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INDBYDELSE.
Hermed indbydes til årets Vestvoldholdturnering 2006

Datoer: onsdag den 29. marts og 5. april

Starttidspunkt: 19:30

Sted:

Form:

Tilmelding:

Rygning:

Vanløse Skakklub
Menighedshuset vedVanløse Kirke
Ålekistevej 156

4-mands hold
30 min. betænkningstid pr. spiller pr. runde
3 runder pr. aften

senest søndag den 19. marts

Turneringen afvikles i røgfrie lokaler.
Der må ryges på markerede gangarealer.
Der er røgfri og røgfyldte analyselokaler!
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Med venlig hilsen
Morten MøllerHansen
formand Vanlese Skakklub
Tlf. 43 45 45 49 (bedst kl. 19-22)
mmhansen@JJ_rivat.dk



DOBBELT CARO:
En tvilling kommer sjældent alene, har en klog mand en gang sagt, _og
sandheden i dette udsagn har j:egJust fået demonstreret i to runder af .
den igangværende-holdturnering. Først den tidligere omtalte katastrofe
fra udekampen mod Lyngby-Virum~ Hvid er Peter Lindhardt og
partiet blev spillet den 1L november -'05,

Caro-Kann (metJ Lfl~c4)

1.e4 c6 2.Sc3 dS 3.Sf3 dxe4 4.Sxe4 Sf6 5.Sxf6+ gxf6 6~L(:4 Li'5
6.Lc4 er ikke det mest almindelige" og Sort behøver ikke at svare Lf3.
Et udmærket alternativ, angivet af Larsen i Solide Åbninger
(Skakskole, bind 5) er her 6 ...Tg8 med ideen 7.0-0 Lh3 8.Sel Lg4.
Der er naturligvis remis ved trækgentagelse efter 9.Sf3 Lh3, hvis
begge parter skulle være interesserede.

7.d3!? e6 8.Le3 Sd7 9.Sd4 Lg6(?} Et bevidstløst
rutinetræk, men det værste er at det er indledningen til en helt forkert
plan, som jeg brugte en del tid på at beregne. I det følgende er der
adskillige muligheder for at undgå at falde i afgrunden. Jeg nævner i
flæng 9 ...Tg8, 9 ...Ld6, 10 ... f5 eller Ld6, 13 ... Dxd l + og 14 ... Dxd2+.
Jeg havde imidlertid snedigt forudset de følgende fem træk og fulgte
blindt min plan. 10.f4 Sb6? Åbner stillingen for Hvid! Men som sagt,
den-en gang valgte plan stod i vejen for den sunde fornuft og fik mig
til at spille med hovedet under armen.

11.fS .Sxe4 12.dx~4 Lxf5 13.SxfS Da5+ 14.J)d2
Dxffi?? Så langt planen. Sund merbonde til Sort, troede jeg, men
Hvids næste træk havde jeg ikke fået med. 15.0-0-0 Jeg havde
simpelthen overset at det nu truer en plat mat i bunden. Sort er færdig.
Han må straks aflevere sin merbonde og kongen finder ikke ly
nogetsteds. Det hvide udvildingsforspring er overvældende og der er
kun tilbage at nydehans angrebsføring. En værdig afslutning kunne
være 15 ... Lc5 16.Dd7+I<tf817.Lh6+ Kg8 18.Dd8+ medmat.

15... e5 is.run J)c8 17.Txf6 Le7 18.Tf3 De6 19.Tdfl
Td.8 20d)c3 O..:(L2l.g4b522.Tf5 f6--23.Lh6 Tf7 24.gS Td4 25.Dg3
Kb3,gn6 Dxc42'7.Dg7+ og mat! En grufuld oplevelse!

Dernæst springer vi frem til den 8. februar -06. Hjemme
mod BrønsbøJ, her repræsenteret af Esben Christensen.
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Caro-Kann (med Lf1-c4)

1.e4 e6 2.Sf3 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sf6 5.Sxf6+ gxf6 6.d4. Dette er
det normale træk. Ved tanken om at samme variant som i første runde
var på tapetet steg min puls mærkbart. Denne gang måtte jeg se mig
for!

