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•turnering:

- -
5/8 - 1218. - Vanløse Skakklubs tra-
ditionelle sommerturnering afholdes
igen i år lige efter afslutningen af
Politiken Cup i perioden 5-12/8. Tur
neringen markerer denne gang klub
bens 75 års jubilæum. Der spilles 7
runder på hverdage kl. 18-24 og lør
dag-søndag kl. 13-19. Mandag er fri
dag. - Form: Mesterklasse + basis
grupper med ca. 20 spillere inddelt
efter rating. Mesterklassen Elo-rates,
idet der tilstræbes en stærk topgruppe
på 16-20 Elo-deltagere. Hvis betin
gelserne er til stede, vil eventuel M2
og I. klasse også blive Elo-ratet. -
Turneringen er røgfri, men der kan
ryges på udpegede gangarealer. -
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,
derefter l time+ opsparet tid pr. spil
ler til resten. - Præmier: Klubbens
jubilæum markeres bl.a. ved at vi ind
skyder en ekstra sum i præmiepuljen,
således at der garanteres en l . præ
mie på 3.000 kr. Desuden er der fine
gruppe- og ratingpræmier. -Tilmel
ding: senest 31 /7 til Morten Møller
Hansen tlf. 43 45 45 49 eller email
mmhansen@privat.dk. Oplys: navn,
klub, DK-rating og Elo, fødselsdag,
tlf.nr. og evt. email-adresse. - Ind
skud: IM ogFM gratis, Elo over 2200
indskud kr. 120, øvrige kr. 150, der
indbetales på klubbens giro 6 47 84
33 eller senest ved I .rundes start. -
Køkkenet sørger for øl, vand, kaffe,
sandwich, varme pølser m.m. - Vel
mødt til Vanløses 75 års jubilæums
turnering!



Sæsonpå detjævne.
Arets holdturnering er vel overstået.
Førsteholdet klarede sig pænt og var længe
med i kampen om oprykning. Denne glippede
dog i sidste runde, så til næste år slipper vi for
at spille på søndage!
For mit vedkommende kan jeg kun glæde mig
over, at turneringen er overstået. Med nogle
enkelte undtagelser var mit spil ret
middelmådigt, og resultatet var ikke
tilfredsstillende. I de 7 partier blev det til 3
points og kun en enkelt sejr. Spillet var
desværre ikke til mere.
Hvorfor ytrer jeg mig så overhovedet om
turneringen? Det hænger sammen med det
seneste nummer af FRIBONDEN, der på
fremragende vis er genopstået under Gemzøes
kyndige redaktionelle hånd (et stort tak herfra!).
I sit referat fra 6. runde omtaler Benny mit spil
mod Herlev i så rosende vendinger, at jeg
bliver helt flov (hvad jeg ellers sjældent bliver!).
Benny kalder mit spil "overmåde smukt" og
skriver envidere, at gevinstføreisen så "næsten
storrnesteragtig ud".
Det er store ord! Jeg er selv meget tilfreds med
partiet, der positionelt hører til de bedste jeg
har spillet i lang tid. Partiet indeholder ikke
spektakulære taktiske vendinger, så folk men
hang til gambitter og smarte ofre kan roligt
springe resten af artiklen over! Partiet er nemlig
dødkedeligt! Men lad os se på det...

