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"You know, comrade Pachman, I don't enjoybeing a Minister,
I wou/d rather p/ay Chess like you"

Che Guevara

Dine nye bedste venner møder du på skakcafeen Chess
Guevara

ÅBNER TIRSDAG DEN 1. MARTS, 2005

Chess Guevara
- Skak til folket

"Skak er en smuk elskerinde"
Bent Larsen

Hvad: Fitnesscenter til hjernen
Hvad? Kun skak, kontakt og snak

Hvor: Vendersgade 29, st. th.
Hvornår: Alle hverdage 18-24

Hvem: Røde, gule, sorte, hvide, unge, gamle, turister og til
skuere

Andet: Let og billig vegetarmad, samt udvalg af kolde og
varme drikke

Spørgsmål - ring til Ronald på 2662 2810

"A bad day ofChess is better than anygood day at work"
anonym



Ubesejret i alle runder!

Vanløse 1 Rødovre 1 4½ - 3½
Gunnar W. Hansen - Rune L. Pedersen 1 - 0
Søren B. Petersen - Bent Kølvig ½-½
Morten M. Hansen - Jens Akhøj Nielsen ½-½
Leif Jensen - Gyula SzUcs ½-½
Steen Schousboe · - Tommy Lundsten O - 1
Rolf Hjortkjær - Johan Petersen 1 - 0
Tomt bræt - Gisli Hardason O - 1
Morten Ree - Bjørn Enemark 1 - 0

Fællesafslutningen fandt i år sted i udmærkede lokaler i Bal
lerup. I forhold til de rædselsfulde forhold i Nørrebrohallen
var disse spilleforhold bestemt mere en skakturnering vær
dig.

Situationen inden. sidste runde var, at vi havde 2½ point op
til nr. 1 K41, og at vi desuden havde 2 matchpoint flere end
dem. Det lykkedes imidlertid ikke at indhente dem, idet K41
vandt deres sidste match 5½-2½ og dermed sikrede sig gul
det. Heldigvis vil nogen sige, da vi som bekendt har svært
ved at stille hold i weekendmatcherne i 3. division ... Der er
varslet en reform af holdturneringsstrukturen, som kan give
et halt anderledes billede af rækkerne og antallet af hold i
disse. Vi får se.

De 4½ point rakte til endnu en kneben sejr - den syvende af
slagsen, og uden at have checket det, skulle det betyde, at
vi dermed blev det eneste hold i hele Holdturneringen, som
vandt alle sine 7 matcher! Det er naturligvis et flot og til
fredsstillende resultat. Ligeledes er det tilfredsstillende at no
tere, at vi klarede os igennem sæsonen med kun to afbud in
den sidste runde, hvor dog de normale to afbud (pgra. week
end-afvikling) indløb.



Gunnar virkede meget opsat på at gøre en god figur på top
brættet, og det blev da også til en flot angrebssejr mod Rød
ovres klubmester.· Med vanlig foragt for egne svækkelser
omkring kongen kastede Gunnar sig over den urokerede hvi
de konge, som ikke overlevede de åbne diagonaler og linier.
Med 4½ af 7 nåede han sin forventede score og tjente 1 helt
rating point.
Søren fik fornøjelsen af at møde Bent Kølvig, som serverede
et Aljechins Forsvar for ham. Det gik overraskende vildt for
sig, og jeg stjæler nok ikke glanspartiet fra Sørens topsco
rerreferat ved at vise disse åbningstræk:
1.e4,Sf6 2.eS,SdS 3.d4,d6 4.Sf3,Sb6 5.a4,a5 6.Le3,
dxeS 7.SxeS, S8d7 8.Sd2,e6 9.Ld3,Sxe5 10.dxeS,SdS
11.0-0,Sxe3 12.fxe3, DdS 13.Le4,Dxe5 14.Df3,Ld6 15.
Dxf7+,Kd8 16.g3, Ld7 17. Tadl,Ta6 18.Df3,Tf8.
9 træk senere. var det meste byttet af, og de havnede i et
tårnslutspil, som sluttede remis efter 34 træk. Søren har
spillet overbevisende i denne sæson og har med 5 gevinster
og 2 remiser sikret sig topscorerværdigheden og en rating
fremgang på hele 17 points.
Morten mødte en lidt utraditionel Sicilianer, hvor hvid spille
de en slags forsinket Maroczy med g3, b3 og c4. Det var en
lille smule bedre for sort det meste af vejen, men det afgø
rende gennembrud udeblev. Da hvid med et præcist bonde
fremstød (som Morten havde overset) tilbød remis blev dette
lidt nølende modtaget, da sort havde ikke længere havde
den bedste kongestilling. Morten har scoret 5/7 i år med et
enkelt unødvendigt nederlag undervejs og kan indkassere 8
ratingpoint på kontoen.
Leif formåede endnu engang at ryste modstanderen med et
"veltimet" remistilbud efter kun 12 træk, som straks blev
modtaget. Det er samtidigt et billede af en lidt pudsig sæson,
hvor mange (alt for mange synes jeg) partier er sluttet tidligt
og fredeligt. Resultatet 1 gevinst og 5 gevinster svarede til
forventet score og gav 1 fuldfedt ratingpoint.



