk i en helt lukket stil
ling. Æv!

4. runde
Morten havde sort mod endnu en
franskmand. De første træk glider vi let
henover:
1.Sf3 d5 2.b3 Sf6 3.e3 Lg4 4.Lb2 Sbd7
5.Le2 e6 6.0-0 Ld6 7.d3 0-0 8.Sbd2 c6
9.h3 Lh5 1 0.c4 De? 11.d4 Tfd8 12.Se5
Lxe2 13.Dxe2 Sf8 14.f4 Se8 15.c5 Lc7
16.b4 f6 17.Sd3 Den hvide kongestilling
er mere hullet og dermed lettere at an
gribe, hvis stillingen åbnes; den sorte lø
ber har lidt bedre fremtidsudsigter end
sin hvide makker bag bondekæden; sort
råder over 2 bondefremstød (a5/e5), som
kan efterlade svage hvide bønder på 5. runde
brættet - dog skal det overvejes om b7 Her indtraf katastrofen for os begge.
bliver lige så svag som a2. På plussiden Knageme om ikke computeren fandt
hos hvid må en vis terrænfordel nævnes. ud af, at vi skulle mødes i denne run-
Alt i alt en ret lige stilling, hvor sort dog de. Her tager man hele vejen fra Dan-
nok står minimalt bedre. 17...a5 18.a4?! mark til Frankrig og spiller i en gruppe
Nok ikke det bedste. Jo længere fremme med over 100 personer, og så sker
den står desto mere er den udsat for an- dette! For en gangs skyld følte ingen af
greb. En opstilling med Lc3 og Tfb1 hav- os, at der var noget galt med at aftale
de sået større tvivl om udfaldet. 18...axb4 en remis. Det ville også give en fridag
19.Sb3 Ta7 20.Ta2 Tda8 21.Tfa1 Sd7 til at turiste langs den spændende At-
22.Df2 e5 Herefter står det klart, at sort lanterhavskyst. Nuvel, vi satte os til
får initiativet og en pæn fordel. 23.Sxb4 brættet og udførte de 6-7 aftalte træk,
exf4 24.exf4 f5! Byttehandlen med felter- hvorefter noteringslisterne blev under-
ne e4/e5 er meget bedre for sort. Der skrevet og afleveret. Det havde nær
åbnes angrebsveje mod den hvide kon- udløst en advarsel - uha! Med be-
ge. Varianterne er ikke specielt kompli- stemte miner gjorde tumeringsledelsen
cerede, det drejer sig mest om teknik og det os klart, at vi ville blive idømt tab
tålmodige manøvrer. 25.Sd3 Sef6 26. begge to, hvis man ikke udviste re-
Se5 Se4 27.De3 Sf8 28.Lc3 Se6 29.Le1 spekt for turneringen og spillede parti
_Tf8 30.Sd3 Df6 31.g3 Dh6 Vi ser hvor det et. Hovedrystende indtog vi vores
bærer hen, men der er stadig noget ar- pladser igen, spillede de samme træk
bejde tilbage, inden paladset kan stor- og fortsatte derefter til træk 12 hvor vi
mes. 32.h4 Df6 33.Sf2 h6 34.Sh3 Kf7! efter ca. 1 ½timesspil tog remis. Ry-
Tårnene skal til h- og g-linien. Læg stende - men der er åbenbart forskel
mærke til den dødedans de sorte tårne på, hvad GM'ere og almindeligt døde-
opfører i det følgende! 35.Tg2 Te8 36.aS lige kan tillade sig!
Sf8 37.Dd3 Tea8 38.Kh2 Se6 39.De3 Nå, vi fik set noget af verdens eneste
Th8 40.h5 g6 41.hxg6+ Dxg6 42.Sd2 Sf6 kraftværk baseret på 10 m tide-



andsforskel i en flodmunding samt en
ganske spændende befæstet by fra
1400-tallet, som lå som en uindtagelig
fæstning på en "landfast ø", så lidt fik
vi da ud af eftermiddagen.