SBP - Henrik Pedersen
1. e4 es 2. c3 Nåja, opfindsomheden er måske
ikke imponerende, men jeg har ikke andet på
repertoiret. Trækket er ikke frygtindgydende,
men det har skaffet mig en del points gennem
tiderne (og et par nederlag, som jeg har
fortrængt!). Når jeg går på efterløn begynder
jeg at studere 2. Sf3. 2...d5 Hvis jeg skal være
helt ærlig anser jeg 2...Sf6 og 2...e6 for at være
bedre. 3. exdS DxdS 4. d4 Sf6 5. Sf3 e6 6.
Ld3 Le7 7. o-o o-o 8. Le3 Sc6 Jeg kan
afsløre, at hvid efter min mening har spillet
forkert! Næste gang jeg møder denne opstilling
har jeg derfor en forbedring parat... Sort har
udlignet, og jeg var heromkring lidt irriteret på
mig selv. Planen var jo at vinde, men stillingen
er ret kedelig uden de store muligheder for at .
komplicere. 9. dxc5 Lxc5? Øh, hvad sker der?
Sort skal selvfølgelig spille 9...Td8 10. Le2 Df5,
hvilket (har jeg senere fundet ud af) bl.a. er
spillet i partiet Sveshnikov-Gufeld i 1982. Her
vinder sort bonden på c5 tilbage og står fint. Nu
vinder hvid enkelt en bonde, hvorefter resten af

partiet handler om en ting - om hvid har nok til
at vinde!

10. Lxh7+ Lidt for enkelt til at fortjene et
udråbstegn. Havde sort virkelig overset det?
10...Kxh7 Spillet å tempo, hvilket kan undre.
Sort havde vel ikke planlagt at tabe en bonde -
eller hvad? Hvis jeg havde overset 10. Lxh7+
ville jeg mindst bruge 1 O sekunder på at sunde
mig! 11. Dxd5 Sxd5 12. Lxc5 TdB Tid til at
gøre status. Hvid har vundet en bonde, men
har lidt svært ved at få brikkerne ud. Derudover
er løberne uligfarvede, hvilket alt andet lige må
øge sorts chancer for at holde remis. Men lad
os se på det - jeg synes den hvide stilling er
herlig at spille. 13. Sa3 b6 14. Le3 f6 15. Tfd1
La6 16. Td2 Heromkring var jeg indstiilet på at
bytte begge sæt tårne. Det øger ganske vist (i
princippet) sorts remischancer, men i sådanne
stillinger kan man spille på gevinst i en
evighed, og jeg regner (i al beskedenhed) mig•
selv for at være en bedre skakspiller .end sort.
16...Sxe3?! Jeg forstår ikke denne beslutning!
De uligfarvede løbere sikrer sort fornuftige
remischancer, og uden nogen form for tvang
bytter han springer for løber. Jeg kan meget
bedre lide (f.eks.) 16...Sde7 17. Tad1 Txd2 18.
Txd2 Td8. Trækket blev i. øvrigt ledsaget af et
remistilbud, hvilket er komisk. Sort er en bonde
bagud - så tilbyder man da ikke remis ... ?! Jeg
gør i hvert fald ikke! 17. TxdB TxdB 18. fxe3 e5
Sorts plan er at få sit tårn til d2, hvorefter han
står fint. Men hvid trækker heldigvis hver anden
gang! 19. e4 Le2 20. Kf2 Lxf3 21. Kxf3 Td2
Dette var utvivlsomt sorts plan, da han spillede



19...Le2. Hvid har dog et meget smart svar, der
er et diagram værd:

