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HER SPILLES. SKAK
1. e4 eS Mod Rødovre II,bræt 3,mod2. Nf3 Nc6
3. Nc3 b6 Franz Henriksen: Fantastisk flot
4. Bc4 Bb7 spil afOluf. Her viser Oluf et5. d3 h6
6. Bd2 · d6. storslået overblik i en stilling med
7. g3 NaS reduceret materiale:8. Bb5+ c6
9. Ba4 bS

10. Bb3 _ Nxb.3 E,■ ■ "-·" """"~
11. cxbS

Nf6 -~ -~12. Nh4
13. NfS · ~=b ~ ■-■~■ ~~~~-~~14. f4 Bc8 , . ■
15. Nxe7+ Qxe7 ■ · 8.fi\16. f5

~~7 •••17. g4
18. h4 ~=6 ft ,11.•19 .. Qf3

c5 ' · •■,11 ·20. Ne2
21. gS

6~6 . . . ■- "~· ..
22. gxh6 023. 0-0-0 Bb7 ■.
24. h5 gxf5 ---

Kommentarer og konstruktiv kritik •25. Rhg_l+ Kh8
26. Qxf5 Qxf.5 udbedes, gerne fra vore k-eksperter!
27. exf5 Bf3
28. Rdel Bxh5
29. Ng3 Bg4
30. Ne4· Bxf5
31. Nxd6 · Bxd3
32. Rxe5 Bg6 Olufer Hvid og
33. Rxc5 Nf6 trækker ..........34. Be3 Kh7
35. Bd4 NhS se side 13!

RESULTATER I
. HOLDTURNERINGEN

Rødovre II-VanløseII. 3-5
Vanløse 1 4-4' Octysseus 2 Erik Johansen - Niels R.endlev 1-0
Søren Boeck Petersen ½-½ JacobSytvan Claus Petersen - Ole Lergren o":-1
Eivind Einersen 1/:,-½ Thorlejf Meyer Franz Henriks en- OlufTang 0-1
Morten Møller Hansen 1/2-½ Jesper Klausen
GunnarWest. Hansen 1-0 Bo Søndergaard Kristensen Jens Hvid - Sten Baners 1-b
Benny Roland Petersen 1/:,..½ Bo Jørgensen ? Niels P .Krogh 0-1

Steen Schousboe Y:.-½ Peter Koefoed Børge Nielsen - Peder Herberg 0-1

Jørgen H. G. Hansen 1/2-½ Niels Oddershede Zoran Wisal - Bjarke Stærke 1-0
Rolf Hjortkjær Hasling 0-1 · Jesper Friis John Vestergård- Bjørn Gemzøe 0-1



TRODS ALT
EN SEJR

2. runde bragte os ikke tilbage til det niveau vi burde have. Vi
mistede 18 ratingpoints yderligere, selvom om vi slog dem som lå
på 1. pladsen inden runden. ·
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Vanløse 1
Søren Boeck Petersen
Eivind Einersen
Morten Møller Hansen
Gunnar WestHansen
Benny Roland Petersen
Steen Schousboe
Jørgen H. G. Hansen
RolfHjortkjærHasllitg

5-3 Albertslund 1
0-1 Carsten Nielsen
1-0 Pelle 0. Larsen
½-½ ~Jesper Pedersen
1-0 · LeifLaursen
½-½ Søren Holm Jensen
1-0 Brian· Feldborg
½-½ BirgerMadsen
½-½ Jakob Larsson

Jørgen var den første der blev færdig. Allerede i 3. træk lavede han
noget der lignede et selvmål og det blev bare værre i den
efterfølgende fase. Men så fik Jørgen ny luft (og det var tiltrængt for
modstanderen. snøftede højlydt, lad os håbe at Jørgen ikke blev
smittet) og stod faktisk så overbevisende, at Morten.ikke forstod
fredslutningen indtil han fik at vide, .at der manglede en kvali. Med
modstanderens tidsforbrug in mente må det have været fristende at
spille videre, men det ville have været hasard.

Teorikendskabet er ikke stort, men jeg mener at det var wienerparti,
som Eivind endnu engang brillerede med, i hvert fald en åbning der
gennem Eivinds. hånd og hjerne har bragt 6s mange overbevisende
points. Dej)ig enkelt men samtidig seværdigt.