Steen fik rigtig godt fat med en Caro, hvor modstanderen
med hvid rokerede langt - lige ind i det sorte arigreb. På
trods af lidt usikkerhed med at vælge blandt de mange lo
vende fortsættelser fastholdt Steen stillingsfordelen, indtil en
springergaffel pludselig satte en brat stopper for drømmene.
To træk senere opgav han. Det er ikke blevet til det forven
tede (altså ifølge Dr. Elo) udbytte i løbet af sæsonen. 2 ge
vinster, 2 remiser og 2 nederlag mod på papiret beskeden
modstand betyder, at hele 37 ratingpoint må skifte ejer
mand. Rolf mødte. for anden gang i turneringen en Skandi
navisk, som han var ret hårdhændet imod. Det fik dette
skægge/flotte forløb: 1.e4,d5 2.exd5,Dxd5 3.Sc3,Da5 4.
d4,Sf6 5.Lc4,Lf5 6.De2,c6 7. Ld2,e6 8.d5,cxd5 9.SxdS,
DdS 10.Se3,Le4 11.0-0-0,Db6 Hvid har en god fordel efter
åbningen. Dc7 var bedre. 12.f3, Lc6 13.Sh3?!,- "Maskinen"
opdager 13.Lxe6!,fxe6 14.Sc4 med fordel. 13.-,Sbd7 14.
Sg5,Le7 15.Sxf7?!,- Endnu mere effektfuldt og ødelæggen
de var 15.SfS!,exfS 16.Thel,- eller endog 15.Lxe6! men Rolf
er en modig mand og spiller det "tematiske" og spektakulæ
re 15.-,Kxf7 16.Lxe6+,Kf8 17.Lc3,Lxf3? Det er helt van
vittigt at åbne f-linien for ussel mammon. Efter 17.-,LbS 18.
Lc4,Lxc4 19.Sxc4,Db5 20.The1,Te8 er sort ovre det værste
og står bedst. 18.Dxf3,Dxe6 19.The1,Dc6 20.Dg3,- (SdS!
eller Dh3 var bedre) 20.-,TgS 21.SfS,LdS?? En frygtelig
brøler. Efter LcS er der ifølge computerchipsene ingen vej
igennem de sorte parader. 22.Lb4+,Sc5 23.Sd4,Lc7 24.
Dc3,Dxg2 25.Lxc5+,Kf7 26.Te7+,Kg6 27.Txc7,b6 28.
Dd3+,Kh5 29.Le7,opgivet Sort havde fået nok! Efter en
remis og et nederlag i de første to runder vågnede Rolf op til
dåd og vandt de sidste 5 partier. Sæsonens 5½ point ind
bringer ham 18 rare point på ratingkontoen.
Eivind og Benny havde meldt afbud til sidste runde, hvor
ved det ikke blev muligt at rette op på en sæson under mid
del. Normalt er de begge solide, men Dr. Elo ville alligevel
gerne have haft, at de scorede 1½ pts. mere tilsammen. De
må aflevere henholdsvis 21 og 12 ratingpoints på baggrund
af scorerne 2½ og 3½ pts. af 6.



Til sidst et par ord om reserverne. Jørgen Hansen kvitterede på sin normale solide vis med
I½ af 2. Jeg tror bestemt, at han gerne ville have haft mere spilletid, men med kun fire afbud
på hele holdet i løbet af sæsonen blev det kuntil disse to kampe.
I sidste runde gjorde vi brug af Morten Ree, som helt klart er underratet. Han har scoret 3/3
på de to hold og har så vidt jeg kan regne ud indkasseret omkring 120 ratingpoint! Jeg tror,
at vi vil se ham stabilisere sig omkring de 16-1700, hvis han får gang i turneringerne, så det
bliver spændende at følge. I denne match viste han modent åbningsspil, en række gode hurti
ge beslutninger og et overbevisende gevinstføring som kom i stand ved indsamling af forde
le gennem midtspillet. Den sværeste beslutning kom, da han valgte at trække dronningen
tilbage fra et kongeangreb, der ikke kunne slå igennem, så frem for at lade den hænge kaste
de han den ind på brættet igen. Morten spillede det længste parti og måtte vente 48 træk, før
hele pointet var hjemme. Bravo!

