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Den 9. november indledte VS I sin holdkampsæson med en udekamp
mod Lyngby. Holdleder Benny havde i indkaldelsen formuleret
sæsonens ønskemål som syv sejre og ingen oprykning, altså ganske
som det vi opnåede sidste år. Dette mål kan jeg varmt tilslutte mig,
men håbet brast allerede her i første runde.

I Lyngby starter man allerede kl. 19,00 og på dette
tidspunkt var der kun fire Vanløsespillere til stede. Lyngbys
kampleder oplyste at han ikke måtte starte kampen før hold.kortet var
udfyldt og underskrevet. ..Æhh, er det ikke noget nyt? Nå, men
allerede fem minutter senere var vi fuldtallige og gik i gang. Søren
havde oven i købet taget en taxi for at nå det. Er det ikke at tage sit
arbejde lige lovlig seriøst?

Jørgen kom skidt fra åbningen og bedre blev det ikke i
midtspillet. Opgivet i træk 27. Kort derefter kunne jeg selv opgive,
ligeledes i træk 27. Jeg mente at have snydtmin modstander:
merbonde og - troede jeg - fin stilling, men usportsligt nok havde han
set et træk længere og opstillede en platmattrussel som jeg desværre
ikke havde faet med. Han fik omgående sin bonde tilbage og desuden
et enormt udviklingsforspring og angreb mod min blottede konge.
Det angreb spillede han bare godt. Den slags nederlag er umådelig
deprimerende, eller rettere, det er deprimerende at det sker så tit for
mig nu om dage. Hvis man skal finde noget positivt ved sagenmå det
være at det hurtige nederlag ved denne lejlighed gav mig mulighed for
at følge de andre partier tættere endjeg ellers kunne. En fattig trøst,
men jeg var allerede udpeget som referent for denne runde og hvad
gør man ikke for Fribonden?



Med disse to nederlag var vi efter to en halv times
spilletid bagudmed o - 2 og det var tid for Deres referent at kigge sig
omkring. Søren stod sympatisk med de hvide brikker; Eivind spillede
sort og havde efter åbningen en hæslig stillingmed permanente
positionelle svækkelser og nul modspil, Morten stod ca. lige 9g det
samme gjorde Gunnar og Benny. Rolfhavde tyk gevinststillingmed
merofficer.

Da der var gået 2 timer og tre kvarter ofrede eller tabte
Søren en kvalitet. Han havde både bonde og initiativ for kvali' en og
der var ingen særlig grund til bekymring. Gunnar havde midlertidigt
ofret en bonde i åbningen, men var ved at få et godt tryk samtidig med
at bondenblev erobret tilbage.

Tre timer: Rolf har stadig sin merofficer og klar
gevinststilling. Hvorfor giver hans modstander ikke op? Eivind står
stadig forfærdeligt. Intet er klart i de øvrige partier, men både Gunnar
ogBenny er ved at få fat.

Tre timer og et kvarter: Morten bytter sin hvidfeltede
løber afmod en sort springer, selvom sort har en løber på b7 og hvid
har sin konge på g2. Tilsyneladende for at vinde en ussel bonde, men
det ser mildest talt farligt ud.

3,30: Med de sorte brikker har Gunnar længe kæmpet
energisk i sin Caro og nu er det klart at han står bedst. Om det er nok
til gevinst er så et andet spørgsmål. Morten har taget sin bonde, men
det ser altså meget risikabelt ud! Løs kongestilling og-åbne linjer og
måske snart en åben diagonal nedmodMortens konge. Eivind har
forsvaret sin møgstilling med stor tålmodighed og nu snyder han
pludseligmodstanderen for en kvali! I en stilling som tilsyneladende
ikke rummede aktive muligheder var der alligevel en åbning ned mod
modstanderens ensomme konge. Det ligner nu en sikker gevinst for
Eivind, -hvilket ikke bare. er held, men stærkt og køligt spil uden de
paniktræk som vi andre ville lave i sådan en stilling.