Knap såbrillant var Sørens kombi. Han har en evne til at bringe liv i 4
enhver stilling, men her spiHede fantasien ham et puds, men det
koster nogle gange, når man vil vinde. Sommerens storform synes
for eri stund borte, der skal sikkert større udfordringer-til.
vinde vil Morten også, men det er nogle gange umuligt, når
'nodstanderen er fredelig og har de· hvide. Hollandsk giver ofte
campskak, men stonewall kommer nogle gange, som her, til at ligne
ram. Og der blev ingen chancer.til_ at forvandle.

::fter den positlonelle opvisning sidst, spillede Gunnar-denne gang
:emmelig passivt, men måske var det taktik at lokke alle ·
nodetanderens brikker over på dronningefløjen, senere fik Gunnar i
rvert fald frit løb mod kongen og det er jo også sjovt. ·
~olf blev faktisk udspillet af en modstander der havde m~re 300
·atingpoints mindre; men Albert-manden havde ikke selvtillid til at
uldføre værket og jeg trorselvfølgelig også, atRolfhavde fundet
roqet rusk på et tidspunkt, men den halve bekom vel.

Jeg var egentlig lidt betænkelig ved min stilling, men så afviklede vi
alt, til et for mig fordelaqtiqt slutspil. Jeg tror manden bevidstqik
efter det halve points, .og han vurderede rigtigt. 'Om hans vurdering
;å gik på, at han kunne holde stillingen eller den gik på at jeg nok
kke kunne finde ud af det, må stå hen i detuvisse. Den fordel jeg
nente at have kunne Fritz imidlertid ikke se. Og selv om man
ndimellem kan tvivle på Fritz evner, så vidner resultatet denne gang
kke om det.

=å spiller så smukt positionelt skak som Steen og jeg var ret tidligt
telt rolig. Men langt senere begyndte jeg, og for øvrigt også Steen
selv, alligevel at tvivle på om sort var sluppet ud af kniben. Men det
~r hårdt at sidde overfor Steen i stillinger,' hvor små posi-fo.rdele
'orvandles til større, så da sort valgte en lidt panikagtig løsning på
oroblememe blev han straffet prompte. Og så kan man jo som
sidste mand nyde publikums bevågenhed.

kke en sejr der vil gå over i historien. Ikke ligesom )<ampen mod
samme modstander for omkring 15 år siden, rriens der endnu var
jrøde i skakken, hvor vi vandt med samme cifre og sikrede os
oprykninq tH 3. division. De 6 første på vores hold var vist allemed
:lengang!

Nostalgisk holdleder, Benny



Genopstandelse

En gang i 1960'eme oprettede Danmark og det daværende
Vesttyskland et militærtsamarbejde, den såkaldte fælleskommando.
Det vakte lidt blandede følelser blandt ældre danskere således på ny at
se tyske soldater i Danmark og i Politiken tegnede og digtede Bo
Bojesen som følger:

Det lyder som et eventyr,
Et sagn afgammel dato,·
Ein alter Broder kam zuruck,
LovprisetværeNATO.

Lignende følelser, om end mere ublandet positive, må
gribe en gammel redaktør ved synet afden genopstandne Fribonde. Et
dybfølt tak til Gemzøe, men lad ham nu ikkeblive eneansvarlig for
bladet. Vi vil alle gerne have et godt klubblad, men så må vi også alle
ind imellemgive et bidrag. For nu at tage et eksempel: Jeg har set
ref~rater fra Førsteholdets .kampe, men hvor hulen bliver referaterne
fra Andetholdets ditto af? Skal vi henslæbe vores tilværelse i bondsk
uvidenhed og sort fortvivlelse?

SteenS.

Nyt spilletidspunkt?

I utallige år har vi i Vanløse startet urene kl. 19 ,45. Så vidt jeg husker
blev der en gang stillet forslag om at ændretidspunktet til 19,30, men
forslaget blev vistnok glemt på den relevante generalforsamling.

Nu er forslaget imidlertid blevet gennemført af -
fremmede magter: KSU har ladet forstå at kun særdeles gode
argumenter kan få turneringslederen til at acceptere et senere
starttidspunkt end 19,30, og sådanne argumenter har vi ganske enkelt
ikke. Det ligger derfor fast at alle hjemmekampe for Vanløse i
holdturneringen starter kl. 19,30.