22. Sc4I Tc2 23. Td1 b5 24. Td2I Ok, det var
ikke svært at se fra diagramstillingen, men jeg
havde set det da jeg spillede 19. e4! Det sker
alt for ofte, at mine halvlange varianter ikke
holder vand, men her fungerer det hele. Hvid
har erobret d-linien og står til gevinst. 24...Tc1
En forståelig beslutning. Sort vil gerne beholde
tårnene og håber at finde noget modspil.
Problemet er bare, at hvid nu trænger ind i
stillingen, så 24...Txd2 havde måske været
mere genstridigt. 25. Se3 b4 26. cxb4 Sxb4
27. Td7 Sc6 28. Sf5 Kh8 Nu har hvid udover
sin merbonde også et herligt initiativ. 29. Sxg7
Tf1+ 30. Ke2?I Hvis jeg skal kritisere hvids
spil, må det være heromkring! Anbefalingen fra
min gode ven Fritz, 30. Kg3, er simpel og god -
sort er uden modspil og a7 falder inden for
overskuelig fremtid. 30...Tb1 Bedre er
formentlig 30...Tf4 31. Ke3 Tg4, hvorefter sort
kan sprælle. 32. Sh5 Txb2+ 32. Td2 Fritz
angiver 32. Kf1 med planen 32...KgB 33. Tc7
som endnu bedre. Det er sikkert korrekt, men
jeg ville gerne simplificere og ønskede om
muiigt at bytte tårnene. Derudover havde jeg
overset en fin mulighed for sort i træk 35. 32...
Sd4+ 33. Kd3 Tb6 34. Tf2 f6 overlever
naturligvis ikke1 34...Se6 35. Kc4 Tc6+ Jeg
beklager mine hyppige vurderinger fra Fritz,
men maskinen er ikke helt dum ... Den angiver
35...SgS! som en bedre chance, med ideen 36.
Sxf6 Td6! Hvid skal selvfølgelig fortsat vinde,
men i begyndende tidnød ville dette være
ubehageligt at spille mod. 36. Kd5 Tb6 37.
Txf6! Sådan, nu skal der byttes brikker!

37...Sf4+ 38. Kxe5 Sxh5 39. Txb6 axb6 40.
Kd6 Kq7 41. Kc6 Kf7 42. Kxb6 Stillingen er et
diagram værd!

42...Sf6 43. a4 Afsted! 43...Ke6 44. a5 Sxe4
45. a6 Her opgav sort ved at stoppe uret og
uden et ord sætte brikkerne op. At man ikke
kan sige tak for partiet når man har tabt er
selvfølgelig meget usportsligt, men sådan er
der desværre nogle mennesker, der opfører
sig. Anyway, det berøver mig ikke fornøjelsen
ved at vinde dette fine parti.

Søren B.P.
--



12. -, 0-0 13. h3, SxLe3
14.SxSe3,e6 15.Sf3,Dc7 ! -
nu bliver det lidt svært for
hvid på f4, jfr. træk 4.
16.Sc2, Td8 17. De3,e5
18.fxe5,Sxe5 19. SxS,LxS
20.0-0,Lb7 - meget truende
med de to løbere mod hvids
kongestilling. En mulighed
for hvid havde selvfølgelig
været at rokere langt, jeg har
glemt hvorfor jeg ikke valgte
den. 21. Tadl,Td6? Viser
sig at været det helt forkerte
felt, Td7 ville have været
bedre. 22.Dg5,Dc5+
23.Khl, Kg7? ~

En alvorlig
overseelse, Niller havde
ganske vist fundet sine briller
i bilen, men havde dem ikke
altid på 24. De7! Med
dobbelttrussel, 24.-,Tb8
25.Txf7+ ( Dxf7 +giverikke
tilstrækkeligt) 25.-,Kg8
26.Txh7, Tf8 - Niller prøver
her med lidt fusk. Hvis
dronningen slår løberen på
b7 følger 27.-, TxLd3
efterfulgt af mat med det
andet tårn på f1 . Så derfor:
27Th6!, Tf7, 28. De8+,
opgivet. Hvis kongen går til

g7 er der mat med 29.
Dh8++, ellers er der udsigt til
tårnafbytning på g6 og et
håbløst slutspil med 4 bønder
for lidt, og forbundne hvide
fribønder der løber ned på
kongefløjen.