Slutstillingen:

1. K41 39½ 12 matchpoint
2. Vanløse 36 14
3. Odysseus 31½ 10
4. Herlev 30½ 7
5. Glostrup 29 7
6. Frederiksberg 22 2
7. Rødovre 20 3
8. Valby 15½ 1

Deres udsendte referent

13reaking news

Vanløse 1 sluttede som nr. 2 med 36 pts. efter K41
med 39½ pts.

Vanløse 2 sluttede som nr. 4 med 23 pts. efter KS
(35½), Amager (32) og Herlev (26½).

0Topscorere pa de to hold blev Søren B. Petersen
med flotte 6/7 og Ole Lergren med 5/7.



Valby 1

Storsejr på udebane mod Valby

Vanl@se 1
Erling M. Christiansen
Mads Zahle Østergaard
Alex Mehr Hansen
Erling Nilsson
Henri Jensen
Henrik Egede
Martin Skovsø Nielsen
Per Rvden

O - 1 Eivind Einersen
½-½ Gunnar West Hansen
O - 1 Søren B. Petersen
0 - 1 Morten Møller Hansen
O - 1 Leif Jensen
0 - 1 Benny R. Petersen
0 - 1 Jørgen H. G. Hansen
0 - 1 Rolf Hjortkjær
½-71/2

Som det ses var vi meget meget tæt på at give Valby et "æg". På dette
sted skulle referenten (Rolf) egentlig i detaljer have redegjort for den
meget spændende og velspillede match, men uden gennemslag fra par
tilisterne er det ikke lykkedes at rekonstruere forløbet, idet han ikke tog
"match-noter" undervejs.

Nuvel, det der kan siges om matchen er i hvert fald, at Valby var over
matchet på alle brætter. Med en enkelt mesterspiller (1914) på i.bræt;
fire mand med .rating 1703-1857 og yderligere tre mand med rating
<1700 var der lagt op til store tæv.

Desværre kom Gunnar en god halv time for sent, da han dels så vidt jeg
husker havde set forkert mht. starttidspunktet og dertil oven i købet
(igen så vidt jeg husker) var så uheldig at stå af på den gale station. Den
halve time kunne han godt have brugt til sidst for at sikre 8-0 sejren, så
remistilbudet blev afleveret på et tidspunkt, da han havde for lidt tid til
bage til at udnytte sin fordel på brættet. Ærgerligt, men storsejre over
6½ pts. er så sjældne, at vi-alligevel bør smile bredt over resultatet!

På referentens vegne
Morten



I kamp mod toppen

I denne sæson spiller VS med kun to hold i KSU's holdturnering, men vi
kunne fejre jul med den behagelige bevidsthed om at begge hold lå på
en andenplads i deres gruppe. Tirsdag den 18. januar tørnede Andethol
det sammen med gruppens nummer 1 med 4 - 4 til resultat, og dagen
efter var det vores tur: hjemmekamp mod K41, rækkens suveræne fø
rerhund med 3½ points mere end os. Holdleder Benny formanede: spil
nu omhyggeligt. Som sagt som gjort. Vi vandt 5 - 3 efter den bedste
holdkamp vi har præsteret i år. På syvendebrættet gik det relativt nemt,
men ikke uden finesser og den dertil hørende spænding.