6 ... Lf5 7.Lf4 e6 8.Lc4 Ld6 9.Lxd6 Her ville jeg
foretrække 9.Lg3, men smag og behag. Hvid fortalte efter partiet at
han hadede dobbeltbønder, men jeg ville ikke have drømt om at
besvare Lg3 med Lxg3. Så hellere 9 ...Dc7 fulgt af Sd7. 9 ... Dxd6
10.De2 Sd7 11.0-0-0 0-0-0

På dette tidspunkt. drev en naturlig trang mig
nedenunder. På toilettet mødte jeg Eivind.
- Vi har spillet som lyn og torden, sagde jeg. Han har brugt 9 minutter
og jeg selv 8. Vi har spillet 11 træk, men det er først nu min
modstander er begyndt at tænke.
- Det samme her, sagde Eivind.
- Standardplanen for Hvid er Sh4, men det går ikke direkte på grund

afDf4+ og haps på h4.

Tilbage i spillelokalet så jeg at Hvid havde brugt yderligere 9 minutter
på at spille 12.Sh4?? Han skulle naturligvis have spillet 12.Dd2 eller
De3 eller Td2 eller endog Kb 1, hvilket jeg ville have besvaret med
12,-,Lg4 fulgt af afbytnig på f3, f6-f5 og Sf6, hvor-Sort har alt hvad en
Caro-spiller drømmer om: Fremstød med h-bonden, tryk i g-linjen,
tryk mod d4. Springeren kan vælge mellem g4, e4 og d5 og er klart
stærkere end den hvide løber. I partiet fulgte som lovet 12 ...Df4+.

Efter partiet fortalte Hvid mig at han ville have givet op
her hvis det ikke havde været en holdkamp. Det er surt for
kammeraterne at være bagud 0- 1 efter blot en halv time. I
fortsættelsen kommer den sorte dronning midlertidigt til at stå en
smule afsondret, men der er på ingen måde kompens for den
manglende springer. Sort skal bare bytte officerer af.

13.Dd2 Dxb414.g3 Dg5 15.f4 Dg6 16.Dc3 Sb6 I 7.Lb3
Le418.Thel Ld5 19.a4 Lxb3 20.Dxb3 Td6 Så stod vi lige i tid, hvx
26 og 27 minutter. Den følgende springermanøvre overraskede min
modstander, men alt vinder jo.
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21.aS Sa8(!) 22.Te3 Thd8 23.a6 b6 24.Tc3 De4 25.Da4
Sc7 26.Tcd3 e5 27.fxeS fxeS 28.Db3 Txd4 29.Dxf7 Txd3 30.cxd3
Dg6 31.Dc4 Td4 32.Db3 De6 33.Da3 Dd6 34.Db3 DdS 35.Da3 DcS+
og Hvid gav op. Tidsforbrug Hvid: 45 minutter, Sort: 1 time og 25
minutter. Jo. jeg havde skam passet på.

Og moralen? Man skal se sig for, skal man, og
rutinetræk er forbudt, men det vidste vi jo godt. Er der noget specielt
ved denne variant som får både Hvid og Sort til at glemme det? Eivind
vandt i øvrigt et fint parti, så måske er den lære man kan uddrage en
helt anden: Den der tager den første tænkepause taber!

Steen S.

Klubben er ved at få scannet samtlige numre af Fribonden siden bladets start i
1944. Scanningen bliver foretaget af Lars Zwisler, der interesserer sig for
skakhistorie og som har tilbudt at foretage scanningen kvit og frit! Under hans
gennemgang af arkivet har han opdaget, at der mangler et nummer fra
December 1989. Nummeret efter står der nemlig at læse på forsiden, at der
udkom 12 numre i 1989, og derfor skal vi selvfølgelig prøve at få fat i det
manglende blad.
Lars opdagede også, at arkivets eksemplar af Fribonden fra marts 1994 er
trykt med blanke sider på side 9 og 16.
Derfor kære læser - hvis du trisser hen og finder dine gamle intakte
eksemplarer frem af de to nævnte numre, så tøv ikke med at bringe dem til
formanden, som vil tage godt hånd om dem. Den første til mølle kan snuppe
en gratis øl eller en vand fra kassen!

