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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
63.ÅRGANG - NR. 8 -APRIIJMAJ 2006.

Vestvold 2006.
Årets traditionelle Vestvoldholdtumering blev holdt på vores hjemmebane. Det
var kommet i stand på grund af vores 75 års jubilæum, og det blev en stor succes.
Der var tilmeldt hele 11 hold - heraf 3 fra Vanløse - og det var flere end de sidste
par års turneringer har kunnet mønstre. Det ulige antal betød, at der var et over
sidderhold i hver runde, og det blev klaret ved at de blev parret med et hold kald
et "Outsideren", og at alle der mødte dem vandt med cifrene 3-1.

Vi afviklede turneringen med seedning i 1. runde og derefter Monrad i de sidste 5
runder samt med de sædvanlige 30 minutter pr. spiller pr. parti. Der varmeget fa
episoder, som krævede turneringslederens afgørelse, så turneringen forløb alt i alt
meget tilfredsstillende. En pudsig situation opstod ved starten afanden halvdel af
turneringen, hvor Albertslund II stod og manglede en mand. Men da Gemzøe i
mellemtiden var kommet hjem fra ferie og var klar til at spille, ja så blev han da
bare sat ind på deres 2. hold- mere højtideligt skulle det heller ikke være!

Vanløse sponsorerede 6 flotte skakbogs-præmier, som blev fordelt med to i hver
seedningsgruppe. Som det fremgår afskemaet nedenfor fik alle tre Vanløse-hold
en præmie med hjem! Med I .pladsen brød vores 1. hold en utrolig sejrsrække på
hele 7 år i træk, hvor Glostrups I.hold har stået øverst på sejrsskamlen! Det skul
le være ganske vist, og jeg har siden fået det bekræftet af formanden i Alberts
lund, som også mener at vide, at Vanløse sidste gang vandt tilbage i 1997 !
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ebensraum.
Jeg er hverken historiker eller god til tysk, men jeg mindes at dette udtryk
havde alvorlige konsekvenser for en små 70 år siden. Og man manglede i den
grad plads i Herlev Skakklub 6. marts 2006. Er der noget at sige til at der
bliver færre og færre klubskakspillere? Steen og jeg sad klistret op af
hinanden og som konsekvens heraf placerede jeg min tekop på gulvet.
Resultatet var måske forudsigeligt, for et enkelt benstræk fra modstanderen
væltede indholdet ud. "Skal vi se på partiet?". "Nej, der er ikke noget
analyselokafe".
Historien gentager sig, se blot Hans Nielsens forrygende referat i
FRIBONDEN fra kampen mod den hedengangne Capablanca klub midt i
1930'erne, det var dengang at man ikke behøvede at komme lim på
noteringslisten når den skulle ind i scrapbogen!
Hvordan straffer man sådan en klub. Se bare:

Herlev 1 0½-7½ Vanløse 1
Henrik: B. Pedersen 0-1 Søren Boeck Petersen
Flemming Haupt Hansen ½-½ Eivind Einersen
!.ars ChristoffAndersen 0-1 Morten Møller Hansen
Bo Brask ()..1 Gunnar West Hansen
Magnus Egholm 0-1 18cnny Roland Petersen
Kenneth Møller Nielsen 0-1 Steen Schousboe
Viggo Lomborg 0-1 Jørgen H. G. Hansen
Anders Jacobsen 0-1 Rolf Hjortkjær Hasling

Lignende har vi vist ikke oplevet siden den minderige 8-0 sejr over
Skovlunde i vist nok 1989. Eivind er sikkert bade beklemt og glad for sit
resultat, for det er vel trods alt en fornøjelse at spille på et hold, hvor det er
en remis der skæmmer resultatet.
Men det startede med at undertegnede endelig fik en streg.
Lad os bare lige se det: 1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sc3, d5 4. Sl3, c6 5. Lg5, Sbd7
6. e3, Ld6 7. L.d31 h6 8. Lxf61 Sxf6 9. a3 ()planlægger den lange rokade og
plads til min hvidfeltede løber),9••-., 0-0 10. Dc2, TeB (til disse ikke særlig
originale træk, havde min modstanderen brugt mere end en halv time, men
efter mit næste træk gik de 4 n;;este til gengæld stærkt) 11. ().()..0 , dxc4 12.
Lxc4, b5 13. La2, b4 14. axb4, Lxb4? (jeg har spillet næsten det samme i et
k-skakparti sidste år. Det ser ud til at sort får et par tempi og angreb
forærende, men det er faktisk hvid, der får et yderst lovende angreb.
"Skomageropstillingen" eller den "skrå Aljechin-kanon" er banal men også
yderst farlig. Jeg tror, at sort skal spille 14••••••• , Tb8 eller SdS, frem for det
naturlige løbertræk. Løberen er bare i vejen, mens en springer på b4 er
generende for hvid) 15. Se4, Sd5 16. Lb11 LfB 17. Se51 Sb4?? 18. Sf6+, 1-(}.