Hollesen,K - Schousboe,S [A36]
holdturnering K41
1.c4 cS 2.Sc3 Sf6 3.e4 d6 4.g3 96 S.Lg2 Lg7 6.Sge2 Sc6 7 .0-0 0-0
8.f4 Her kunne vi få en helt anden slags stilling med 8.d4. Den spøjse
variant 8,-,Sxe4 9.Sxc6 Sxc3 10.Sxd8 Sxdl 11.Sxb7 kunne blive resulta
tet og sort har ikke noget at klage over. Teksttrækket giver i stedet en
stillingstype som den lukkede sicilianer. Hvid søger kongeangreb og sort
spiller imod i centrum og på d-fløjen. 8 ...Sd7 Et glimrende træk som fik
hvid til at bruge 9 minutter. I den lukkede sicilianer (altså uden hvids c4)
er Se8 mere almindeligt, med planen Sc7 til e6 og til d4. 9.d3 TbS 10.
h3 a6 11.g4 Sd4 12.Sxd4 cxd4 13.Se2 bS 14.b3 Sort truede med
14.,-,bxc4 15.dxc4 d3. Nu kan sort spille 14,-,bxc4 15.bxc4 ScS,men det
forkastede jeg - muligvis med urette - på grund af 16.La3 og slag på cS.
Sort står naturligvis bedst, men hvordan vinder man? Hvis man i stedet
spiller 15.,-,DaS for at forhindre La3 kan hvid spille 16.Ld2 Da3 17.Lcl
og det var jo ikke meningen. 14 ...ScS?! Nu truer 15,-,b4 og 16.-,La6
med let gevinst, så hvid er tvunget til det følgende. 15.cxbS axbS 16.
b4 Sa4 17.fS e6 18.Sg3? Sorgløst spillet. Det rigtige var først 18.Lf4.
Nu dæmmer sort op for det hvide kongeangreb, for på d-fløjen har han
allerede vindende fordel. 18 ... Dh4 19.Df3 exfS Mere præcist var straks
19.,-,LeS. Jeg troede at 20.exfS var dårligt på grund af 20,-,Lb?, men ef
ter 21.Se4 er det ikke klart. 20.gxfS Le5 Igen en meget lang tænkepau
se fra hvid. Pludselig har jeg godt 40 minutter mere på klokken, en herlig
fornemmelse. 21.Lf4 Sc3 22.Kh2 Ld7 23.LxeS dxe5 24.Se2 Sxe2 25.
Dxe2 TfcS 26.Dd2 Tc3 27.Tacl TbcS 28.Txc3 dxc3 29.De3 De7 Det
er rart ikke at få damen afskåret på k-tløjen, men det er muligvis ikke
det bedste træk. I det følgende skaber den sorte c-bonde og den hvide
bonde på f6 mange taktiske muligheder. Jeg mente optimistisk at noget
ville vise sig, ikke mindst fordi jeg havde så meget tid at bruge af. 30.
a3 Dd6 31.f6 Tc6 Her havde han kun 7 minutter tilbage, jeg hele 45.
Tid til at fumle! Det enkleste o·g på alle måder fornuftigste havde været
at spille hS fulgt af Kh7, men jeg tænkte dovent at det kunne give ham



offermuligheder med Lf3. Hvor tit skal man opleve sig selv slappe af i ge
vinststilling? 32.h4 Ta6? 33.Dh6 DfB 34.Dcl Tc6 35.hS Lg4 Ser lidt
sært ud, men jeg syntes at min løber stod i vejen på d7. I nogle varian
ter kan hvid, med en sort dronning på d8, besvare et sort Txf6 med DgS
og binding af tårnet. Kg7 strander så på h6+. Denne manøvre kan nu be
svares med det enkle Td6 og dronningen på d8 er dækket.Til gengæld
har hvid nu lettere ved at møblere om på .tårn og dronning for at skabe
mattrusler. 36.Lf3 Lxf3 37 .Txf3 c2 38.Tf2 Dc8 39.hxg6 hxg6 40.
Kg3?! Dårligt, men hvid vil forhindre et sort Dg4 (faktisk en af begrun
delserne for den sære løberafbytning) og samtidig rydde h-linjen for sit
tårn. Og hvad skal han ellers spille? Det fikse 40.TfS kan sort besvare
med Kh7, for efter 41.TxeS Dg4 har hvid ikke nogen parade mod truslen
Del. Jeg anså underpartiet 40.a4 for at være bedste forsøg. Sort vinder
stadig med 40.,-,Dg4 og truslen Del, men helt enkelt er det ikke og det
havde ikke været nødvendigt at give hvid den slags chancer. Nu et lille
listigt træk, som dog næppe kan fortjene benævnelsen finesse: ·40 ...
Dd8 Jeg regnede faktisk med at han - i rablende tidnød - ville slå på c2,
og ganske rigtigt. Efter 41.Txc2 Dxd3+ gav han op. Men var der bedre?
41.Dh6 strander på 41,-,Txf6 og nu enten 42.Th2 Dxd3+ eller 42.Txf6
Dxf6 og i næste træk Df4, med eller uden skak. Man kan også prøve 41.
Td2, men sort vinder både med 41,-.Tc3 og 41,-,Dxf6 42.Txc2 Df4+! O
l