Formanden
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1. d2-d4
2. b1-c3
3. c1-g5
4. g5.xf6
5. f2-f3
6. d1-d3
7. a2-a3
8. e1-c1
9. h2-h4
10. g2-g3
11. f3-f4
12. f1-h3
13. gf-f3
14. h4-h5
15.a3xb4
16. c3-b1
17. d3-d2
18.h5xg6
19. f3-e5
20. f4xe5
21. e2-e3
22. d2-f2
23. b1-d2
24. d2-f3
25. h3-f1
26. b2-b3
27. f2-h2
28. b3xc4
29. h2-e2

Vores egen Thustrup Hansen har
deltaget i Skak i dagtimerne EMT,
arrangeret afKSU
Turneringen blev afviklet i K 41 's
lokaler i Valby.Den 30/1 2006.
Her viser vi et indtil nu ukommenterei
parti.Einar Auckenberg-Thustrup
Hansen. Se nu blot:

~t: Borgmesterlige
e7xf6 k
f8-b4 træ ,
e8-g8 •
b4-a5
f6-f5
c7-c6
a5-c7

b7-b5
g7-g6
a7-a5
b5-b4
a5xb4
c8-a6
b8-d7
f7xg6
d7xe5
d8-g5
g8-g7
a8-d8
c6-c5
g5-e7
c5-c4
e7-e6
f8-h8
d5xc4
SE BAGSIDEN....



2X6 (er det dobbelt så godt?)
Vi er jo nogle fredelige mennesker i Vanløse. Gid andre kunne
lære at afslutte stridigheder lige så hurtigt som det skete
denne aften. Og alligevel var et helt andet rygte løbet os i
forvejen, i hvert fald stillede Seksløberen op med deres
stærkeste krudt for første gang i denne sæson. Nemlig
stormester Jacob Aagaard. Trods den fredelige indstilling
virkede det alligevel animerende på nogle; for første gang i
denne sæson mistede vi ikke rating.

Seksløberen 1 3--5 Vanløse 1
Jacob Aagaard Madsen 1/:z-1/:z Søren Boeck Petersen
Peter Erik Olsen 1/:z-1/:z Eivind Einersen
Søren Haahr Dalsberg 0-1 Morten Møller Hansen
Jørgen Dahl Toldsted 0-1 Gunnar West Hansen
Jacob KJæ.- 1/2- 1/:z Benny Roland Petersen
Carsten Pedersen 1/2- 1/:z Steen Schousboe
Michael Rasmussen 1/:z-1/:z Jørgen H. G. Hansen
John Høier Nim 1/2- 1/:z Rolf Hjortkjær Hasling

Steen og Jørgen var de første til at ryge fredspiber og det var
i ret så afklarede stillinger. At jeg så bedømt efter Steens
normale spillestyrke og efteranalysernes afsløring af
modstanderens stærke og svage sider, tror at Steen ville
have vundet ,er en anden sag. Hvis og hvis•.•
Jeg selv og Eivind fulgte trop kort efter. Sidstnævnte efter en
lang teoriduel i Nimzoindisk, hvor Eivind efter de seneste k
skak bedrifter (se tidligere FRIBONDER, det hedder det vel i
flertal?!) måske hellere ville have haft hvid. Selvfølgelig var
mange brikker endnu, men lige så det ud. Jeg troede at jeg
var smart i åbningen, men i stedet fik vi en meget flad
stilling, hvor mine brikker ikke var havnet på de rigtige felter
og da min modstander var rigelig tilfreds med remis, såh••••
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- - Er der noget der kan sætte Søren op, så er det når
modstanderen lugter af udfordring. Så endelig så vi Søren
oppe i højeste gear, men han måtte alligevel give en halv.
Efteranalyserne viste heller ingen fortsættelser der duftede
af mere end remis, men senere kom Jacob tilbage og fortalte
at Fritz havde fundet gevinsten for Søren (for ikke PC-nørder:
Fritz er IKKE et menneske men et skakprogram!). Også her
viste stormester Jacob sig som meget, meget sympatisk,
ikke mange ville i plenum have erkendt at have stået til tab
mod en klart underratet modstander. Jacob var engageret i
-alt hvad der foregik og lod også os andre mindre ånder være
m!:d. Også da Rolf sen~r~ analyserede sit parti og_ _
"fornærmede" ham med " så har du straks efter 5 sekunder et
svar parat", som humoristisk blev besvaret med "det var
altså efter 0,5 sekunder", viste en meget stor mester. Jeg fik
helt lyst til at investere i nogle af hans skakbøger og min
seneste skakbog købte jeg vel for 25 år siden. Apropos Rolf,
så var han ikke meget for at spille remis og som vanligt var
det også en meget dynamisk stilling, der sagtens kunne være
spillet videre på,. men remisen var fornuftig nok. Den der
havde begået den næset fejl havde nok tabt eller også havde
skakuret afgjort det.
Så sad de sidste to og svedte. Stakit-Gunnar fik tilbudt og
snuppede testamentebønderne inklusiv c-bonden og med en
fæstning til kongestilling og en dronning der kunne finde en
vej hjem igen var der irigen tvivl. Jacobs kommentar var blot
"jeg forstår ikke hvorfor Gunnar ofrer så meget tid på det",
men modstanderen brugte endnu mere og overskred i en
håbløs stilling.
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Morten imponerer mig. Det var en nydelse at se hvordan
presset blev større og større og også blev omsat til noget
konkret, selvom modstanderen egentlig kæmpede
fremragende og var meget tæt på remisgrænsen. Jeg har
ikke fulgt så godt med de senere år, men jeg mener at
Mortens skakkarriere topper i denne holdsæson.
5-3 var fint nok selvom vi mødte sorteper i gruppen.