. 3,35: Benny har nu klar gevinststilling, men desværre
kun 4 minutter igen og der er både fribønder og kongeangreb i luften.
Gunnar vikler af til et ligefarvet løberslutspil medmerbonde. Også
Søren er ved at have dårlig tid. Modstanderens tårn trænger ind og det
er ikke længere oplagt at Sørens bonde og stærkt placerede springerer
tilstrækkelig kompens for kvali' en.



3,45: Mortens modstander gør en grov fejl som Morten
omgående udnytter. Merofficer til Morten! Få minutter senere giver
modstanderen op. Var vi heldige eller var det Mortens satsning som
bar frugt? Døm selv, forMorten har lovet at vise partiet i Fribonden.

3,52: Benny er også ved at vinde. Han. har et ffer
merbønder og-en fribonde på næstsidste revle. Desværre har han
næsten ingen tid-tilbage. Eivinds modstander finder et choktræk
(Lg2xe4) i en stillingmed et hvidt Tgl og et udækket sort tårnpå g8
og et sort tårn på c6. Desuden enhvid dronning på c3 og en åben
diagonal ned til h8 ... Gris på gaflen! Eivind spræller så godt han kan,
men der er intet at stille op. Der var Lyngby saft suse mig heldige!

3,58: Benny tilbyder remis i gevinststilling. Han har kun
12 sekunder igen og modstanderen accepterer. Gunnar vinder sin
bonde nummer to og dermed partiet.

4,00 Søren tabermed springermod to bønder. Han
kunne måske have spille smartere i slutspillet, men havde for dårlig
tid. Fordømt!

Slutresultatet blev altså 4,5 -3,5 til Lyngby. Som det
fremgår kunne den dramatiske match lige så godt være endt med en
sejr til os, men måske er det melodien i år: Ingen sejre og derforheller
ingen oprykning! Hvis vi ellers scorer 3,5 points i hver kampkan der
vel ikke blive tale om nedrykning?
Steen S.



Efter 11 sejre på stribe måtte guldalderholdet bide i det sure æble.
Men det skulle jo gå galt når de to topbrædder begge taber; jeg kan
i hvert fald ikke huske hvornår det sidst skete. LyngbyNirum er
nedrykker fra 3. division, så måske er resultatet okay og 2. pladsen
er fortsat indenfor rækkevidde, selvom man selvfølgelig ikke skal
tale om den slags allerede nu.
Lyngby-Virum 1 4½-3½ Vanløse 1
EsbenKjems Hove 1-0 Søren Boeck Petersen
Mikael Larsen 1-0 Eivind Einersen
Lars Rugholm 0-1 MortenMøller Hansen
Torben Rønsted 0-1 Gunnar West Hansen
Peter Lautrup Larsen ½-½ Benny Roland Petersen
Peter Hee Lindhardt 1-0 Steen Schousboe
BjarneNielsen 1-0 Jørgen H. G. Hansen
Hans Timmermann 0-1 RolfHjortkjær Hasling

Søren var oppe mod en jævnbyrdig modstander, selvom vi i
Vanløse selvfølgeHg regner Søren for bedre end hans ratingtal. Viså jo også i sommers at han når han endelig deltager i turneringer,
så får han straks pressens bevågenhed med sit spil og resultater.
Ud fra min bedømmelse havde Søren, i den del jeg så, initiativet,
men tiden blev knap og en del chancer forsfl)ildt. Modstanderen
udtalte dog også efterfølgende at partiet ltgeså kunne være gået
den anden vej.



Hvad der skete i Eivinds parti har jeg vanskeligt ved at bedømme,
men det blev en meget rodet dronningindisk, hvor hvid måske
havde en fordel i, at Eivind ikke havde et sikkert sted til kongen,
men igen, tiden var nok en afgørende faktor.
Morten fik en af de stillinger, som han bare spiller godt. Melstor
tålmodighed (og tidsforbrug) opsamler han små fordele og selvom
det ofte er nervepirrende at overvære (det slap jeg dog for denne
gang, da jeg var engageret andetsteds), så er det meget sjældent at
Morten svigter. Og dronningindisk var ikke godt med de sorte denne
aften.
At Gunnar i sin skakkarrieres efterår skulle blive en inkarneret
positionsspiller havde de fleste af os vist forsvoret. Men det er
ganske enkelt imponerende, hvordan han, a la i en stor del af
partierne i sidste sæson, nedspillede sin modstander med rene
positionelle midler. Måske han har fundet ud af, at mange af de
yngre spillere aldrig fik lært sig skakkens sjæl, men kun kan regne.
Smukt og trods alt 2-2 på OL-brædderne.
Tiden blev også den afgørende faktor i mit eget parti. Det er yderst
vanskeligt at disponere de 2 timer, man får til hele partiet, for hvor
langt bliver det? Og hvorfor skal vi skakspillere, som må elske det
lille spil siden vi fortsætter år efter år, finde os i så usle betingelser. I
"gamle dage" havde vi tid til fordybelse og spændende analyser af
hængepartier. Kunne man ikke som et kompromis udvide spilletiden
til 5 timer, hvor så kun den sidste time bliver gambling i stedet for