Jens Windelejf

(Diagrammet
vises i nær
syns-sentor
format.)
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Vind medRolf.
Som berettet afholdleder Benny fik Vanløses førstehold en tilfredsstillende
sæson 05/06, dvs en sæson som svarede nogenlunde til vores egne
forventninger og også til de kære ratingtal. En sådan præstation er
naturligvis et gennemsnit af mere eller mindre prangende individuelle
præstationer, og det er ingen hemmelighed at min egen bestemt hørte til i
sidstnævnte kategori. En. af dem som var flyvende var Rolf, egentlig udset
til at være reserve, men reelt fast ankermand på holdet. Det er på høje tide at
han præsenteres for læserne, så her følger hans parti fra 6. marts i år:

Hvid: Arne Jacobsen, Herlev
Sort: RolfHjortkjær, VS

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 e6 4.Sf3 dxc4
Den såkaldte Noteboom-variant, som blev introduceret for mere end 70 år
siden, men som så vidt jeg ved stadig er teoretisk uafklaret. Sort vil enten
permanent vinde en bonde eller sikre sig to fribønder på damefløjen. Til
gengæld overlader han centrum og angrebschancer til Hvid. Skarp lud til
skurvede hoveder! Jeg kan huske at Morten for nogle år siden havde et
meget fint k-skakparti med varianten, men ellers kender jeg ikke meget til
den. Noteboom selv var et stort talent og nåede at spille tredjebrædt for
Holland ved en olympiade, vistnok 1934. Han fik præmie for højeste score!
Året efter døde han, kun 21 år gammel.
5.a4 Lb4 6.e3 bS 7.axb5!? Hidtil har vi fulgt min gamle teoribogs
hovedvariarit, men her foreslås 7.Ld2, hvorpå Sort svarer 7.,-,a5 med
fortsættelsen 8.axb5 Lxc3 9.Lxc3 cxb5 1 0.b3 Lb7 og nu enten 1 l .bxc4 b4
eller 1 l .d5 Sf6. Efter teksttrækket forekommer Sorts opgave mig at være
noget enklere end i disse skarpe varianter. Rolfholder bare fast i bonden!
7 ... cxb5 8.Le2 Lb7 9.Ld2 a610.0-0 Sf611.b3 cxb3 12.Dxb3 Lxc3
13.Lxc3 0-0 14.LaS Dd5. Sort har brugt 20 minutter, Hvid det dobbelte. Det
er ikke let at se hvad Hvid har for sin bonde. Især løberen på a5 virker noget
fortabt. Sort går i gang med at bytte officerer af, altid en god ide når man har
en merbonde.
15.Dd3 Sbd7 16.Tfcl Tfc8 17.Sel Se4 18.Lf3 Sdf6 19.Da3 Dd7 20.Sd3
Txcl+ 21.Txcl Tc8 22.SeS Txcl+ 23 ..Dxcl Dc8 24.Da3?! Inviterer den
sorte dronning indenfor, men Hvid kunne åbenbart ikke holde ud at se på
det håbløse slutspil efter dronningafbytning. Rolf siger ikke nej til
invitationen ...



Efter udeblivelse fra efterårets
turnering på grund afmange
projektrejser tog jeg chancen og
vendte tilbage til
forårsturneringen, intetanende om
en familiær beslutning om
anskaffelse afen hundehvalp,
som ikke uden videre kan
medbringes til forårsturneringen.
Hvis det kniber med pasning vil
jeg dog medbringe den og placere
den på skødet, evt. træne den til at
nappe lidt afmodstanderens
brikker. Den bokser en del med

. forpoterne, så et tidligt tryk på
uret kan også gøre fyldest.

Det føles godt at komme tilbage
til en endnu ikke fusioneret
Vanløse-klub, og også vide at vi
huser alle mulige talenter inkl.
politisk skarpe hoveder, som man
kan udfordre lidt uden for brættet.
At vi er få og sandblæste spiller
ingen rolle, som bekendt sagde
salig Villy Sørensen engang :
'man kan sagtens klare sig med
lidt, bare det er kvalitet'.

Det med kvaliteten var så for mit
eget vedkommende et spørgsmål.
Den nye tumeringsopdeling giver
visse muligheder for
jævnbyrdighed kombineret med
hygge, men klart at der alligevel
skal bankes lidt rust af for at klare
sig, når man kun er I½ år fra
nedsat kontingent.