Helhedsindtrykket var en lidt kedelig match, men at træffe
stormester Jacob gjorde det alligevel til en rigtig spændende
aften.

Hvis man ikke er en flittig FRIBONDE læser eller statistikker,
er man måske mystificeret af overskriften, men den hentyder
til at 3. og 4. runde bød på 12 remisser. De kan jeg ikke
mindes at have oplevet før. Nu må der lidt fight ind i partier
synes remiskongeholdlederreferenten

REMIS IGEN IGEN
Når vi nu ikke kunne præstere 6 remisser på ny, så kunne vi
da alligevel på holdplan spille remis. Og det var faktisk rigtig
pænt. Vi vandt ra.ing på ny, så nu er det kun Søren og
undertegnede og til dels Jørgen der mangler at leve op til
deres forjættede tal. Og flot af holdet, stadig at ligge i
toppen, når vi tre endnu ikke har præsteret en pind.
Stakitmanden var syg og Leif kan slet ikke finde klubben, så
vi måtte have en doktor til hjælp denne gang.

Vanløse 1 44 Brønshøj 2
Søren Boeck Petersen ½-½ Jakob Aabling-Thomsen
Eivind Einersen 1-0 Kenneth Varberg
Morten Møller Hansen 1/2"'½ Klaus Yssing
Benny Roland Petersen 0-1 Steen Brustrup Petersen
Steen Schousboe 1-C) Esben Christensen
Jørgen H. G. Hansen ½-½ Uffe Byrlund
Rolf Hjortkjær Hasling ½-½ Niels Erik Andersen
Dr. Holst 0-1 Dennis Howe 9