Vanløse Sommerhede

Så kan I godt sætte kryds i kalenderen! Vores traditionsrige
"sommerhede" enkeltmandsturnering spilles i år på følgende datoer:

Første runde: Onsdag 27/7 kl. 18
Anden runde: Torsdag 28/7 kl. 18
Tredje runde: Fredag 29/7 kl. 18
Fjerde runde: Lørdag 30/7 kl. 14
Søndag 31/7: Fridag
Femte runde: Mandag 1/8 kl. 18
Sjette runde: Tirsdag 2/8 kl. 18 ,
Syvende runde: Onsdag 3/8 kl. 18

Tilmelding til mig på telefon 38 71 74 97 eller i klubben. Som sædvanlig
skal vi bruge frivillige til køkken og opstilling/oprydning, og jeg hører
gerne fra frivillige som vil give en hånd med på en eller flere dage eller -
aftener.
Steen S.



Topopgør - 3. runde hjemme mod K 41

Vanløse I
Eivind Einersen
Gunnar West Hansen -
Søren B. Petersen
Morten M. Hansen
Leif Jensen
Benny R. Pedersen
Steen Schousboe
Rolf Hjortkjær

K 41 II
Eric Brøndum
Peter Roder
Niels Nørskov
Niels Kristian Kragh
Michael Madsen
Jens-Henrik Rønkendorff
Kurt Hollesen
klm Røper Jensen

½-½
1-0
½-1/2
0-1
½-½
½-½
1-0
1-0

Vanløse har vel nok verdensrekord i uambitiøsitet. I vinterturneringen
har vi år efter år oplevet, at oprykkeren til mesterklassen hellere ville
undgå oprykning, og i holdturneringen er der næsten generel konsensus
om, at vi hellere vil spille i mesterrækken end at rykke op og komme til
at spille i 3. division. Det er dog som bekendt ikke den stærkere mod
stand, der afskrækker, men det forhold, at divisionsturneringen afvikles
på højhelliqe søndag, og det duer jo ikke for et hold, der spiller i et rne-
nighedshus. ·
Efter de første runder var vi kommet op i nærheden af førstepladsen, og
vi skulle nu møde nummer et. I et topopgør som dette burde parolen
være klar, når man erindrer vort overordnede mål om at undgå opryk
ning: Spil på tab!
Men Benny havde inden runden beroliget os med, at risikoen (chancen?)
for oprykning ikke er så stor. Dels lå vore modstandere pænt foran os i
tabellen, og dels kan det udmærket være, at der slet ikke bliver nogen
oprykkere fra mesterrækken. Spillet kunne derfor være ganske frigjort.

Jeg spillede sort mod Trompowski. Jeg prøvede et utraditionelt forsvar og
kom som følge af mit åbningsvalg til at stå noget presset, navnlig da jeg
valgte at undlade lang rokade, Der var dog nok modspil til at kunne få
stillingen ind i et lige tårnslutspil, hvor jeg endog afslog remis. Men 6
træk senere tilbød jeg selv remis, formentlig i en halvdårlig stilling. Han
accepterede heldigvis.

Gunnar spillede et positionelt glimrende parti, hvor modstanderen roligt
og sikkert blev kørt ned. Først vandt Gunnar en bonde, dernæst byttede
han dronninger, og siden hen fØlte modstanderen sig nødsaget til at give
en officer for et par bønder, i håb om, at Gunnar ikke havde bønder nok
til at vinde. Det lykkedes dog med løber og springer mod konge. Jeg hør
te, at han endte med at sætte mat i dette klassiske slutspil. Årets hold
turnering har vist os en helt ny Gunnar, som altså stadig kan spille vildt,
men som nu også kan nedgøre modstanderen i slutspil. Det næste bliver



måske, at han begynder at studere åbningsteori?