Så kan man spørge om det er fornuftigt at lade
·Vinterturneringen starte kl. 19,45. Det tror jeg ikke der er mange som
vil synes, så vi må vel konstatere at vi fra denne sæson har fået et nyt
spilletidspunkt uden at være blevet spurgt. En fornuftig ændring som
det aldrig lykkedes os selv at gennemføre. Måske skal man ikke altid
frygte Big Brother og indblanding udefra?

Steen S.
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NOK.EN.PIND I
STAKITTET.

✓isse personer i klubben
:r begyndt at kommentere
nin indsats i holdskak.
)ette parti blev det 3.gevinst
iart af tre. Detvar mod
tødovres Il hold ogmin
nodstander var Børge Nielsen
ler spillede Hvid:

Børge-Nielsen bagefter:
Det værste var,athan spillede
så_ frygteligt hurtigt!

Kommentarer er meget velkomne!

. e4 d.5 2. exd5 Dxd5 3. Sc3 Da5 4. Sf3 Sf6 5. Lc4 Lf5

kandinavisk åbning som jeg efterhånden har spillet med succes mange gange, selvom·
et anses som en tvivlsom åbning på højtplan, det siger nok bare lidt om niveauet.

. d3 e6 7. Ld2 c6 8. 0-0 Dc7 9. Tel Sbd7)0. a3Ld6

ort har fået stillet of:ficerene i stilling og peger.ned mod den hvide kongestilling.
tillingen er forholdsvis . .
ge begge parter har fået udviklet, men hvids næste træk er en svækkelse af
engestillingen.

L g3 Lg4 12. d4 h5 13. Le2 Lxf3 14.Lxf3 h4 15. Te2 hxg3 16. :fxg3

ort har fået åbnet ih-linien og hvid har ikke rigtig fået skabt noget modspil på den
iodsatte fløj. Sorts plan er enkel han rokerer langt og dobler tårnene i h-linien.

>-0-0 17. Se4 Sxe4 18. Txe4 Sf6 19. Te2
h7 20. c4 Tdh8
Ivid prøver at skabe modspil med c4, men efter Tdh8 dur det planlagte c5 ikke pga ..
xg3 ! I panik spiller hvid
t endnu dårligere træk, istedet for det rolige De 1 som stadig ville have holdt stillingen
.ogenlunde i balance, omend sort stadig har et vist pres .

1. Bf4 Bxf4 22. gxf4 Qxf4 23. Rg2 Rxh2 24. Rxh2 Rxh2 25: Qfl

116 26. Qd3 Qg3+ 27. Kfl Rhl+ 0-1

"Peder Herberg" <peder@herborg.dk>
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K-SKAK SUCCES
FOR VANLØSE

Det ser ud til, at vores 1.hold er godt på vej til at vinde årets nordiske
2.division, og vi ser dermed ud til at leve op til favoritværdigheden. Specielt på
1.brættet har Eivind godt hjulpet af Steen scoret fornemme 5½ af 6, hvilket
burde bringe ham over 2400 i rating.

Holdet består af 1. Eivind (assisteret af Steen), 2. Morten, 3. Benny og 4.
Søren (assisteret af Jesper Asgaard). Hver spiller på holdet' skal spille 6
partier, så som det ses nedenfor mangler Vanløse endnu 7 partier for at
afslutte turneringen. ·

De seneste bulletiner antyder, at vi formentlig får 4 points i de sidste 7 partier
så teoretisk set er løbet kørt for forfølgerne.

Stillinoen pr. 28/11-05:
Plac. Klub Land Score Afsluttede Procentuel

· partier score
1 Vanløse DK 14 17 82%
2 SK Rockaden s 8½ 13 65 %
3 Molndal s 9½ 15 63 %
4 Jakobstad FIN 9½ 17 56%
5 Jvvås-Shakki FIN 4½ 13 35%
6 Hørsholm DK 3½ 12 29%
7 En Passant s ½ 13 4%

Svedala

Mvh. Morten
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K-SKAK
KRYSTALKUGLE-SKAK?

Når vi ser tilbage på min og Steens k-skak sæson, ser vi
ikke alene tilbage på en glimrende score med 5 ½ af 6. Vi
ser også tilbage på en række partier, hvor man nu kan se, .