Steens caro havde succes denne gang. Modstanderens
belønning for at Steen kunne de første 11 træk i søvne var at
forære en officer. Det var faktisk først ved andet besøg ved
brættet at jeg opdagede at hvid manglede en springer.
Holdmæssigt var det jo dejligt, men det er næppe en parti der
ryger ind i Steens scrapbog.
Det er før nævnt at det er svært at puste liv i en fredelig
indstillet modstander, men jeg tror heller ikke at Søren følte
sig veloplagt eller måske vurderede han stillingen som svagt
ufordelagtigt. Men det skulle blive endnu bedre.
Eivind havde gravet den lukkede sicilianer frem igen og med
stor succes. Det så legende og elegant ud. Det var svært at
se at der ikke var den store forskel på kombattanternes
ratingtal, men ak sådan nogle dage har vi alle.
Man er jo nødt til at begynde at leve med i skakspillernes
ratingfiksering nu hvor holdpartier bliver ratetogJørgen var
klart underratet, men det blev til en meget solid remis, hvor
Jørgen efter mit skøn bestemt ikke stod dårligst, Jørgens spil
bliver bedre kamp for kamp, ak ja, hvem der kunne sige det
samme.
Godt så Rolfs stilling ikke ud. Måske var det synsbedrag eller
var det Rolfs fighterinstinkt og evner der fik vendt det hele?
Endnu engang var tidsforbruget årsagen til at værket ikke
kunne fuldføres, hvorfor skal alting også gå så hurtigt. Og så
til _d~t jnere b~~røvelige.
Som det måske anes af ovenstående er det en bitter
holdleder. Mit spil bliver ringere og ringere. I starten overså
jeg en simpel trækfølge der gjorde at min isolerede bonde
blev til et evigt problem og trods stor "tanke"-virksomhed
dukkede der intet op. Det var en af de dage! Og hvad tænker
modstanderen mon? Jeg tipper, "hvor har han dog trukket det
ratingtal henne". Indrømmet, jeg overvejer helt at stoppe,
hvis der ikke sker mirakler i de to sidste runder, og det vil jo
også forstærke holdet!
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Doktmiin vendte efter~ge sæsoners fravær tHbage. Og
hvilket ~pU. T~s 2~Ø:~bas.ser i underkanten
virk.ed~ ml"J.d$taii#Utr.ens $pH ~ygt i.forhold tU doktorens. Men
de$V'8-i!tn! ~ cløi(tøten jo ikke kitOrg; så kniven biev ik.ke
stukk• i ~,-~~ øp)agte remis kiksedes i noget der lignede
et Hots1.;;sf~dto,m; så det endte med at uretfærdigheden skete
t,fdest~ ·
Endnu~S ~1$tf!: Morten sit potentiaie, 'i en van,skeUg
batanc•attg:~it<~d~ c.tøt ham at holde balancen og til sidst
truede nogle .ah>s, inkløive ;Menten, at mod:standeten var
ved at miste den. Den spændende efteranalyse viste•, udover
at ,nodstan~r:er, v.ar yderst tff!h~geng og. interessant at
analysere med11 at. b~n g1Jpl)Øde chancer i srutfasen af ,åbn.,._.., "1en også at Morten rent faktisk næpiie nogell!sinde
fik for~l. ilet kan da være at Fritzemand haft et andet syn på
det1 men det vrttes ikke i skrivende stund,

Brønshøj var inden $,,es.onen min favorit tit 1.~ eHer 2" pladsen~
men an~ f::ri gdll ii,ds~ts i de sidste to runder kan vi frygte at
2. ptar,J$eJ'l a1il!)ey.ei bliver vores, Lynsby~V'.irum kan ikke
længere ,røres. T.-11J< hvis der bliver to oprykketei der er jo
sket tmg 99 $~S,~r i divislc:.men, så der 'kommer nok et hold
ned h~tfc,,ppefr:a Skakligaen (gamle 1. division) tH
meste~kkt!11.

Afgående skakspiHer
Ben~y

KSU HOLDTU~RNERING :-
1 den fremrykkede kamp mod Jernbanen 1 d.22/2,
lykked~s det for andetholdet at vinde med· 5 :,,S-21

/: ~

Nikoiaj.,Rendlev~Ole Lergren,Gibori og Gemzøe vandt.
Thuetrup fik remis mens Baners ogNiels Peter Krogh
Nielsen tabte.
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MERE K-SKAK
Vi har for nylig vist to af sidste sæsons k-skakpartier i FB, en
Nimzoinder, hvor vi havde hvid og en Siciliansk Najdorf, hvor vi
spillede sort. Den gunstige læser vil huske at der i begge tilfælde var
tale om særdeles indviklede partier hvor begge parter havde svært ved
at finde den rigtige plan og hvor udfaldet i meget lang tid var usikkert.
Her følger en lettere ret hvor de strategiske overvejelser var ganske
simple, næsten på grænsen til det platte. Eivinds kommentarer er
markeret med EE.

TORRES ANGREB
Hvid: Eivind E, assisteret af computerprogrammet Junior (EE: Som i
øvrigt stort set ikke var til nogen hjælp i detteparti, bortsetfra til at
bekræfte vores analyser) og af Steen S.
Sort: Mats Johansson,

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.Lg5 Det såkaldte Torres Angreb, et udmærket
alternativ hvis man ikke ønsker at spille Dronningindisk eller
Nimzoindisk med 3.c4. 3 ... h6 4.Lb4 Det mest almindelige er her
4.Lxf6 fulgt af e4, hvor Hvid har terræn og bevægelsesfrihed og Sort
til gengæld løberparret. Sådan har bl.a. Korchnoj spillet flere gange,
også i matchen mod Karpov. Netop det kan være en god grund til at
spille noget andet. Måske kan man finde en vej til at udnytte
svækkelsen h6? 4 ...b6 5.Sbd2 Lb7 6.e3 cS 7.c3 Le7 8.Ld3 0-0 9.De2
d6