Fodpostfraformanden:
Plac. Klub Land Score Afsluttede partier Procentuel score

1 Vanløse DK 13 16 81 %
2 Jakobstad FIN 9½ 17 ·s6%
3 Molndal s 8½ 14 61 %
4 SKRockaden s 8 12 67%
5 Jvvas-Shekki FIN 4 12 33%
6 Hørsholm DK 3½ 12 29%
7 En Passant Svedala s ½ 11 5%

Stillingen i den nordiske K~skak holdturnering pr. 24/10.2005. 7



skak. Det blev det mest spændende parti, som jeg har været
involveret i længe. Til sidst måtte jeg dog nyde godt af en sportslig
modstander, da jeg sad med dronning og 3 bønder mod dronning
og 12 sekunder tilbage. Efter sådan en omgang er man både glad
og bitter. Glad for spillet men bitter over uret (og på ·sig sely, hvad
brugte man dog al den tid på tidligere i partiet?!). En pudsighed som
viser lidt om skakspillernes udholdenhed, så mødte vi også
hinanden ca. i 1970 og som jeg husker med samme resultat. Men

· ak og ve, når man kommer hjem og sætter Fritz i gang er det
bekymrende så mange klare gevinster, som jeg måske kunne have
nået indenfor tidsgrænsen. Eneste trøst er at modstanderen med
langt mere tid tilbage begik endnu flere fejl.

Jeg har aldrig selv vovet at spille Caroen, men hvis det er teori at
komme ind i så trist en stilling, som Steen fik, er det en rigtig
beslutning. Eller også forstår jeg bare ingenting og måske lavede
Steen bare en grov fejl, men det så bare ikke sådan ud.
Deprimerende at sidde ved siden af, når man nu ved, hvor godt
Steen normalt spiller i stillinger der passer ham.

Og Jørgen blev tilsyneladende også overrasket En stonnoffensiv
på dronningfløjen blev Jørgen blot tilskuer til og den stramme plads

. resulterede i et lidt for hurtigt.nederlag. For ham (og andre) ville lidt
kamptræning gøre underværker.

Rolf imponerede med sin 6. sejr på stribe. Godt klaret af en mand
der egentlig hellere vil på Casino. Rolf elsker komplicerede stillinger
med rusk i, og det fik han foræret, idet modstanderen forsøgte at
kombinere sig til en bonde. Men så blev han bange, formentlig for
sin kongestilling, og tabte i stedet for en officer, hvilket Rolf iskoldt
udnyttede og vi slap endda for en neglebidende afslutning.

Vi tabte tilsammen 13 ratingpoint, så konklusionen er at vi spillede
en anelse under forventning, det må vi råde bod på i næste runde.

Benny, hotdleeter

Hvornår voverfolkfra andet-holdet sig udmed
at visepartierfra holdturneringen?