Eivind kom ind i en sicilianer, hvor begge nåede at stå til gevinst undervejs,
men remis var yderst okay, på det tidspunkt vidste ingen jo, hvordan
matchen ville ende. Kort forinden havde Steen dog betroet mig, at vi endelig
ville få en storsejr.
En smart lille fælde var den rette gift at lægge ud for Jørgens modstander og
selv mod fantasifuldt modspil var Jørgen herefter iskold. Også den første
sejr for Jørgen i denne sæson, det tegnede lovende.
En bondemand fik Søren ret hurtigt tiltusket sig, men gevinstføringen så ikke
nem ud. Fra tilskuerens synsvinkel spillede Søren imidlertid simpelthen
overmåde smukt og modstanderen blev kørt rundt i manegen endende med
en ensom hjælpeløs springer mod Sørens 4 mulige forvandlingsbønder. Det
så næsten stonnesteragtigt ud, men jeg fik aldrig spurgt Søren om alt holdt
for en nærmere analyse.
Denne gang kunne jeg rigtig godt lide Steens Caro, men mellem de mange
gode muligheder tror jeg Steen valgte forkert, stillingen blev i hvert fald
yderst presset. Men et smart kvalitetsoffer satte modstanderen på en alt for
stor prøve og han fandt intet modgift i sine lange tænkepauser.
Rolf har rimelig succes med atmodtage bonden i dronninggambit og selvom
stillingen længe var låst og tidsforbruget stort (heldigvis også for
modstanderen) har man jo efterhånden vænnet sig til at Rolf helst vil sætte
det afgørende stød ind i de sidste minutter/sekunder. En ret så sikker og
overbevisende sejr, selvom Steen vistnok undervejs mente at med
stillingerne i de øvrige partier ville remis ikke være at foragte.
40 minutter gav Morten forud på uret. Men så havde han også fundet alle
"teoritrækkene" med de hvide mod Tarrasch-forsvaret. Jeg var lidt
betænkelig, men minsandten om modstanderen efterhånden indhentede og
overhalede Morten på uret!! Og i mellemtiden fik Morten mere og mere
overtag og modstanderens kvalitetsoffer prellede af på Mortens præcise spil.
De ca. 50 ratingpoint der var mellem kombattanterne lignede flere hundrede
i dette parti.
Efter overstået sygdom var vores stakitmand tilbage. Og Gunnar fortsætter
selv om han var lidt rystet ovenpå 1. b3, Sf6 2. Lb2, g6 3. Lxf61? Med mine
briller var Gunnar meget fænge lidt i underkanten, men i slutspillet var
Gunnar yderst overbevisende.
Og sådan endte alt i fryd og gammen og endelig har vi præsteret me.-e end
den forventede score.
Det bliver en rigtig spændende sidste runde, topholdet LVS fik klø med 6-21

så nu risikerer vi at rykke opl
Og vi er jo også gode. K41 li som vi i sidste sæson slog 5-3 og som heldigvis
stjal oprykningspladsen ligger nu til oprykning fra 2. division.

Sæsonreferent Benny

Man skal aldrig glæde sig før dagen efter.
Robert Storm Petersen
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Mat afslutning.
Takket være en betænksom tumeringsf~der fik vi lov at spin~ forud~undgå
lørdagskampe 11. Stil!ingen i rækken lndbØd ikke til den store fight. Vi kunn~
med en storsejr nå 1-, pladsen, men d.et er '.Vi_j~ ikke såvoldsomt
interesserede i, for så ender det jo m~sønd~gsskak, --

Vai,rdø~ 1 31/:o-4½ Ballerup 1
Søren Boeck Petel"sen ½-½ Sigfred tt~ubro
l.::ivind Einiersen 1,-0 Jesper Ulrich
Morten Møller Hansen 0,1 .Carsten Hejberg
G.unnar West Hansen 0-1 Morten Asger Mikkelsen
!\Jenny Roland Petersen ½-½ Tom Krog Nielsen
Steen Schousboe 0-1 Jø~en Carstensen
Jørgen H. G. Hansen 1/~·Y• .Jørgen Tornhøj Christensen
itolf Hjortkjær Hasling 1-0 Søren KiJsgaard

Jc,1::1 lagde for med fredsslutning allerede efter 12 træk. Men med sort og tab
af 1-115 tempi i en·speeiel franskmand, kunne jeg ikke tillade mig at afslå
tilbuddet.
Steen kom nogenlunde lige så hurtigt galt af sted, .men det var faktisk -ikke,
'-'-å :-;!emt som det zå ud til, men ofte ur det psykiske Yigtigare .end en objektiv
varclering/analylSE! vi~r- .
Heldigvis var Jørgens m~dst:~nder og$.\ i gavehumør, men en ~on.den:1and
:..ynes <Jørgen Ikke han kunne forvandle til mere end det halve, hvilk~t m~~ke
,igså var for risikabelt at satse på.
Eivfnd spillede på ny smukt 1m1d Ballerups topscorer, sommåske troede at
i,..n bavde modspii. Lukket siciliansk er lifJ 1 poEnt5 ned i .foret til Vc1nløse.
Om det var Søren ef!er Sigfred der spillede på gevinst blev jeg aldrig rigtig
M~ir ove1·1 det var i hvert fard udefra bedømt. yderst Uge hele vejen igennem.
Og så kom chokk<.?t. Gunnar havde på ny efter lidt vanskeligheder i åbningen
fået vendt det og jeg var begyndt at regne med endnu en pind. Men Gunnar
havde brngt for meget tid og da han satte tempoet op overså han noget
rimelig banalt og måtte ned for første gang i denne sæson.
Og Morten kunne heller ikke få b.olden til at rulle. Der blev i en lige eller
måske endda lidt dårligere stilling forceret alt for kraftigt, så også vores
anden superspiller i denne sæson måtte ned. Nogle gange må man med de
sorte acce!)tere at man ikke kan slå hul, men okay ingen bli:vt!!r bedre af at
spille en farveløs remis og andre gange så lykkes missionen. Ros til
modstanderen som spillede yderst disciplineret og slog til da chancen bød
sig, så fredelig var han heller ikke, og man kan jo godt forstå hvis han på
forhånd havde dyb respekt for Morten.