Hvids sidste træk antyder muligheden 0-0-0 og
dronningen skal jo under alle omstændigheder i spil. Sort på sin side
gør klar til at spille imod i centrum. Han har valgt en meget harmonisk
opstilling af sine brikker og her tænkte vi for første gang alvorligt over
sagerne. Sort fortsætter naturligvis med 10,-,Sbd7 og dernæst e5, med
eller uden forudgående slag på d4. Står Sort i virkeligheden allerede
bedst eller har vi en chance for at komme til angreb? Vi kunne kun se
en mulighed:
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10.Lxf6?! Et oplagt tempotab, men nu kan sort i hvert
fald ikke slå tilbagemed en springer. Fra f6 ville hans springer både
spillemed i centrum (e4) ogpåk-fløjen. EE: JO. Lxf6! (mit
udråbstegn) var 'Steens ide, ogjeg var underpartiet meget imponeret
over trækket. Det erjeg stadig. Det er et glimrende træk, som
udstikker hvidsplanfor resten afpartiet: Kongeangreb.' Hvids stil
blev afSteen betegnet som nyvulgær, hvilket vel er ganske rammende.
Men selv den vulgære stil kan indbringe points og give spændende
partier, så hvorforaltid spille strikt positionelt?

10...Lxf611.h4Det var planen, så primitiv at man
næsten skammer sig. Hvid drømmer naturligvis om at følge op med g4
og g5, hvorefter svækkelsen h6 vil gøre rigtig ondt på Sort. 11 ...Sbd7
12.0-0-0 cxd413.exd4 Dc7 Sort gør klar til modstødet e5. Hvem
kommer først, Sort i centrum eller Hvid på k-fløjen? Måske er det her
Sort taber det afgørende tempo. 13,-,eS kunne godt spilles direkte.

14.g4 e5 15.d5! Eivinds smarte træk, som forsinker det
sorte spil i centrum væsentligt. Nu truer 16.g5, og for ikke at være
tvunget til hxg5 flytter Sort løberen. Tempotabet Lxf6 er dermed
udlignet på smukkeste vis. 15 ...Ld8 16.Lc2

Her var der mange fristende muligheder. Jeg har ærlig
talt glemt hvorfor vi valgte lige dette træk, men en rømning af d-linjen
ogmulighederne Dd3 eller Lb3 er jo i hvert fald en slags argumenter.
EE: Jeg har ikke glemt, hvorfor vi spillede trækket. Vores plan var
den, som vi spiller i partiet, men med løberen på d3 kan sort indskyde
et ... Sc5, og hvis 'hvid derefter spiller Lc2, er ... La6 generendefor der
hvide angreb, for den hvide dronning kan ikke komme ri! at arbejde
ordentligt sammen med løberen. Planen er altså ganske enkelt at
spilde et tempo på atforhindre sortsforsvarsplan. Vi harjo ikke
travlt, hvilket illustreres afsorts næste træk.

16 ... a5 l7.g5 h518.g6 fxg6 19.SgSl Understreger
svaghedenpå de hvide felter. Nu er Sort nødt til at slå på
d5.19...Lxd5 20.Lxg6 Sf6 Springeren kom altså alligevel ti I f6. men i
mellemtiden er svækkelsen af den sorte kongestilling unægtelig: blever
en del værre.

21.Thgl Lxa2 Det overraskede os. Hvad vil han med
den bonde? EE: Alt taber allerede. Hvidsangreber uimodsuieligt.
22.Sde4 Sg4 23.Lxh5Lxg5+ 24.hxg5 d5 25.Dxg4 dxe4 26.Lg6 Tad8
27.Dhl! .
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Eivinds smarte træk. Sort har gjort det så godt han
kunne. Nu får.han byttet tårnene af, hvorefter det hvide matangreb er
tagetalvorligt af i intensitet. Men de hvide felter lokker stadig, og her
så vi den stilling som endte medat blive slutstillingen. EE: Ikke nok
med det. Viforeslog de næste 10 træk, derjo stort set er tvungne.