. at vi traf en række helt rigtige valg, selvom vi dengang vi
gjorde det, var meget i tvivl. Årets sæson ser ud som om,
vi havde en krystalkugle til hjælp. Det havde vi ikke, og
det var i hvert fald ikke computeren, som foreslog
krystalkugle-trækkene. Det var den gode gammeldags
menneskelige intuition, kombineret med en del held. I ·
mange partier var det Steens intuition, der gav pote, mens
det følgende parti primært blev styret af mig. Steen
hævdede, at han ikke. forstod stillingen, ..$å han fulgte for
det meste mine anbefalinger: Det 20: træk var dog hans
forslag, og det endte i høj grad med at blive et afgørende
træk.

Partiet var det eneste af de 6 partier, ·hvor vi kom
dårligt fra åbningen. Det skete som sædvanlig ved at __
følge teoriens anbefaling. Krystalkuglen var dermed gemt
væk de første 1 7 træk.

Tuomo Teeriaho - Eivind & Steen
1. e4 cS 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6. Det
lykkedes mig at overtale Steen til at lade os k-skak
debutere med Najdorf. Problemet med den åbning er, at
der findes så hulens meget teori. Det var jeg ikke bange
for, for i k-skak kan man jo slå op i de samme bøger som
modstanderen. 6. Le3. Her har sort valget mellem det
noget underlige, men absolut spillelige, 6 ... Sg4!?, det
mere forsigtige 6 ... e6, eller teksttrækket, som er det mest
positionelle. Vores· modstander havde indtil nu trukket a
tempo, og vi var derfor bange for, at han planlagde det



vilde officersoffer 6 ... e6 7. g4!? e5 8. Sf5 g6 9. g5 gxf5
10. exf5 +Perenyi-angrebet. Principielt har jeg ikke noget
mod at spille vildt i k-skak, men det skal helst foregå på
vores præmisser. I Perenyi-angrebet er det hvid, der har
alle chancerne for sin ofrede officer. Desuden ville Steen
ikke spille en computer-variant som denne, så derfor
6.~.e5 7. Sb3 Le7 8. Le2 Le6 9. SdS. Hvid vælger den
mest positionelle variant, så måske havde vi fejlbedømt
ham? Men vi er underalle omstændigheder stadig i en
kendt teorivariant. 9 ...Sbd7 10. Dd3 o-o 11. o-o Lxd5
12. exdS. Da vi nåede til træk 9, læste jeg om en ny bog·
om Najdorf, som Sune Berg anbefalede kraftigt. Jeg
skyndte mig at købe den for at se, hvad teorien sagde om
denne stilling, hvor sort har mangemuligheder, f.eks.
12 ... Se8 med planen 13 ... f5. Min bog anbefalede at
spille som Judit Polgar gjorde i 1999 mod Svidler i Dos
Hermanas, nemlig 12 ... ScS?! Bogen priste sorts spil i
høje toner og gav dette træk et!. Bogen angav ingen
forbedringer af det hvide spil, så det lykkedes forfatterne
at forblænde os til at spille dette træk. Jeg fandt et par
måneder senere ud af, at Polgar 2 år efter partiet i 1999
igen mødte Svidler og igen havde denne stilling på
brættet. I 2001 valgte hun at spille 12 ... Tc8, hvilket
indikerer, at både hun og Svidler egentlig mente, at
12 ... Sc5 var ufarligt for hvid. I hvert fald var det Polgar,
der følte, at der var behov for at afvige. Sorts 12 ... Sc5
tvinger hvids dronning ud på en mystisk vandring: 13.
Dd.2 Sfe4 14. Db4 ·as 15. Db5 Dc7 16. Tfdl b6? Sådan
spillede Polgar også. Vi havde egentlig godt set hvids
svar, men valgte alligevel at spille som Verdens stærkeste
kvinde. Bedre er 16 ... fS. Jeg kunne ikke lide det på grund
af planen f3 fulgt af slag på c5 og Lc4, men sort behøver
ikke at frygte den mulighed.
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a b C d e f g h