Hvis man vil have underholdning skal man bare overvære Rolfs partier• .Jeg
er dybt im~over ha·ns evne til at komplicere og gøre det svært for
modstanckn'en- At han den·ne gang til sidst gik hjernedød og ikke kunne se en
mat i en skal være ham tilgivetog tænk sig at opleve at Rolf kan vinde s,å
tid. Måske var detfordi hafl mødte Inden kampstart dennepng.
Så det endte altså med den 3. plads $Om Jeg allerede spåede inden Jul, men
med lidt medgang og et par spillere lidt mere oppe på mærkerne var det
blevet til den 1. plads, somvi Ikke ville have været glade for at få,
Ratingmæssigt spillede holdet næsten præcist til sin forventede score, men
der er Jo næppe tvMomat i hvert fald Søren og Benny helst vil glemme
denne sæson. En pind hver er for lldt. Gunnar og Morten var stjernerne og
Eivind nåede med en god slutspurt også en flot score. Hvis der var en
præmie for bedste underholdning gik den til Rolf og hans resultat var også
mere end OK.
Holdmoralen var- i top, bortset fra Leif havde vi kun et afbud, da Gunnar lagde
sig på langs.

Vi er med i toppen igen I næste sæson, idet holdet forstærkes, ved at
holdlederen formentlig tager mindst et sabbatår.
Skak er- de tusind sorgers spil, kun golf kan vist konkurrere med dette og i
begge spil gælder, at man ofte selv er den værstemodstander.

Benny

Golf er en god spadseretur, som bliver
ødelagt af sporten.

Marh. 'l\vain

Hvad er nu det for noget!
GunnarWest
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Vestvold . 2006
1. hold
Søren R P.
Eivind E.
GunnarW. H.
Steen Sch.
Jørgen Hansen

Glo2
l

1
1
1

Gfo l~[.-Jirø 1

O 1- 1

Yan2 l Alb l]Jtk'-2

I ·.· I ½ l l

I alt
3
2½
5½
4
5

2. hold B~~ 2, lle/cl-1 Glo 2 Van 1 ·.. : .Gl~:.f Rød2 I alt
Johnny Smidt ½ - ½ - 1 o O : - O 2
Rolf Hi. H. ½ · · o ·-1 o ·o ·. 1 2½
Nikolai Ohayv 1 ½ 1 - - - 2½
NielsRenalev · 1 l l ½ o 0 3½ 1
Jacob Gibori - - - 0 0 1 I · I

3! hold Alb l Brø 2 Rød2 Brø 1 · Alb2· ·. · Outs. I alt
Ole Lergren 0 1 ½ 0 0 - l½
Biarke Stærke · ir . 0 1 ... _½ .¼.,.,,: ... 3rH. Thustrup H. 0 -.i .. .._;t{~-- -- -···r ·o 1 - 2½
lBjørn Johansen 0 0 0 1 1 - 2

I A~bertslund 2 I I I I Glo 2 I Van 3 I Rød 1 I I alt
l_B.1øm Gemzøe - - - 0 . 0 1 . 1

Turneringstavle:
1 2 3 4 5 6 Pts. Match Plac.

Vanløse 1 4 2½ 4 3½ 2 4 20 11 1
Glostrup l 4 l½ " 4 4 3 18½ 9 2.L.._
AlbertsL l 3 2½ 2 2½ 2 3½ 15½ 10-Vanløse 2 3 2 4 ½ 0 2 11½ 6 2
Brøndby I 4 l½ 0 2½ 3 1 12 6 1
Rødovre 1 3 2 l½ l½ 1 1 10 3
Glostrup 2 0 3 0 3½ 2½ ½ 9½ 6
Rødovre 2 . 0 , 2 . 111, 3 l ~~ ') 10 I 4"- · I --+----• f ---, • ~ • - 1 ·--t· I ~ I--r-· ~1: ;--·-·\--- l .'

2½ 3 12\ anløsc .:J 1. 1 /2 · L ,2 l ,z 6 · I
Brøndby 2 1 2½ 2½ 0 3 0:. <-9 6
Albertsl. 2 0 2 3 ½ 1½ 3 10 .. 5 2
Outsideren 1 I . 1 1 1 1 6 0
FORTSAT FRA FORSIDEN ...