27...Txdl+ 28.Txdl Td8 29.TxdS+ Dxd8 30.Lh7+
Kf8 31.Df5+ Ke7 32.Dxe5+ Kf8 33.Df5+ Ke7 34.Dxe4+ Kf8
35.Df5+ Ke7 36.De5+ Kf8 37.Lc2

Det hele er ebbet ud i et slutspil hvor vi har en merbonde
og Sort en elendig kongestilling. Han må nu flytte løberen, og vi
havde planlagt at fortsætte med 38.g6, som understreger
kongestillingens svaghed. Men Sort valgte at opgive! Der blev vi
snydt for et slutspil som i hvert fald jeg havde set frem til med store
forventninger. EE: Sort opgav med bemærkningen, at han var ked af,
at han havde spillet videre, så længe, som han havde. Hvisjeg selv
havde haftsort, havdejeg spillet videre, men måske blev han forpustet
afvores lO-træks trælifølge ogfølte, at vi havde ham domineret i alle
spilletsfaser.

Steen S. + Eivind E.

Johnny Smidt klubmester i Rødovre!
"Selvom der endnu mangler enkelte. kampe i mesterklassen

er klubmesteren nufundet.Johnny kan ikke længere 'hentes.
Vi siger til lykke! Efter sejr over Bjarne, har han 5 af6. Nu er

det blot et spørgsmål om,hvor stortforspringet skal være. Et halvt,
et helt.halvandetpoint?
Nr. to bliver redaktøren (B.Enemark,red.) der som den eneste

(lidt heldigt) har tagetpointfraJohnny. "

(Uddrag fra Rødovres hjemmeside v. BjørnEnemark)



ANDEN HALVLEG.
Redaktør Gemzøe har bedt mig skrive om mesterklassen i årets
vinterturnering, men som det vil fremgå er jeg næppe den bedst
egnede til det. Der er fire deltagere som spiller dobbeltrundigt i både
efterårs- og forårsdelen af turneringen. Efterårets halvdel blev et tæt
opgør mellem Eivind, Morten og Søren, hvor Eivind til sidst vandt
med et mulehår foran Morten. Selv endte jeg som pointleverandør par
excellence. Barnlige fejl tidligt i forløbet afgjorde de fleste af mine
partier, og det var meget deprimerende.

Efterhånden som turneringen skred frem og vi også fik
spillet nogle partier i Holdturneringen gik det lidt bedre, men stadig
ikke godt nok. Stadig for mange idiotiske fejl, jvfmit indlæg om
Dobbelt Caro. Der tales om at banke rust af, men er der overhovedet
noget metal tilbage nedenunder? I anden halvdel startede jeg i hvert
fald med at tabe til Morten igen, men denne gang i det mindste efter at
have spillet godt i en snes træk.

Steen S.



. 0Program fora ret 2006:

1/3 Forårsturnering 2. runde
Det trak Thustrup:

6/3 1. hold ude mod Herlev

/4o.e2xa6' c4-c3
8/3 Udsatte partier/ "jubilæumsprogram" d8-a8

31. d4-d5 a8xa6
15/3 Forårsturnering 3. runde \ 32. f1xa6 e6xa6

33.f3-d2 a6-a1+
22/3 1. hold hjemme mod Ballerup , 34. d2-b1 a1-b2++

25/3 Holdafslutning i Ballerup (2. hold ude mod Brøndby II)

24/5

31/5
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Udsatte partier/ "jubilæumsprogram''

Generalforsamling

FORMAND
Morten Møller Hansen
Lerager 22
2605 Brøndb
43454549
Mail:
mmhansen@privat.dk

KASSERER
Bjørn Johansen
Flakholmen 7 Il
2720 Vanløse 38746687
Mail: bj@ssv.dk
-----------·--
REDAKTIO
Bjørn Gemzøe
ÅJekistevej 99 st.v.
2720 Vanløse
38749289
Mai!:
bamze@vanlosenet.dk

29/3 Vestvoldboldturnering runde 1-3

5/4 Vestvoldholdturnering runde 4-6

12/4 "Påskeskak"

19/4 Forårsturnering 4. runde

26/4 Forårsturnering 5. runde

3/5 Forårsturnering 6. runde

10/5 Forårsturnering 7. runde

17/5 Udsatte partier/ "jubilæumsprogram'