Nær-senior
skak i
kandidat
klassen!
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Og så skal der gud bedre det også
analyseres lidt psykologi. Næsten
alle mine modstandere har fået
den besynderlige vane at komme
meget for sent. NOH og et par
stykker til kommer vanen tro lige
før lukketid ved 8.15 tiden,
prustende og ofte dyngregnvåde
efter lange cykelanstrengelser og
sætter sig til brættet med mange
yderligere forsinkende ritualer
med tasker, blyanter og
madpakker, der tilkendegiver den
totale overlegenhed over
tidsfaktoren, og som jeg
mistænker kan være et led i den
psykologiske nedbrydning af
modstanderen parret med forceret
opbygning af adrenalinet. Nogle
spiller jo bedst på kort, stram tid,
som bekendt falder Jørgen Holst
gerne i søvn hvis
betænkningstiden er for lang. Den
slags kan man ikke klage til
turneringslederen over, man kan
kun grine af sig selv, hvis man nu
havde håbet på et billigt point.
Og et med det mulige billige
point, som ikke blev til noget er
jo en klar psykologisk fælde, som
konstellerer den adrenalinsvage
'feigling', der kun med det
yderste af neglene kan skrabe en
remis hjem. Fy sig!

Niels Rendlev kom også
temmelig meget senere onsdagen
efter påske til kamp med mig.
Også noget prustende, og han
kundgjorde at han kom helt fra
Ålborg, og så havde han et nyt
kneb: han havde glemt sine
briller, og kunne knap se
brikkerne, alt sammen velegnet til
at give indtrykket af en noget
diffus modspiller, som man kan
tage lidt skødesløst på. Desuden

forsøgte han sig med at han også
hedder- 'Niller' som om vi ikke
havde været i klub sammen i
næsten 20 år, og vi havde en kort
ordveksling der gik ud på at
antyde at vi begge hver for sig
formodentlig var nytilkomne i
klubben, i hvert fald kunne vi
knap huske hinanden.

Alt sammen hyggeligt og meget
morsomt, men trods vigtige
forspil skal sagen jo afgøres ved
brættet, og jeg var godt klar over
at jeg var over I 00 interne
ratingpoint bagud:

Hvid: Jens Windeleff
Sort: Ni els Rendlev

1. d4, g6 2. e4, d6
3.Le3,Lg7 4. f4 !? mere

sikkert og sædvanligt er vel
Sc3, men jeg har en
forkærlighed for
bondemassiver. 4. -,es Nu
bliver der allerede så småt
problemer for hvid. 5.c3,
Db6! 6. Dd2 - ikke særlig
godt. En interessant
mulighed som jeg overvejede
længe er i stedet Sa3, som i
flere varianter giver godt spil
for hvid, f.eks. 6. - , Dxb2, 7.
Sb5,Sa6 8.La4med
dronningefangst efter 9. Tb 1.
Men der er en del andre
lange varianter som var
svære at overskue. 6-, Sf6
7.dxcS, dxcS 8. Ld3,Sc6
9.Sa3, Sg4 10. Sc4, Dd8 Så
måtte den tilbage, både med
tempo- og bondetab 11.LxcS,
b6 12. Le3, en anden og
måske bedre mulighed var
12. La3 med bevarelse af
løberparret og en ret lang
diagonal for den sortfeltede



24 ...Dc2(!) 25.h3 Dxf2+ 26.Kh2 Dg3+ 27.Kgl Df2+ 28.Kh2 Ld5 Stiller
løberen på et dækket felt, men nu kommer Hvids modinvasion: 29.De7
Dg3+ 30.Kgl h6 31.Dxfi+ Kh7 Hvids chance ligger i uret. Han har 48
minutter tilbage, Rolfmindre end det halve.
32.Sg4(?) Det havde nok været en bedre chance at spille fx 32.Lc7 med
ideer som 33.Sd7 eller 33.Sg4 fulgt af Le5. Den løber har intet lavet i
partiet! 32 ... Sxg4 33.Lxg4 Dxe3+ 34.Kh2 Dg3+ 35.Kgl Sd6 Ni minutter
tilbage! 36.Dfl De3+ 37.Khl Dxd4 38.Df8 Dal+ 39.Kh2 De5+