6 MORTEN



Delt førsteplads
i Hørsholm EMT.
For tredje gang i træk var jeg blevet inviteret til en lukket turnering i
Hørsholm. Turneringen afvikles hvert år over en weekend i marts.
Det bliver til 5 intense runder, så konditionen skal være god og kon
centrationen i top hele vejen igennem. For mit eget vedkommende
kunne jeg specielt mærke, at 5 timer fredag aften og 5 hele timer lør
dag formiddag havde sat sine spor, da jeg skulle afslutte kronen på
værket med en relativ enkel gevinstføring lørdag aften. I 15'de(!) time
lykkedes det mig at se syner og tillade modstanderen en mirakuløs
redning. Heldigvis var jeg tilbage i skarp fokus om søndagen, hvor
jeg vandt begge partier og dermed bragte mig op på en delt 1. plads.
Udover nogle rare ratingpoints (der vel sammen med den igangvær
ende Holdturnering giver en slutrating omkring 2110) og nogle kon
tanter, så fik jeg vist god form og fik spillet nogle gode og eller inte
ressante partier. Det er altid inspirerende at spille i Hørsholm, der for
mange år siden introducerede "stormester-forhold" med invitation af
en lukket kreds af stærke spillere, flotte brætter og brikker, elektroni
ske ure og langt mellem de enkelte borde.

I .runde sort mod Finn Bonnez, K4 l (2069). Jeg havde mødt Finn 5
gange tidligere med scoren +2 -0 =3 og var derfor godt bekendt med
hans solide spillestil. Jeg forsøgte at trevle hans bolværk op, men
uden det store held og faktisk kom han lidt i gang med et kongean
greb, som krævede noget opmærksomhed. I begges begyndende tid
nød besluttede jeg mig til et bytte dronninger og gå ind i et dobbelt
tårnslutspil. Desværre var stilen noget slingrende fra begge sider i
den sidste ½ times spil og efter en lang stribe uheldige fejl på begge
si.le; (11 fejl ud af de sidste 24 træk i tårnslutspilletl), u or jeg egent
lig begge var tilfredse, da den sidste bonde blev slået og fredspiben
fundet frem.

2.runde sort mod Nicholas Nielsen, Helsingør (2194). Jeg havde
spillet mod ham en gang tidligere og fulgt hans spillestil i en EMT i. 7



Odysseus, så jeg vidste nogenlunde, hvordan han yndede at spille
mod Siciliansk.
1.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,e6 6.g4,- Så langt var
det helt normalt. Det sidste træk indleder det skarpe Keres-angreb, og
det overraskede mig lidt, men på den anden side var det ønskeligt for
mig, at det kom til en gang slagsmål på brættet for der skal jo vindes ,
nogle partier. Når det kun er en 5 runders, kan man jo ikke spille for
solidt og mageligt i hver runde. Her plejer jeg at spille 6.-,h6 for at
sinke det hvide opspil, men denne gang faldt valget på a6 for at
komme til hurtigt modspil på damefløjen. 6.-,a6 7.g5,Sfd7 8.h4.Sc6
9.Le3,Sxd4 sorts modspil er centreret omkring centrumsfelterne e5,
d5 og c4 samt åbning af stillingen og kig på bønderne c2 og b2. Der
for er b7-b5 vigtigt at få sat ind i denne stillingstype. 10.Dxd4,b5
l 1.a3,Se5 Der kan siges for og imod a2-a3, men efter min mening
mest imod. For det første bruger hvid unødig tid på sorts angreb,
hvilket er rart nok, men for det andet og tredje, så får sort angrebsmål
og taktiske vendinger foræret kombineret med, at den hvide konge nu
må efterlades urokeret i midten. Desuden kommer Se5 (truer lige
Sf3+ undervejs) til c4 og b2 og hvis springeren byttes af på c4, vil b
linien blive åbnet. Endelig kommer gennembruddet b5-b4 nu med
større kraft end med bonden på a2 og taktiske muligheder som Lxa3,
Sxa3 eller Sxb2 dukker nogen gange op ved den naturlige opmarch
Dc7 og Tc8, som peger ned mod springeren på c3. 12.Le2,Tb8
13.f4,Sc6(!) Endelig ikke Sc4 her, da 14.Lf2,Sxb2?? 15.Tbl vinder
springeren og 14.Dc7 besvares med a4! og stor fordel. I stedet sætter
sort sin lid til gennembruddet b4. 14.Dd2,Le7 15.h5,Dc7 16.Kf2,f6
Både 16.f5!? og Sa2!? var interessante og for sort 16.-,0-0!? og Lb7!?

, en overvejelse værd. Med de to sidste halvtræk er situationen ændret
noget. Fra nu af er der adskillige kandidattræk, der skal analyseres.
Jeg vil spare læseren for dem her, men i stedet "lavet en slags guidet
tur" gennem moradset. Kongens sikkerhed er hovedtemaet for begge
parter og selvom den hvide nu er listet over på kongefløjen, så bety
der det ikke, at sorts gennembrudsmuligheder på damefløjen er faldet
i styrke. Hverken den sorte eller den hvide konge kern finde en sikker