8



Morten kommenterer :sit parti fru I.
runde ude modLyngby-Virum:

Referenten har venligt gjort mig
opmærksom på, at jeg var involveret i
et parti, som holdkammeraterne un
dervejs troede, at jeg måske var ved at

_mistekontrollen over eller endog tabe.
For at tage referentens kritik eller
undren i forkøbet mente ban at jeg
derfor lige så godt kunne kommentere
partiet først som sidst. Lad det være
sagt med det samme: jeg havde gan
ske klar fordel i det meste af partiet
(ca. 27 ud af de 39 træk), men et par
fejlgreb overlod en kort overgang ini
tiativet og fordelen til sort. Det varede
dog kun ca. 3 træk, så var jeg ovenpå
igen. Bevares, ID3n kan tabe partier på
at stå næstbedst gennem 3 træk, men -
modstanderen _skal jo også spille præ
cist i de situationer, Gevinsten må
som sådan regnes for at være fuld for

•tjent. Lad mig prøve at forklare begiv
enhedernes gang:

· 1.d4,e6 2.c4,f5 3.8f3,Sf6 Vi er havnet
i Hollandsk, hvor specielt hvid kan
vælge en del forskellige opstillinger
hver med sin charme. 4.Scl, Lb4 5.
Db3,a5 I denne variant skal man hus
ke ikke at spille 6.a3?1, idet sort har
finessen 6.~,a4! 7.Dxb4?,Sc6 8.Dc5;d6
9 .DbS,Ta.S og dronningen er fange t.
Jeg kan bedst lide g3 nu frem for e3,
da jeg har erfaring for, at son efter ro
kade og Kh.8 kan overgå til farligt
kongeangreb ved at skubbe bønderne



har fuldstændig kontrol over hele
brættet. Desværre gik jeg væk fra det
11uskønne" vindertræk Sb3 og ledte i
stedet efter et pænere træk, som ville
åbne op for tårnstøtte i e-linien. 17.e4,
Df6 18.exf!, Du'S' 19.Stn Men det
her ·er et tåbeligt træk. Efter De3 var
der stadig hvid fordel. Nu slipper sort
af krogen og udligner, men efter det
tvivlsomme Kg2 kom han oven i køb
et til at stå lidt i overkanten i kraft af
det kraftige initiativ og kongeaqreb
på den hvide majestæt. Maskinen er
enig med min vurdering under partiet,
at der kun kortvarigt var grund til at
være bekymret på hvids vegne, og
sorts fordel varede kun ved over
trækkene 22-24. 19.-,Sxe6 20.Lel,
Tae8 21.Dcl! Den kritiske stilling.

4

3

2

8

5

e t $f h

a b c

8

4

1

s

7

·frem og stille de tunge officerer på
ft/g8 eller f6/g6. 6.g3~b6 7.Lg2,Lb7
8.0-0,0..0 9.Lf4, Sc6? Dette er helt
gaJt. og giver straks hvid klar fordel;man· skal blot vælge mellem SbS eller
partitrækket. Efter SbS ville fordelen
være blevet endnu støræ: 10,SbS,Tc8

. l 1.a3,Le7 12.dS +/. eller 10.-,d6 11.
a3,a4 12.Dc2,LaS 13.dS +/. men jeg
havde egentlig ikke noget imod de
varianter, hvor sort før eller · senere
slår pA c3. Sort ftr bloten farsvarsbn'k
mindre. Aktuelt burde sort nok have
besluttet sig til 9.-,Sa6 som holder
bedre styr p6 cS og dS. 10.cl5,Se7 u.
dxe6,Lxe3 12.Dxe3,Se4 13.J>a3!? Jeg
vaklede mellem Da3 og De3 og er i
efteranalyserne også i tvivl om, hvad
der er bedst. "Maskinen" kan godt lide
trækket og mener uanset hvad, at hvid
har klar fordel. Det sidste erjeg enig i,
men det kan jo være lidt ·vanskeligt
ind imellem at. fastholde en sådan.
Sort kæmper med en hullet og poten
tiel svag bondestilling. 13-,d6 14.
Tad1,Sc6 en lille overraskelse, men
han brød sig ikke om uden videre at
tillade det naturlige Sd4. Med tekst
trækket opstår der et for sort kedeligt
bindinpmotiv ned mod løberen på b7
og med det kæmper sort de næste
mange træk. I denne stilling skulle jeg
have spillet De3! med ideen SgS.
Efter Sd2? kunne sort havde reddet
æren med Sd4! =. 15.Sd2?~c5? 16.
Ld5,Kh8 og nu havde det planlagte
Sb3 I givet afgørende hvid fordel, da
man holder bonden pi o6 eg ·i øvrigt