Sort vinder på flere måder, her fx med 39 Dxa5 40.Dxd6
Da2 41.Dg3 b4! Hvid kan prøve 42.Dd3+, men efter 42 Kh8 43.LD Dc4!
er det slut. Endelig ikke 43 ...Lxf3 og Hvid får måske evig skak med
44.Dd8+ Kh7 45.Dd3+ g6 46.Dd7+ osv. eller 45 ...Kg8 46.Dd8+ Kf7
47 .Dd7+. Ikke til at se i farten! Det Rolf spiller er meget klarere:
40.Kgl Sc4 41.Ld8 a5 42.Le7 a4 43.Dfi a3 44.LhS Df5 45.De8 a2 46.Lf8
al(D)+ 47.Kh2 Df4+ 48.g3 Df2++ Man kan diskutere om 48 ...Dhl er en
smukkere mat. Meget overbevisende spil afRolf, for Hvid så på intet
tidspunkt ud til at have seriøs kompensation for sin bonde.

Og nu venter vi bare på en rapport fra Andetholdet. Hallo, Jens
Peter. Er du blevet fuldstændig analfabetiseret af dit arbejde i Told/Skat?

Et kig tilbage.
Rødovre 2006.

Hvad kommer det Fribondens læsere ved? Det gør det af to grunde:
Den triste er at VS i de senere år lidt et smerteligt tab i form af
rygende medlemmer som, jaget fra hus og hjem af vores
umenneskelige, men helt igennem ansvarlige rygepolitik har søgt nye
græsgange i Rødovre. Medlemsflugten har endda taget et omfang så at
ikke-rygeren Johnny Schmidt har deltaget i Rødovres klubmesterskab.
Den glædelige begrundelse er at samme J.S. allerede inden sidste
rundei denne sæson kunne hjemtage titlen med den formidable score
5 af 6. "De stærke deltog ikke", lyder Johnnys beskedne kommentar,
men noget må han jo have gjort rigtigt. Vi ser et parti:



Hvid: Bjarne Røhder, Rødovre
Sort: Johnny Schmidt, Vanløse(?)

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Lg5 Lg7 4.Sc3 0-0 5.e3(?) Det virker rigeligt
blødt og passer bestemt ikke sammen med Sc3. Efter 5.e4 d6 ville vi

, have haft en stilling fra Pirc-forsvaret. 5 ... c5 6.h4?! Udråbstegnet for
optimismen, spørgsmålstegnet for trækkets reelle værdi. Hvid har
overhovedet ikke udvikling til et kongeangreb. Nu kaster Johnny sig i
stedet over den hvide mand med en original manøvre kombineret med
god gammeldags udvikling: 6 ...Da5 7.Dd2 Sc6 8.d5 Sb4

Nu truer der allerede 9 ... Sfxd5 10.Sxd5 Sxc2+ med
gevinststilling. Hvid skynder sig at dække, men kommer fra asken i
ilden: 9.Lc4? b5! 10.Lxf6 Lxf6 11.SxbS?? Han så det altså ikke.
Sidste chance var l l.Lxb5 Lxc3 12.bxc3 Dxb5 med klar sort fordel.