Nej,hvor morsomtjeg blev satmat!
Axel Barkhuus
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havn på kongefløjen. Det bliver en linedans. l7.h6,g6 18. gxf6,Lxf6
19.Tadl,b4 (Ke7 og Le7 var mulige alternativer) 20.axb4 Det ruti
nemæssige svar. Både Sb 1 ! ? og Sa2( ! ) var interessante alternativer
20.-,Sxb4 21.Dxd6,Dxd6 22.Txd6,Sxc2 23.Tb6,- På trods af dron
ningeafbytningen er spørgsmålet omkring kongernes udsatte stilling
er ikke forduftet. Her var 23 .Lxa6,Kf7 det bedste for hvid (Le7 be
svares med Lb5+ og på Ke7? følger e5). Bemærk Lb6??,Txb6. På
trods af god forvaltning af tiden (hvid havde 24 min. tilbage og sort
45 min.) skænkede jeg ikke muligheden 23.-,Tb7!? en tanke, som
efter Sa4 vel nærmest må betegnes som uklart. 23.-,Txb6 24.Lxb6,0-
0! Nu ser man pludselig, at den hvide rnajestæt'også kan føle sig util
pas med alle de sorte officerer omkring sig, men holder man hovedet
koldt, er det dominerende tema faktisk, om hvid kan holde h-bonden
og forhindre sort i at få -en farlig fribonde, som kan gå hen og vinde
partiet! 25.Kg3,g5 26.Lc7,gxf4+ 27.Lxf4,Sd4 28. Lc4,Kf7 Giver god
koordinering mellem tropperne. Nu skulle hvid vælge mellem de
"mærkelige" kandidattræk Kh3, Tfl, Sa4!? og partitrækket
29.Tal,Tg8+ 30.Kf2,Lh4+ 31.Kfl,Tg4 Her var jeg godt tilfreds og
især da hvid et kort øjeblik greb om løberen og satte den på e3. Des
værre nåede han at se Sc2 og efter at have sundet sig lidt fandt han
det bedste felt til den på cl! 32.LeS? eller Lh2? besvares med Sf3-c2
og 32.Ld2 med Tg6 fulgt af Tf6+ og Tf2+. Desværre kunne jeg med
de sidste 10 min. inden tidskontrollen ikke finde noget konkret mod
den hvide konge eller mod de hvide bønder, så håbet knyttede sig
mest til hvids tidnød og de ukoordinerede hvide brikker, men som af
slutningen viser desværre uden at vi kom ud over remisgrænsen.
32.Lcl,Lb7 33.Lxa6!,Lxe4 (-,Sb3 Le2! +/-) 34.Sxe4,Txe4
35.Ld2,Sb3 36.Tdl,Td4 37.Ke2,Txd2+ 38.Txd2,Sxd2 39.Kxd2,Lg5+
40.Ke2,Lxh6 41.Ld3,Kg7 42.Lc4,e5 43.b4,Lg5 44. · KD,Le7
45.b5,Lc5 46.Ld5,h5 47.Kg2,Kf6 48.Khl,- og en velkendt remisstil
ling er fremkommet, hvor den hvide konge ikke kan drives ud af
hjørnet. Hvid ofrede løberen på e-bonden og vi tog remis i træk 56.
½-½.

Du vedhvordan det er!
Erik Johansen
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3 .runde hvid mod Henrik Mortensen, Helsingør (2007). Åbningen
forløb glat med et klassisk kraftigt presspil mod en forkrampet Ben
oni, som sort normalt ikke indlader sig på frivilligt.
1.d4,Sf6 2.Sf3,c5 3.d5.d6 4.c4,g6 5.Sc3,Lg7 6.e4,0-0 7.Ld3,e6 8.0-0,
exd5 9.exd5,Te8 10.h3.Sa6 11.Lf4,Sc7 12.a4,a6 13.Dd2.Tb8 14.LgS!
med simple midler har hvid fået en klar fordel. Det sørgelige tekst
træk er ikke rart at skulle spille, så b5 måtte forsøges, da Se4?? kan
slås af springeren. Det simple a5 eller Tael ville være naturligt nu,
men træthed efter formiddagsrunden fik mig til at spille Df4? Jeg
havde overset, at den ikke kunne stå på h4 på grund af 16.-,h6
17.Ld2,Lf6 18.Dg4,Dd8 med dronningefangst! 14.-,Dd? 15.Df4?,Sh5
16.Dd2,f5 l 7.Tfel,Sf6 altså fik sort gratis en lille forbedring af ud
sigterne, idet f5 jo tager noget terræn på kongefløjen og gør frem
skridt lidt vanskeligere, selvom hvid naturligvis stadig har fordel.
Næste fase tager vi hurtigt. Den hvide fordel bliver bare større og
større indtil jeg i en overvældende stilling og næstsidste træk inden
tidskontrollen lukker ham ind i kampen igen. 18.Txe8+,Dxe8 19.
Tel,Df8 20.Sh4!,Ld7 21.f3 !? (en snedig ide, der simpelthen forbe
reder g4) ,Te8 22.g4,Txel+ 23.Dxel,fxg4 24.hxg4,De8 25.Dg3,
De5?? (Df8 eller De7 +/=) 26.Dxe5,dxe5 27.Le3,Lf8 28.a5,Ld6 29.
g5,Sh5 30.Se4,Se8 31.Lxc5,Lc7 32.b4,- Sort er fuldstændig færdig,
men se nu hvad der sker. 32.-,Sf4 3.3.Lbl,Ld8 34.Le3,Kt7 35.Sg2,
Se2+?! 36.Kf2,Sd4 37.Lxd4,- alt vinder, men f4 eller Sc5 havde væ
ret hurtigere. 37.-,exd4 38.Ke2,Lf5 39.Kd3?!,Lxg5 40.Kxd4,Le7
41.c5,h5 Det er stadigvæk nemt vundet, men det hårde program
havde sat sine spor. Jeg begyndte at forestille mig, at jeg måske oven
i købet kunne komme i tabsfare på grund af den farlige h-bonde og
brugte nu en masse tid på at udrede simple ting, som i mine synsfor
styrrelser så ret alvorlige ud. Hmm ... 42.La2,Ld8 43.Sf4,Ke7 44.
Sg3,Kf6 Hovsa! - tænkte jeg. Nu trænger han ind, så med det sidste
kvarter tilbage på klokken begyndte at jeg at styre mod et indædt
forsvar troede jeg, selvom der egentlig var fred og ingen fare. Ak ja;
det er vel prisen for at spille en hård weekendturnering?
1.5Ke.3?LSg7 46 d6J<:c5 --17.Sfc2'). t··c:· !:c::-:::::J:'. E··::! ;:::-::!~:::,; en