6. runde
Morten fik klar fordel - hvis ikke ge
vinststilling - mod en tysker med rating
2236. En fuldfed merbonde (dækket
fribonde) i et slutspil med lette officerer
burde retfærdigvis vinde, men retfær
dighed råder ikke altid i skak. Desvær
re havde hvid lige akkurat ressourcer
nok til at hindre et afgørende konge
gennembrud, så fribonden på d5 kom
aldrig videre. Remis i 53 træk.
Søren spillede sit bedste parti i turne
ringen. Folk som ikke bryder sig om
positionsskak kan roligt springe partiet
over - partiet vindes nemlig ved at
samle en masse små fordele sammen.
Sort er Eric Gorge (2113):

Petersen, S (2089)
Gorge, E (2113) (B22]
Plancoet (6), 2003
[Søren Boeck Petersen]

1.e4 c5 2.c3 eS En sjælden variant, hvil
ket ikke er så mærkeligt. Hvid får en lille
fordel uden at skulle tænke alt for meget.
3.Sf3 Sc6 4.Lc4 Dc7 5.Db3!? Andre mu
ligheder er 5.d3 eller 5.o-o 5... Sd8 6.0-0
Le? 7.d4!? Muligvis?! Spørgsmålet er
om ikke hvid står en del bedre efter 7.d3
med planen 8.SgS og 9.f4. Teksttrækket
fører dog fortsat til hvid fordel. 7... d6 8.
Sg5 Lxg5 9.Lxg5 Se6 1 0.Le3 Sf6 10...
cxd4 var en anden mulighed. Efter 11.
cxd4 exd4 12.Lxe6 Lxe6 (12...dxe3 13.
Lxc8 exf2+ 14. Txf2 Txc8 15.Sc3 med
farligt initiativ) 13.Da4+ har hvid en be
hagelig stilling. 11.dxe5 dxeS 12.Sd2 0-
0 13.f3 Jeg har bedt min gode ven Fritz
om at kigge på partiet. Om mit 13. træk
bemærker den, at det konsoliderer g4.

Den har jo ret! 13... Ld714.a4 b615.Tfd1
Netop! Hvid har kig mod d5 og planlæg
ger Sf1-e3. En simpel og effektiv plan.
15... Tad8 16.Lf2 Lc8 17.Lh4 g5!? Jeg
havde ikke troet, sort ville tage så dra
matiske midler i brug - men på den an
den side er 17... De? ikke tiltrækkende.
Ulempen ved teksttrækket er, at f5
svækkes - men på positivsiden tæller, at
sort måske kan finde noget modspil på
kongefløjen. 18.Lg3 Sh5 19.Sf1 Sef4 20.
Se3 Sf6 Sort har svært ved at finde en
klar plan. 21.Txd8!? !? Jeg kunne ikke
finde ud af, om tårnene skulle blive på
brættet og jeg beslutter derfor at bytte
dem. Alternativet var 21.SdS. 21 ...Txd8
22.Td1 Txd1+ 23.Dxd1 Dd7 24.SdS Nu
brokker Fritz sig! Den mener at man skal
spille 24.Dc2 med klar fordel, hvilket jeg
har svært ved at forstå. Sort spiller vel
24... Dd6, hvorefter hvid står bedst- men
ligefrem klart bedst? Det tror jeg ikke.
Teksttrækket giver hvid en forbundet fri
bonde og derved en varig fordel. 24...
S6xd5 S6xd6 Med lige spil ifølge Fritz.
Det tror jeg ikke på. Hvid skal have åbnet
stillingen, så må løberne sikre ham en
pæn fordel. 25.exdS Dd6 26.Lf1 Sh5 27.
Lf2 f5? Herefter vil jeg mene, at partiet er
afgjort. Sort åbner stillingen, selvom hvid
har løberparret. Det må være forkert. 28.
c4 Med lille hvid fordel ifølge Fritz 28...
Sf6 29.Dd2 f4 Fritz bemærket, at sort
vinder terræn. Det er korrekt - men det
væsentlige er, at es er ved at blive meget
blød. 30.Ld3 Ld7 31.aS Lc8 32.axb6
axb6 33.Lc2 La6 34.Dd3 Lc8 35.Le1 Ld7
36.Lc3 Fritz begynder at fatte, hvad der
er ved at ske og ændrer sin vurdering til
+-. Det vil jeg mene har været tilfældet
siden sorts 27. træk. 36... b5 37.b3
bxc4? Sort bør holde stillingen lukket
med 37... b4, men godt er det ikke. 38.
bxc4 g4 Desperation. 39.De2 gxf3 40.
gxf3 e4 41.Dg2+ Kf7 42.fxe4 Sg4 43.Ld1
Dg6 44.eS Efter lang betænkningstid.
Jeg ville være helt sikker på, at trækket