11 ... Sxc2+ 12.Ke2 Dxd2+ 13.Kxd2 Sxal 14.Txal a6
Alt vinder. Hvid har ikke skyggen afkompens for kvali'en. Johnny
går målrettet efter at mobilisere sine sidste brikker og åbne linjer for
tårnene. Der findes intet modspil for Hvid. 15.Sc3 Tb8 16.b3 d6
17.Thl h6 En unødig luksus, som dog på ingen måde ødelægger
noget. Mere energisk var vel 17 ....Lf5 med ideen l 8.Lxa6 Ta8
19.Lc4/Ld3 Lxc3 fulgt afTxa2. Men som sagt, næsten alt vinder for
Sort. Hvid har naturligvis ikke skyggen af angreb.

18.Se4 Lg7 19.Sh2 a5 20.g4 a4 21.f4 axb3 22.axb3 Ta8
23.Ke2 La6 24.Sf3 Lxc4 25.bxc4 Tfb8 26.Tcl Ta2 27.Sfd2 Tbb2
28.Kdl? f5! og Hvid gav op. Han kommer straks bagud med
yderligere en springer. En let sejr for Johnny, men også en god
illustration af værdien af udvikling. Allerede Steinitz fandt ud af at
hvis et angreb skulle lykkes måtte den angribende part have en fordel
inden han indledte angrebet. Her "angreb" Hvid selvom han var bagud
i udvikling, men Sorts energiske og målrettede spil pillede hurtigt
glansen af Skt Gertrud.

Steen S.



Bjørn mod Bjørn
Ifølge en dejlig regel som
lindes i vore love og sædvaner
i Vanløse Skakklub.kan en
spiller.der har vundet en 1.
plads i en koordineret
lurnering,cllcr opnår en bedre
score end Iorvcntct.opnå
en godtgørelse af sil indskud
til delvis dækning af et halv
årligt ophold på en skakskole
i det sydlige Abkasien eller
blot til livets opretholdelse
i del hjemlige.Ifølge nævnte
regel skal tumcringsvindcrcn
vise cl parti fra den turnering
hvor præstationen blev op
nået. Bjørn og Bjørn deltog
i Brønshøj SF 2006 gruppe 6.
Resultatet blev.at kassereren
grædende målte aflevere cl
point og endnu værre.tildele .
Bjørn indskudsgodtgørelscn.

Da Bjørn også vandt bund
gruppen i Rødovre 2006,kan
kassereren oveni forvente
endnu en opkrævning.
Et parti fra denne turnering
blev delvist offentliggjort i
Fribondenjanuar/februar 06!

Brønshøj 06-partiet bringes i
in fulde længde.dog med den
Iintc.at læserenskal finde hvids
sluttræk!

Bjørn
mod
Bjørn.
Typografien
skjuler en tåre
i kassererens
ene øje.

1. d2-d4
2. e2-e4
3. c1-e3
4. f2-f4
5. c2-c3
6. d1-d2
7.d4xc5
8. f1-d3
9. b1-a3
10. a3-c4
11. e3xc5
12. c5-e3
13. h2-h3
14.c4xe3
15. g1-f3
16. e3-c2
17. d2-e3
18. f4xe5
19. f3xe5
20. e1-g1
21. a1-d1
22. e3-g5
23. g1-h1

g7-g6
d7-d6
f8-g7
c7-c5
d8-b6
g8-f6
d6xc5
b8-c6
f6-g4
b6-d8
b7-b6
e8-g8
g4xe3
e7-e6
d8-c7
f8-d8
e6-e5
c6xe5
g7xe5
c8-b7
d8-d6
c7-c5+
g8-g7



Program2006:
li - - I

I 5-12/BIJsommer EMT "75 års Jubilæum" .I
I 2/BIJsommertræning - efter ønske I
I 26/?lisommertræning - opgaver I

GSommertræning - undervisning eller
hyggeskak

Her vises eksemplerpå
de afhr. Windeleff
omtalte medbragte
ejfekter,som ''forsinkede"
modspillere pakkede ud,
førspillet kunne begynde! FORMAND

Morten Møller Hansen
Lerager 22
2605 Brøndby
43454549
Mai!:
mm.hansen@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

bamze@vanlosenet.dk