Rørt brik må ikke flyttes!
Jørgen Holst
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stilling, hvor Sd3+,Lxd3 fl+! vinder nemt, men denne mellemskak
forblev usynlig for mig©. :P,.::,gi48.Sxf5.Sxf5+ 49.Kf2 (49.Kd3,h4
50.Sgl,Kf4 51.LdS var uhyre simpelt) -,Sd4 50.Sxd4,Kxd4 51.Lf7??
Jeg regnede slet ikke på dette tidspunkt, hvor jeg havde 2 min. tilbage
mod hans 8 minutter, men trak nærmest a tempo for ikke at tabe på
tid. Jeg led nok stadig under efterveerne af at have haft indtrykket af
en meget farlig h-bonde, hvor trætheden vist bevirkede, at det ikke
rigtig var gået op for mig, at alt havde været under fuld kontrol. Nu
flaksede øjnene mod hans h-bonde igen og samtidig var jeg klar til
Ld5, hvis kongen begyndte at gnaske mine bønder. Åååhh nej - Le6 !
vandt jo nemt. Efter Lc8xb7 ender hvid med to forbundne fribønder,
der kører lige ned..51.-,Kc3?? Sort gengælder tjenesten! 51.-,Lf6 !
havde i stedet gjort det hele mere uklart fx. Kg2,Le5 eller 52.Le6?,
Kc3 og bønderne falder. 52.LdS??,- Igen trukket a tempo, da jeg kun
havde nået at tænke på, at han ville spille h5-h4. Ak bSI havde afgjort
det hele fx. 52.-,axb5 53.a6!,bxa6 54.c6 osv. Eller 52.-,Kb4
53.bxa6,bxa6 54.c6 igen med en dronningforvandling i udsigt. 52,.:_,_
Kxb4 53.Lxb7,Kxc5 54.Lxa6,Kxd6 55.Ld3,Lxa5 56.LgQ.,_:_ og remis
fire træk senere. Øv-øv! ½-½.

4.runde hvid mod Thomas Struch, Gladsaxe (2128). Jeg vidste fra
mine forberedelser (dvs. gennemspilning af partier fundet på inter
nettets mange databaser), at han altid spiller modtaget dronninge
gambit, hvis han får chancen og derefter følger op med et hurtigt c5
eller endog e5. Min plan var derfor at prøve at styre ind i en variant,
hvor teorien eller flertallet af spillere ville spille c7-c6 og eller e7-e6
og det lykkedes ret enkelt.
l.d4,d5 2.Sf3,Sf6 3.c4,dxc4 4.Da4+,Sc6 Aha! Som ventet havde han
svært ved at fa sig til at spille c6, da han jo altid spiller den to skridt
frem. 5.e3,Ld7 6.Dxc4,e6 7.a3 !?,SaS?l Ikke den bedste beslutning.
En opstilling med Ld6, hvor e6-e5 kunne gennemføres eller hvor
springeren kunne gå til e7 var at foretrække. Nu kommer springeren i
knibe. Der truer b4 med indsnøring af <le sorte brikker. Sort vælger

Et liv i fattigdom behøver ikke at være et
fattigt liv.

Arne Pedersen
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at spille Tc8,Sc6-b8 eller igen Ld6,Sc6-e7. 8.Dc2 Lc6 9.Sbd2.Lxf3
10.Sxf3,Dd5 Nu var både Tbl og Da4+ gode kandidattræk, men da
jeg opdagede hvids mulighed i træk 15 gik jeg ind i partivarianten -
ikke mindst fordi hvid ved bedste modspil under alle omstændigheder
ville få en behagelig mulighed for at støde centrumsbønderne frem og
vinde nyttigt terræn. 11.b4,Sb3 12.Tbl,Sxcl (der truede Lc4) 1-L