Søren spillede cool i fransk og lod modstanderen anstille alskens trusler
mod sorts kongestilling. Søren kender fransk godt nok til at kende sorts
forsvarsressourcer og nappede i stedet for at gardere mod truslerne,
først en bonde på c2, og siden en officer på hvids baglinje med dronnin
gen. Damen kunne ikke slås på grund af mat i bunden, så Søren var til
freds. Han havde nemlig set, at hvids angreb kunne afværges, når dron
ningen trak sig tilbage, mæt og glad. Men hvid spillede ganske kreativt
og fandt en mulighed for at afspærre Sørens dronning, og så gik den vil
de kongejagt ellers. Det endte vist med en evig skak. Jeg ved det ikke
præcis, da vi var løbet tør for gennemslagspapir.

taorten er en meget bedre skakspiller, end han viser i holdkampene. Ofte
har det været uret, der har generet ham, men denne gang var det vist
primært koncentrationen, selv om han selvfølgelig også denne gang
brugte alt for meget tid. Han fik med hvid en behagelig stilling, som tillod
ham at slappe af. Og så huggede modstanderen til med en enkel kombi
nation, der splittede Mortens stilling i atomer. På ganske få træk gik stil-
lingen fra behagelig til opgivet. ·

Leif er på 5. brættet placeret foran både Benny og Steen. Det skyldtes
hans gamle, høje ratingtal, snarere end hans præstationer i de seneste
års holdkampe, hvor han har været meget svingende. Men det bekom
mer ham tilsyneladende vel at skulle forsvare et højere bræt end Benny
og Steen. Efter min mening har han spillet ret sikkert i år. Det bliver til
mange remiser, og også denne gang blev' det en forholdsvis hurtig·remis.

Benny er placeret alt for lavt i rangfølgen. Han har derfor med sin større
spillestyrke fået stillinger, som jeg hver gang har følt, at han var ved at
vinde. Nogle gange i denne sæson har de smukke stillinger dog været en
anelse for udynamiske, så presset ebber ud. Denne gang fik han efter
mine overfladiske kig i løbet af partiet (også hans partiliste må jeg tænke
mig til) en så klar fordel, at han efter min vurdering var ved at køre et
sikkert point hjem. Men fordelen rakte tilsyneladende ikke til.

Steen spillede sort i en lukket sici-lookalike. Hvid stillede sig vanen tro op
med bønder på e4, fS og g4, men fik aldrig rigtig gang i sit kongeangreb.
Samtidig havde hvid spillet c4, hvilket gav Steen flere angrebsmål på d
fløjen, end man normalt får i lukket sici. Steens overlegenhed på d-fløjen
gav ham hurtigt et overtag, som han udnyttede på effektiv vis.

Rolfs parti var et kapitel for sig. Efter 25 træk stoppede han med at note
re, og efter 30 træk havde han mindre end et minut tilbage. Partiet vare
de vist en 70-80 træk, og det gik over stok og sten. Modstanderen havde



nasser af tid, men han blev næsten endnu mere påvirket af Rolfs tidnød
ind Rolf, der formåede at stable en meget klar gevinststilling på banen.
1odstanderen spillede videre ad absurdarn i håb om, at Rolfs vinge ville
alde. Modstanderen fandt en mulighed for at skabe ravage, da Rolf for
•andlede bonde til dronning og brugte begge hænder til at bytte bonden
1d med en dronning. Det må man vist ikke, selv om der er mange, der
,ør sådan. Modstanderen protesterede og ville tilkalde en kampleder. Så
:om der for alvor panik i salen, for hvem var egentlig kampleder? I van
ig Vanløse-stil havde vi ikke rigtig fået fortalt nogen, hvem der var
:ampleder. Johnny sad inde ved siden af og spillede lyn, og da nogen
ravde fundet ud af, at det vist var ham, der var kampleder, havde Rolf
indnu en gang forvandlet en bonde til dronning med brug af begge hæn
ler, og modstanderen var vist også ved at være mat. Hvad der blev ud
ianqen på disputten, fandt jeg aldrig ud af, ud over, at holdlederne skrev
inder på et holdkort, hvor der stod, at Rolf havde vundet, hvilket efter
nin mening også er det mest rimelige. Jeg havde i hvert fald aldrig selv
irotesteret mod en forvandling med brug af begge hænder. Johnny var
nden der blev skrevet under på partilisterne inde på, at det vist var mest
imeligt at erklære partiet remis, mens andre mente, at der ikke var
ijernmel i reglerne til at dømme et parti remis, fordi en spiller havde
iruqt begge hænder. Det virkede for mig som om, Johnnys beslutning
hvis det altså var en beslutning) blev ignoreret.

Efter min mening må man holde sig til kamplederens beslutning og
å klage, hvis man mener, at kamplederen har begået en fejl, også selv
,m kamplederens beslutning måtte være forkert. Det skete tilsyneladen
le ikke, men det sidste ord er måske ikke sagt i den sag. Der kommer
nåske et efterspil, hvis nogen vil klage over den endelige beslutning
hvis der altså er truffet en sådan).
'ivind
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