Læs i 1lfØte RT.EwåtlEinermø tlt'liiel
om k-skak ogkrysttdlatgler,mtujtitm oggodt

samarbejde ipartiafviklinger/



Begge parrer har faktisk en svag
kongestilling, idet sort skal holde øje
med såvel bagrækkematter som Lh6
muligheden. Der er nu lige spil om
end det selvfølgelig kræver, at man
ikke træder ved siden af i de skarpe
hovecfvarianter. · 21.-,DhS 22.Kg2?!,
Scd8 Jeg havde egentlig planlagt 22.
Sh4 fulgt af f4, hvorefter sort bliver
silet tilbage, men da jeg havde brugt
40-45 min. mere end modstanderen,
skulle der jo også spilles lidt hurtigt
iod imellem. Måske var 22.-,La.8!?
som frigør springerne i retning mod
kongefløjen en bedre chance for sort.
23.Sgt,- Jeg troede under partiet, at
trækket skulle forsynes med et · ud
råbstegn, da den herfra dækker alle
vigtige felter omkring kongen inkl. et
sort tårn til e2 i flere varianter, men
efteranalyser viser, at Sh4 var mere
nøjagtigt og holder stillingen i dyna
misk · balance. 23,.-,c6 24.Lxe6,Sse6?
Endelig ikke 24.Lf3??,,Txf3! 25.Sxf3,
cS 26.TdS, LxdS 27.cxdS,DxdS og det
er hvid der tabet- duellen om bind
ingerne i den lange diagonal! Sort
skulle selvfølgelig have slået tilbage
med tårnet, så d-bonden ikke bare
falder. 24.-,Txe6 2S.Lxb6, c5+ ze.e,
Sc6 27.h3,Sd4 28.Txd4,cxd4 28.DxaS
ville have væretmeget skidt for hvid.
Nu er sort imidlertid på hælene
(igen!). 25.Txd6,cs+ 26.t3,Tf6 Man
kan sige, at sort satsede alt på at give
en skak i diagonalen og så håbe på det
bedste, men den skrøbelige sorte
bondestilling ramler sammen før ener

siden. Ved brættet og i efteranalyserne
stod det klart, at der ikke er nogen
direkte vej til den hvide konge
hverken med Sf4+,Lxf3 eller Txf.3.
27.h3,ief8 28.~2!,- Sådan. "Game
over". Ideen med at stille kongen på
b2 fjerner al tvivl om, at sort kan
bryde igennem. Nu kan hvid efter be
hag skubbe sort bagud med f4 eller
g4, men truslen mod b6 er heller ikke
nem at parere fx. 28.,Sc7 29.Txf6,
Txf6 30. Tdl,DeS 31. Lf4 +/- eller 28.
-.Lxf3 29.Txf3!,Txf.3 30.Txe6,T3f6
31.Txf'6, Txf6 32.Dd3 som vinder for
hvid, og 28.-,Sd8 29.Tfdl,Sc6 30 ..
Txf6,1xf6 31.Db3 er ikke meget bed
re. Jeg var ganske fornøjet med
springeren på gl, som effektivt dæk-.
ker en række taktiske, finesser. 28.
,SgS 29.Txf6,Txf6 30.IAgS,- 30.
De5??,Sxf3+ 3 l.Sxf3,DxeS 32.Sxes;
Txfl går jo ikke, men 30.g4!, Dg6
3 l'Def havde vundet direkte. På- dette
tidspunkt var jeg med 6 minutter til-

. bage mod modstanderens 13 minutter
ivrig efter at trække hurtigt og nå frem
til et klart vundet slutspil eller konge
angreb, hvor den svækkede baglinie er
et tydeligt tema. De sidste nemme
træk trak jeg derfor å tempo: 30.-,
DxgS 31.Te1,T18 32.De5J)g6? 33.
De7,Tb8 34.Dc7,Te8 3S.Txe8+~xe8
36.Dxb7,h6 37.De4, Dd7 38.b4,.Dd2+
39.Del,~ og sort opgav.. l-O.

Morten

Her er vist ligeplads til en varm julel,ilsen
fra bestyrelse øg redaktion!
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