' Txcl,c6 14.Lc4,Dh5?? 15.La6!,- En kendt vits der fuldstændig smad
rer sorts stilling. 15.-,Tb8 16.Lxb7,Txb7 17.Dxc6+,Td7 18.SeS, Le7
Her tog jeg mig en længere tænkepause på 21 minutter, da jeg var
fuldstændig overbevist om, at der måtte være 'noget umiddelbart af
gørende. Desværre missede jeg et par af de rigtig gode varianter og
endte til sidst med at vælge en mere simpel fremgangsmåde, som
"kun" sikrede hvid en god fordel. Jeg kiggede først på g4! Da Dg5,h4
vinder straks, men 19.-,Dh4 20.DbS (for at få tårnet med),0-0 giver
en åben hvid kongestilling og er det ønskværdigt"! Jeg kiggede på
både på Ld8 og a6 her, men overså desværre et par finesser": 20.-,Ld8
21.Tc8,Ke7 og nu det enkle 22.Sc6+ fulgt af Sxd8 som ikke kan slås!
Eller 20.-,a6 21.Tc8+,Ld8 22.Txd8+,Ke7 (22.-,Kxd8 23.Db8+,Ke7
og nu er Sc6+ jo en matl) 23.Txd7+,Sxd7 24.Dxd7+,Kf6
25.Dxf7+,Kg5 og nu 26.Df4 mat! Tilbage til stillingen efter 18.-,Le7,
hvor også h4l blev forkastet på grund af 19.-,DfS 20.g4,De4 men
Sxd7 vinder jo desværre blankt 21.-,Dxc6 22.Sxf6+ (SKAK!),Lxf6
23.Txc6. Det kan lige i parentes bemærkes, at også h3 vinder nemt,
men valget faldt altså på partifortsættelsen, da jeg vurderede stilling
en efter hvids 25'de træk til at være teknisk nemt vundet
19.Sxd7(?),Sxd7 20.Da8+,Ld8 21.Tc8,Ke7 22.0-0,Lc7 23.g3,Txc8
24.Dxc8,Ld6 25.Db7,- Så langt så godt, men det havde nu været
festligere at have afsluttet partiet med 19.h4! eller 19.g4! 25.-.aS
26.Tbl,axb4 27.axb4,Dd5 28.Dxd5,exd5 29.f3,f5 30.Kf2,Ke6 sådan
noget lignende havde jeg i tankerne, da jeg trak 19.Sxd7, men plud
selig var jeg ikke så sikker på, at jeg havde en nem opgave foran mig
i slutspillet. Kongen kan måske trænge igennem via a-linien, tårnet
kan måske få hentet en af sorts bønder på kongefløjen uden at b-bon
den falder og sort kan sandsynligvis blokere sig ud af vanskelighed-
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erne, selvom hvid-skulle få både en fri b- og d-bondel? Jeg havde 25
min. tilbage til tidskontrollen ved træk 40 og min modstander 50
rnin., og efter en kort tænkepause havde jeg styr på finesserne, som
bl.a. involverer en tempokampi c-linien, springerens manglende ad
gang til c4 (pgra. e4 eller Tc6,b6-b7 og Tc8) og et tårnangreb på h
bonden kombineret med truslen om bondeforvandling, som konge og
springer eller løber alene ikke kan klare; kun springeren og løberen
samtidigt! 31.Ke2,g5 32.b5,g4 33.Tcl Lh5 34.Tc8,h4 35.gxh4,- det
enkleste. Nu har hvid to fribønder, der afgør let. Det er vel naturligt,
at sort kastede sig ud i et desperat modangreb, men stillingen efter
Tcl ! var alligevel vundet også ved passivt spil. 35 .-,Lxh2
36.f4(]),Ke7 37.Kf2,Sb6 38.Tc6,g3+ 39.KD,Sc4 40.b6,Kd7 41.b7.,::
Resten af partiet må tilskrives fortvivlelse fra sorts side for selvom
han skulle redde løberen ud og komme til at give en springerskak, så
står den hvide konge aldeles sikkert på hl, hvor den dækker alt! 41 ...:.
,Kxc6 42.b8D,Sd2+ 43.Kg2,Sc4 44.De8+,Kc7 45.h5,Sb2 46.De7+,
Kb6 47.Db4+.,QQgivet 1-0.

5. og sidste runde hvid mod Ole Rytter Jensen, Hørsholm, som inden
dagens .4. runde havde afsløret at han havde spillet et vildt remisparti
mod vores egen Søren i K-skak holdturneringen. Derudover kendte
jeg ikke noget til ham, men havde dog på fornemmelsen, at han
kunne finde på at styre over i en Tarrash-opstilling, som jeg ved at
mindst en anden Hørsholm-spiller ynder at spille og ganske rigtigt.
Kravet var en gevinst for at nå op til de førende med både 2½ og 3
pts. Som runden formede sig, faldt tingene ud til min fordel, idet jeg
var den eneste, der formåede at vinde i sidste runde] Det gik til på
følgende komplicerede måde:
l.d4,d5 2.Sf3,Sf6 3.c4,e6 4.g3,Le7 5.Lg2,c5 Tarrash-trækket 6.cxd5,
Sxd5 7.e4,Sf6 8.e5,"' en meget principiel spillernåde, som forekom
mer mig at være den eneste, der giver hvid et vist håb om at få noget
terræn eller initiativ på kongefløjen og dermed en lille beskeden for
del. Med sit 6'te træk afviste sort at spille videre med en isoleret d
bonde, hvilket jeg ellers så frem til med løberudviklingen på g2. Pris
en for fremstødet til e5 ei en springerpost for s~rt på d5, ~en~ci~~er
at stå pænt, så .vil den i lang tid ikke lave så meget her. Vigtigere er
måske indbrudsfeltet dtiog muligheden for kongeangreb, nu hvor.
springeren er forsvundet fra f6. 8.-,Sd5 9.0-0,Sc6 10.dxc5, Lxc5