17. f3! Langt stærkere end Svidlers 17. Dc4?. Svidler
Polgar fortsatte 17 ... f5 18. Ld3 Dd8 19. Sxc5 Sxc5 20. a3
Tc8 21. Db5 e4 22. Lfl Lf6 23. Tabl Le5 24. b4 axb4 25.
Txb4 Sd7 26. Tc4 Txc4 27. Dxc4 De8 28. Tel Sf6 29. h3---
Sd7 30. Dc7 f4 31. Lcl e3 32. Lb5 exf2+ 33. Kxf2 f3 34.
opgivet. Når man har set, hvor lidt spil hvid rar i dette
parti, kan det ikke overraske, at vores modstander vælger
at forsinke den sorte ... f5-plah. 17 ... Sf6 18. a4! Den plan
havde vi ikke fået med. Jeg troede, at sort med ... 13.4
kunne få hvids brikker til at stå underligt. Jeg troede også,
at 18. a4 ville forhindre hvid i at gennemføre et
gennembrud på dronningfløjen, men det er heller ikke
hvids primære plan. Hvids plan er i første omgang at·
bringe officererne i stilling, og først derefter forsøge et
gennembrud. Efter at have analyseret denne stilling i en
del timer proklamerede Steen stillingen tabt for sort. Så
slemt tror jeg ikke, det er, men det er i hvert fald alvorligt



for sort, og tid til at skrue op for spillestyrken. 18 ...Tac8
19. c3 h6. Det første i en serie afunderlige,
tilsyneladende forsigtige sorte træk, som dog senere viser
sig at give mening. Planen med ...h6 er at forberede ... g5
om mange træk. Det viser sig også, at feltet h7 skal
bruges af en anden brik. Endelig forhindrer man på kort
sigt Lg5. 20. Lfl Ld8! Steens plan var dels at dække b6
og.dels at få dronningen overført til kongefløjen.. Jeg
kunne ikke rigtig se, hvordan det sidstnævnte skulle
kunne opnås, men jeg blev klogere. 21. Lf'2. Hvid spiller
lige som sort forsigtigt. Forskellen er, at vi i
bagklogskabens lys ikke rigtig kan se planen med hvids
løbertræk i træk 20 og 21, mens sorts træk viser sig at
give god mening. Hvid truer nu med at omplacere sin
springer, hvorefter b4 kan pusle Sc5 væk. Sort må derfor
bytte springeren. 21. .. Sxb3 22. Dxb3 Sd7 23. Lb5?
Indledningen til en dårlig plan. Bedre var 23. Dc2-d2
fulgt afTcl og b4. 23 ... g6. Sort skal passe på og må
langsomt forberede sit kongeangreb. Straks 23 ... f5 giver
hvid mulighed for at skifte plan og spitle-24. Dc2 fulgt af
25.Ld3, hvorefter sort enten må ty til en passiv dækning

t·"- •

med ... g6 (der kan rulles op med et hvids h4~h5 eller
endog med straks g4) eller spille ... f4, hvorved initiativet
på kongefløjen overgår til hvid. 24. Tel f5 25. Tadl Sf6,
Sort har udlignet, fordi hvid har undladt at gennemføre et ·
gennembrud på dronningfløjen, men i stedet har spillet
planløst. 26. Lc6? Hvid har ikke indset, at løberen kun er
til pynt på c6. 26 ... gS 27. Dc2 Dh7. Vi var i tvivl om,
hvorvidt dronningen skulle til f7 (efter f.eks. 27 ... Sh5)
eller h7. Men som man senere kan se, valgte vi det rigtige
felt. Fornemmelsen sagde, at der kunne komme angreb i
h-linjen. (Steen: Ja.jeg plæderede for 27.Dfl, hvilket nu
bagefter er svært at forstå. Hvad skal den på g6 eller h5?}
28. De2 Kh8! Frigør g8 til et tårn, og bringer kongen i
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sikkerhed. Vi har stadig 'god tid til at forberede det helt
store kongeangreb, så vi kan tillade os at spille cool. ·
(Steeri: Som så ofte havde vi god gavn af Vanløses
berømt/berygtede tusindhåndsanalyse. Jeg mener at huske
at det var Morten som energisk argumenterede for det
stilfærdige kongetræk, og Eivind har jo ret. I lyset af
krystalkuglens bagklogskab er det det helt rigtige.) 29.
Khl? Hvid tror stadig på fred og ingen fare. Han overser
.risikoen ih-linjen. 29 ...h5J0.-~4. Endelig går hvid til
angreb på dronningfløjen. Men det er for sent. 30 ... h4
31. Tfl Tg8! Igen cool.Væk fra f-linjen, hvor hvid kunne
udnytte en binding, og overtil g-Iinjen, hvor den sammen
med Dh7 kan skabe en dødelig kanonild mod hvids
konge. 32. Da6? Hvid har ikke indset, at sorts angreb er
superfarligt. Morten og jeg brugte en aften i klubben på at
analysere 32. Da6. Vikom til den konklusion, at sort
havde afgørende angreb: Vi fik ret. Computeren kan som
sædvanlig ikke se langt nok til at opdage faren. Den tror
stadig, athvid står udmærket. (Steen: Selvomjeg som
helhed havde svært ved at orientere mig i dette parti
kunne jeg da godt forstå at det var mereend.letsindigt af
hvid først at begrave sin hvidfeltede løbet på c6 og
dernæst flytte sin dronning til a6. Hvem skal nu forsvare
Hans Majestæt?) 32...Tb8 33. Tbl. Sort kan ikke
forsvare dronningfløjen, så der er intet andet for end at
fortsætte kongeangrebet. Normalt er det jo også farligere.
at gå efter mat end efter materialegevinst. 33 ... g4 34.
bxa5 g3 35. Le3. Efter partiet angav hvid, at dette måske
var hans tabstræk, og at han kunne have reddet partiet ·
med 35. Lxb6..Men det er forbi. Jeg havde sammen med
computeren fundet sort gevinst i alle varianter.
Hovedvarianten lød 35. Lxb6 h3 36. Tb2 Sh5 37. gxh3
gxh2 38. Tel Dh6, og planen ...Df4 fulgt af ... Sg3+ fulgt