vandt. Fritz behøvede 5 sekunder til at Der spilles med 1 time til resten af par-
vurdere, at trækket bare vinder. 44... Lf5 tiet:
45.e6+ Ke7 46.d6+! Den eneste gang i
partiet, hvor Fritz tildeler et træk udråbs- 2.Sa3 Ld7 3.Sc2 Kg4 4.Sa3 h4 5.Sb1
tegn. Trækket skriger naturligvis til him- g5 6.Sa3 Kf5 7.Sb1 Le8 8.Sa3 Ld7 9.
len. 46... Kxe6 47.Dd5+ Kd7 48.La4+ Der Sb1 Lc8 1 0.Sa3 La6 11.Sb1 Lb7 Sort
er mat efter 48...Kd8 49.La5+ Kc8 50.
Da8 1-0

7. runde
Morten led et ærgerligt nederlag som
hvid i et spansk Marshall-angreb. Det
der lignede en gevinststilling viste sig
at være en kombinatorisk ruin, men
straks efter kvalitetstabet returnerede
modstanderen minsandten gaven og
spillet fortsatte i et ukontrollabelt for
løb. En række dronningeskakker i tid
nød skulle have været begrænset i ti
de, idet det pludselig var umulig på
samme tid at give flere skakker og
dække en forestående mat. Uha!
Søren vandt igen et udmærket parti,
hvor et øjebliks uopmærksomhed fra
modstanderens side først gav en bon
de og siden yderligere en. Herefter var
der aldrig tvivl om resultatet.

8. runde
Morten vandt med sort et højdramatisk
parti, som tiltrak en god del tilskuere,
da det var det sidste tilbageværende i
turneringssalen. Vi kommer ind i partiet
lige efter tidskontrollen er passeret.

har forbedret stillingen på kongefløjen så
meget som muligt og er efter en tempo
kamp mellem springer og løber nu klar til.
den endelige slagudveksling 12.Sa3
Lxd5 13.Sxb5 Lxg2 14.Sa3 Ld5 15.b5
g4 16.b6 g3! Endelig ikke 55.-,h3?? 56.
Kf2,Kf4 57.Sxc4,g3+ 58.hxg3+,Ke4 59.
Kg1 og hvid vinder formentlig efter Sa5
og b7 17.h3 Ke6 18.Sxc4 Kd7 Hvid har
48 min. tilbage, sort har 20 min. 19.Sa5
Kc8? I min iver efter at stoppe fribonden
inden yderligere aktioner trak jeg å tem
po uden at tænke nærmere over, at kon
gen allerede har kontrol med fribonden.
Lg2 her og i næste træk skulle være
spillet, -men der skal regnes meget langt
og regnemaskinen var ved at brænde
varm, mens jeg forsøgte at finde ud af,
om jeg skulle spille på gevinst eller stile
efter remis. 20.c4 Lb7? 21.c5? Hvid
misser en redningschance 60.Sxb7,Kxb7
61.c5,Kc6 62.Kf3 er remis. Nu vågner
sort op til dåd 21 ... dxcS 22.dxcS Lg2
23.c6 Sc4-e5 var en bedre chance.
23... Lxh3 24.Kf3?! Sc4 skulle være for
søgt. 24... Le6 25.Kg2 Ld5+ 26.Kh3
Kb8 Træktvang! Hvid havde 33 min. til
bage, sort kun 8 min. 27.Sb7 Lxc6 28.
Ses Ld5 29.Sd3 g2 30.Kh2 Kb7 31.Sf4
Le4 Efteranalyserne viser, at Lf3 havde
været stærkere. Nu kan hvid opstille et
forsvar som ikke er ligetil at gennembry
de - og slet ikke med kun 4 min. tilbage
på klokken for sort. 32.Se2 Kxb6 33.
Kh3 Kc5 34.Kxh4 Kc4 35.Kg3 es Nær
mest som et kuriosum fik sort altså først
gennemført dette normale åbningstræk
efter næsten 6 timers spil! 36.Kf2 Kd3
37.Ke1? Det havde sikkert været nød
vendigt for sort at investere det meste af
sine resterende 2 min., hvis hvid havde