l 1.a3.a5 12.Dc2,Db6 Jeg fik ikke lov til at spille b4, men til gengæld
er flere felter nu blevet svækket på dronningefløjen. Det kan vise sig
nyttigt senere hen. 13.Sbd2,Le7 14.Se4,- Vi har igen et parti med
masser af gode kandidattræk i de fleste stillinger (her fx. Sc4), så jeg
indskrænker mig til småanalyser og vigtige pointer om de enkelte
stillinger. Her var jeg optaget af, hvordan min e-bonde bedst kunne
forsvares efter fx. Dc7 og jeg legede derfor med tanken om at spille
b3 og Lb2, men foretrak dog Lg5, som svækker de sorte felter hos
modstanderen yderligere 14.-,Ld7 15.Lg5,0-0 16.Lxe7,Scxe7 17.
Sfg5,Sg6 Et andet muligt træk var Tc8 fx. 18.Sc5,Sg6 19.Sxd7,Txc2
20.Sxb6,Sxb6 21.Tabl,SxeS 22.Le4,Td2 23.Lxh7+,Kh8 24.Le4 og
hvid står mest behageligt. Men endelig ikke 17.-,h6?? 18.Sc51 der
vinder for hvid. 18.Tadl,Tac8 med remistilbud, men det var ikke i
min interesse, som det fremgik af indledningen. Faktisk havde de to
førende taget remis på dette tidspunkt og var altså sluttet på 3½, så
det var en ekstra motiverende faktor til at forsøge at presse et helt
point hjem. Her og i næste træk håbede jeg på det fikse i9.-,Sxe5??
20.Txd5!,exd5 21.Sf6+l og mat i næste, men så nemt går det jo sjæl
dent. 19.Dbl,h6 20.SS,La4 21.Td2,Tfd8 Reelt set er stillingen meget
lige her, men hvid har en række truende manøvrer i ærmet, som må
ske kan bringe sort ud af balance. 22.h4,Sge7(?) 23.Sd6,Tc5 24.Sd4,
Ld7 en slags træktvang for sort. Hvid har øjnene rettet mod både e6
og f7 og samtidigt har sort nu lidt åndenød. Her var Td3 ! en god mu
lighed (a4 besvares med b4 og på Tc7 følger Tcl med indbrud i c
linien), som jeg studerede, men jeg havde også planer om at kaste
flere brikker over på kongefløjen evt. kombineret med en omplace
ring med Lb l og De4 og "farlige ting". Det skal indskydes at de
mange kandidattræk og skarpe analyser, som stillingen oplagt rum
mer, havde kostet noget tid for begge parter og vi var her begge nede
på 34 min. tilbage til de sidste 15 træk inden tidskontrollen.
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25.Ddl,Le8 26.Lh3,Sc7 27.DD?.Sed5? 27.Dh5??,Txd6 -/+, men Db3
havde været bedre. S01t på sin side burde have spillet Sg6, som så
skal besvares af enten De3,Db3 eller Sb3 med uklart spil. Nu kom
mer sort næsten i træktvang og kvalitetsofferet der følger, tager gan
ske vist brodden af det hvide angreb, men med præcist spil, skal hvid
kunne omsætte den materielle fordel til noget endnu mere håndgribe
ligt. 28.Sb3,Tc6 29.Sd4.Tc5 30.Sb3.Tc6 (med remistilbud, men jeg
var kun ude på at vinde lidt tid på uret) 3 l.Tfd1,Sb5 32.Sxb5,Dxb5
33.Sd4,Db6 34.Sxc6,Lxc6 Så langt så godt. Nu skal der imidlertid
stadig findes en måde at bryde sorts blokadestilling op på, og det
kunne jeg ikke nå at finde ud af før tidskontrollen med kun 6-8 min.
tilbage på klokken. Tingene tog imidlertid en uventet drejning med
sorts overraskende træk 37, som et øjeblik så ganske smart ud og som
trods alt fik mig til at bruge nogle minutter på at regne de sidste vari
anter ud. Der var dog stadig 3 min. tilbage, da vi passerede
tidskontrollen. 35.Dg4,Td7 36.Dd4,Db3 37.Td3,Sf4!?! Meget krea
tivt. Jeg var optaget af, hvordan jeg skulle løse problemet med sorts
dronning, som i mange varianter kom med over på kongefløjen, hvil
ket så farligt ud og jeg regnede derfor med lige at tage en trækgentag
else, som det næste, da springeren pludselig landede på f41 Spring
eren kan ikke slås, og der truer en fæl skak på e2 og både Txd3 og
Dxd l hænger i luften. Txb3 er selvfølgelig en udmærket mulighed,
men hvorfor ikke bare 38.Dxd7!,Sxh3+ 39.Kh2,Lxd7 40.Txb3,La4
41.Td8+,Kh7 og springeren slipper ikke ud efter det rolige 42.Tf3 ...
1-0. Lc6 besvares medTxf7 og Kg6 med et tårn til f8. Sort opgav og
en delt l.præmie var hjemme.

Morten
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