af afdækkerskak ender i mat i de fleste varianter. T resten
vinder sort masser afmateriale. 35 ... h3

En smuk stilling. Sort har· tårn, dronning og to bønder i
angreb mod en næsten enlig hvid konge. Det må
selvfølgelig gå galt for hvid. 36~ Tb2 gxhi 37. g3 f4 38 .
gxf4 Tg2 39. Txg2 hxg2+ 40. Kxg2 Le7. Detene
forsvarstårn er afbyttet, hvorefter sorts næste angrebstårn

. reelt er uden modspiller. 41. De2 Tg8+ 42. Khl ShS 43.
opgivet. Hvid taber dronningen og går så vidt jeg husker
mat i 12 træk.

Eivind

RxN - BxR
Rg7+ -_Kh8
Rxf7 - Kg8
39-h7++

13



J.~vi.cu:1t igen rgen

Den.opmærksomme læser vil have bemærketat der i forrige ·Fribonde
var ikke mindre end to referaterafFørsteholdets første kamp i denne
sæson. Systemet er ellers ganske enkelt: holdlederen udpeger forud for
hver runde en referent. Med syv runder og otte spillere bliver denne
opgave altså fordelt på smukkeste demokratiske vis. Hallo, hører I
efterpå Andetholdet? ·

Til første runde havde Morten bedt mig referere, uden på
forhånd at have aftalt dette med holdleder Benny. Benny på sin side
mente at da han ikke havde bedt andre skrive referat påhvilede denne
opgave ham selv, og dermed kom der til overraskelse for både Benny
og mig to referater i bladet. .

Det er ikke til at sige hvor længe denne nye trend vil
vare, men her følger i hvert fald mit uigenkaldeligt sidste referat fra
Førsteholdet i denne sæson: ·

Hjemme mod Albertslund den 7. december

Efter det knebne nederlag i første runde var vi nok alle
opsat på revanche i anden runde, og det gik da også som det skulle. På
første bræt regnede Søren helt galt med et "flot"·dronningoffer som
førte direkte.i.fordærv. Denmand er synligt arbejdsramt ud over al
rimelighed.

På andet bræt blev Eivindmed hvid præsenteret for et
for ham (og mig) nyt træk allerede i træk tre: l.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3
h6!? i stedet for normaltrækkene 3,~,Lb4 eller 3,-,Sf6 eller sågar 3,
,dxe4.-Det udviklede sig ret hurtigt til en meget taktisk affære hvor
bondestillingen på begge sider var til at græde over, men hvor linjer
og diagonaler til gengæld spillede en stor rolle. Eivind vandt i fin og
aggressiv stil.