Søren & Morten

Søren var efterhånden kommet op i top
pen, og fik en særdeles lovende stilling
mod en fransk IM. Desværre knækkede
filmen i tidnøden, hvor jeg snød mig selv
og pludselig gik mat. Ak!

TOfSØgl /b.s:>g·I,Lcb / / .sez.t.co /tl.::igl Heretter Kunne VI tnrreose paoeqynne
{eller Sg3,Lf3!),Kd2 79.Sh3,e4 80.Kxg2, hjemrejsen til Danmark. Først med en i
e3+ og bonden går ned. Nu er det straks flere dage i forvejen bestilt taxa, som
nemmere: 37 ...Ke3 38.Sg1 Lf3 39.Sh3 kom på klokkeslæt (byen havde vistnok
Lg4 40.Sg1 e4 Den sidste finesse 80.Se2 kun 2 taxaer) og dernæst med regional
klares let med Kf3 (Lxe2 er jo pat!) Sd4+, tog tilbage mod Paris. Aftenen og natten
Kg3. Her opgav min modstander vistnok, måtte henslæbes i De Gaulle lufthavnen
selvom han hverken stoppede uret, skrev på det bare gulv (der er ingen andre so
partilisten under eller greb min delvis vemuligheder!), da vores fly først gik
fremstrakte hånd, men i stedet brokkede klokken 6 næste morgen. Vi fik spillet
han sig højlydt og hovedrystende og gik fra noget halvslapt lynskak, mens mere eller
brættet. En usympatisk type! 0-1 Og jeg mindre søvnige passager passerede
klarede den med 2 min. tilbage på uret forbi, og efter en uskøn nats søvn og i

en noget radbrækket tilstand fandt vi
plads i flysæderne og satte kursen
hjemad.

9. og sidste runde
Morten med hvid slap nogenlunde hel-
skindet fra en interessant åb
ningsoverraskelse i Skandinavisk. Det
lykkedes desværre sort at holde sam
men på sin lange rokade-stilling, hvor
efter han overgik til et temmelig farligt
angreb på den hvide konge: Da de af
gørende stød skulle sættes ind omkring
tidskontrollen, rystede han på hånden og
efter lang tids overvejelser tog han
trækgentagelse i en klar fordelagtig stil
ling. En heldig remis i 38. træk.
Søren spillede sit dårligste parti i turne
ringen og var heldig med at holde remis.
Undervejs blev en bonde sat i slag, hvil
ket jeg ikke skal forsøge at bortforklare.
Min modstander, der i øvrigt var en me
get ubehagelig type, spillede heldigvis
helt tåbeligt efter min fadæse, hvilket til
lod mig at fremtvinge trækgentagelse.

Sluresultat: Søren 5½ pts. og +3 rating
point, Morten 5 pts. og -7 ratingpoint.
Der var præmier ned til spillere med 6
pts. Dertil kommer indtrykket af en god
ferie og en spændende skakturnering!
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