På bræt tre spillede Morten sort i en Stonewall. Efter
Larsens mening er den kun god for Sort hvis Hvid både har lukket sin
sortfeltede løber inde med e3 og har begravet sin hvidfeltede løber på
g2, hvor den i lang tid bider på Sorts granitopstilling med d5 støttet af
c6 og e6. Dette gjorde Mortens modstander ikke, men alligevel fik
Morten efterhånden klar fordel. Til slut viste det .sig at den totale
dominans over h-linjen ikke var nok til gevinst. Hele resten afbrættet
var frosset uhjælpeligt til og remis var uundgåelig.

Gunnar forsøgte sig på bræt fire med det såkaldte
kongeindiske angreb, men fik ikke for alvor gang i angrebet. Pludselig
var der dog en chance og Gunnar greb til rried begge hænder.·Iflg.
Gunnar en ufortjent sejr, men den slags. tæller jo også.



På bræt fem spillede Benny så vidt jeg nåede at se en
rimelig sikker remis uden de store gevinstchancer til nogen af
parterne. hnidlertid så jeg ikke så meget afpartiet-for på bræt seks
komjeg selv til at sidde i hele fire timer. Jeg havde et minut og min
modstander nogle få sekunder tilbage da han blev sat mat. En unødig
dramatisk finalei et meget positionelt parti, hvor jeg fik klar fordel i
åbningen, vandt en bonde mod at overlade ham løberparret og afslog.
hans reniistilbud uden betænkning. I slutspillet med to løbere mod to
springere ofrede han pludselig den ene løber for at få en fribonde, og
så blev det spændende. Heldigvis kunne jeg ofre tilbage og.efterlade ·
hans konge på h-linjen mens min egen konge.og min tilbageblevne
springer kastede sig over hans a- og b-bønder. Med to forbundne
:fribønder i overvægt gik det lige.: · · -

På bræt syv lavede Jørgen en ellerflere grove fejl i
åbningen og stod tilbage.med en ruin af en stilling og en kvalitet i
undervægt. Han kæmpede sig mirakuløst tilbage ipartiet og det hele
endte højst overraskende i en hårdt tilkæmpet remis.

Rundens største sensation indtraf dog på bræt otte, hvor
Rolf ikke vandt. Faktisk stod han næstbedst i slutspillet, men remis
blev det altså alligevel. Dermed ensamlet sejr til os på 5 _: 3 og det
har vi ingen grund til at være utilfredse med. ·
Steen S.
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Vestvoldturneringen
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Som tidligere meddelt er Vanløse arrangør i 2006 og det ville være
fint hvis vi kunne stille med mere end de to hold vi mønstrede sidst.
Turneringen afvikles som holdturnering med firemandshold.
Betænkningstiden er en halv time pr spiller pr parti, og vi spiller over
to onsdage med tre runder hver gang. Det præcise tidspunkt er endnu
ikke fastlagt, men det bliver kort tid efter at KSU's holdturnering er
spillet færdig.
Steen S.



KALENDER
8/2 Holdturnering 5. runde
112 Undervisning/ foredrag·

25/1 Udsatte partier
18/1 Holdturnering 4. runde
11/1 l.ynrnesterskab
4/1 Udsatte partier

28/12 Nytårshygge
21 /12 Juleafslutning
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.t<V.KMAND
Morten Møller Hansen
Lerager 22

. 2605 Brøndby
43454549 .
Mail:
mmhansen@privat.dk

KASSERER
Bjørn Johansen
Flakholmen 7 II
2720.Vanløse 38746687
Mail: bj@ssv.dk

REDAKTION
Bjørn Gemzøe
Ålekistevej 99 st.v.
2720 Vanløse
38749289
Mail:
bamze@vanlosenet.dk

KSU HOLDTU.RNDRING
2.holdet:
13/12 3.runde ude mod Rødovre 2
18/1 4.runde hjemme rriod Hvidovre 1
6/2 5.runde ude mod Øbro 2
6/3 6.runde hjemme mod Jernbanen 1
25/3 7.runde ude mod Brøndbyerne 2 (spilles i Tapeten, Magleparken 5,
Ballerup med start' kl. 13) ·

1.holdet:
14/12 3.runde hjemme mod Odysseus 2

· 18/1 4.runde ude mod Seksløberen 1 (K41 's lokaler, Valby)
8/2 5.runde hjemme mod Brønshøj 2.
6/3 6.runde ude mod Herlev 1
22/3 7.runde hjemme mod Ballerup 1 ·


