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Kurs mod første række?!
Førsteholdet ude mod Vestegnen I

SØREN B PETERSEN .
lnden 6. runde lå førsteholdet komfortabelt(?) under nedrykningsstregen
i Mesterrækken. Der var derfor god grund til at kæmpe hårdt for
overlevelse i rundens match mod Vestegnen - og minsandten om det ikke
lykkedes at hive en beskeden sejr i land!

VESTEGNEN I - VANLØSE I 3½-4½

Muharnrned Ali - Søren B. Petersen ½- '/2
Carsten Nielsen - Morten M. Hansen 0-l
Claus Larsen - Gunnar West 1-0
Svend I love - Steen Schousboe 1-0
Jesper Pedersen - Leif Jensen ½-½
Kim Jensen - Jørgen Hansen 0-1
Brian Foldborg - Johnny Schmidt 0-1
Jesper Christensen - Peder Herborg ½- 1/2

På papiret var der tale om en jævnbyrdig match, og begge hold kæmpede
da også hårdt for sejren. Som referent for det vindende hold vil jeg mene,
at sejren var fuldt fortjent!
Jeg har mødt min modstander 5-6 gange tidligere, og hver gang har jeg
vundet Derfor var jeg ganske optimistisk da jeg satte mig foran brættet,
til trods for at jeg ikke havde rørt en skakbrik i adskillige måneder. Selve
partiet blev en særdeles rodet omgang kampskak, hvor jeg efter en
ordentlig buk i overgangen mellem åbnings- og midtspiller fik en tabt
stilling. Heldigvis fandt jeg nogle modchancer, der forvirrede min
modstander så meget, at jeg reddede en halv.
Mortens parti var en fornøjelse at følge. Med uhyre simple midler pillede
han sin modstander fra hinanden, for til sidst at afslutte partiet med en
enkel løbermanøvre. Det var nydeligt. selvom det skal siges, at hvid
spillede forbløffende blødt. Hvis man med hvid spiller I. b3 og hurtigt
følger op med Lb2 og d4 skal man næsten kræve sine lærepenge igen
(læs: løberen skal ikke mures inde af en hvid bonde på d4!).
Morten fortjener ekstra ros for en helt igennem nydelig indsats på holdet.
Med 5/6 er topscorerværdigheden suverænt hjemme inden sidste runde -
sådan!



Gunnar havde en dårlig aften. Modstanderen satte en bonde direkte i
slag i åbningen, hvorefter gevinsten burde være en formsag. Desværre
lod Gunnar sig forvirre og tillod modstanderen at generere modspil i e
linien. Det blev hurtigt farligt, og Gunnars lovende stilling blev
forvandlet til en ruin med svækkelser og bondeøer, hvorefter Gunnar
måtte ned.
Steen var klasser bedre end sin modstander. Med sort l Caro trykkede
han hvid tilbage og vandt hurtigt en sund bonde. Herefter var partiet
egentlig afgjort. men desværre brugte Steen for meget tid og måtte
pludselig se hvids modangreb på dronningefløjen blive farligt. Jeg så ikk1
afslutningen. menjeg er overbevist om at et strålende oplæg blev ødelagt
af skakspillerens værste fjende (tidnøden).
Leif spillede sin sædvanlige opstilling med 1. d4 2. Sf3 3. Lf4 4. e3. Det
giver selvfølgelig ikke det store. og sort udlignede da også komfortabelt.
Der blev byttet en masse officerer af, inden kombattanterne sluttede fred
en helt lige stilling.
Jørgen spillede et meget rodet parti, der kunne være gået begge veje, Jeg
tror egentlig, at modstanderen havde fat i den lange ende, men Jørgen
blev ved med at kæmpe og fandt pludselig en smart vending, der endte
med at forvandle en tvivlsom stilling til klar gevinst!
Johnny havde hvid i en Caro, hvor han blev udsat for Karpovs
yndlingstræk (4 ... Sd7). Johnny fandt ikke det stærkeste, men fik alligeve
stablet et farligt angreb på benene. imidlertid var modstanderen ikke helt
ueffen, og iflg, Morten kunne modstanderen med et alekhinsk ... La3!
(Pirc - Alekhine, 1931) have fået afgørende fordel. Heldigvis så sort det
ikke. og så var Johnny over ham som en høg.
Peder spillede et meget rodet parti, hvor spændingen var intakt i alle 4
timer. Egentlig var jeg ret bekymret efter åbningen. idet hvid havde all
spillet og gode angrebschancer, Herefter skete der imidlertid ting og
sager, idet hvid ofrede et tårn for spændende muligheder. Om det vandt
må stå hen i det uvisse, men i hvert fald forsvarede Peder sig godt og
endte med at fremtvinge remis i et uklart slutspil.

Summa summarum er, at vi fortsat befinder os i alvorlig nedrykningsfare.
Imidlertid bør vi kunne holde skindet på næsen ved en god indsats i sidste
runde, således at yi undgår en deprimerende sæson i 1. række.



Reddet på målstregen
STEEN SCHOUSBOE

Som det vil være trofaste læsere bekendt har Førsteholdet haft en
elendig sæson i år. Vi har manglet Eivind og i mange runder også
Søren. men værre er at vi andre - med undtagelse af Morten, som
har haft en fantastisk sæson- har spillet under niveau. Eksempelvis
havde jeg selv kun formået at score tre remis'er i fem runder inden
afslutningen.

Som følge af det ringe spi1 var vi seriøse kandidater til
nedrykning. I næstsidste runde fik vi en smule luft til bunden ved at
vinde en kneben sejr, men hvis vi ville sikre vores forbliven i
Mesterrækken var kravet til sidste runde 5,5 pts, en ikke særlig
realistisk score, da vores modstander, Øbro II, lå foran os i tabellen.
Og værre blev det da Rendlev af ukendte årsager ikke dukkede op
til det store afslutningsarrangement i Ballerup. Hvordan far man 5,5
pts i 7 partier?

Det gik faktisk, om end med hiv og sving. Selv
spillede jeg for første, sidste og eneste gang i år et ordentligt parti
og blev først færdig:

Hvid: Deres referent
Sort: Martin Reib Petersen

1.d4 Sf6 2.c4 g(i 3.Sc3 dS 4.cxd5 Sxd5 5.g3 Dette regnes for en
ikke særlig ambitiøs variant i GrUnfold. Det skarpe 5.e4 er langt
mere almindeligt, men det kender min modstander nok mere til end
mig. Ideen med g3-varianten er at lægge størst muligt tryk på den
sorte damefløj, ofte indledt med det temmelig overraskende dxc5.
Således også i dette parti. 5 ••.Lg7 6.Lg2 Sxc3 7.bxc3 0-0 8.SO cS
9.0-0 Sc6 I0.Le3 Her kan Hvid spiJle 10.dxc5 Lxc3 11.Tcl Lg7
12.Db3, som jeg kendte fra et gammelt parti mellem Brinck
Claussen og Thorbjørn Rosenlund. Hvid vandt i fin stil, men jeg
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ville gerne lige vente et enkelt træk. Måske skala-tårnet til bl i
stedet for c I? Jeg brugte omkring 15 minutter her. Hvis der er nog
galt med den hvide plan må det være l 0 ... cxd4 l l .Sxd4, men han
spillede heldigvis som ventet 10 ... DaS?! 11.dxc5! Td8

l ler brugte jeg yderligere fem minutter. Kampen om
initiativet er hård og Sort har gjort alle de fornuftige træk. Det
følgende udfald med damen er naturligvis risikabelt, men også
tillokkende. Skulle der være noget galt i at snuppe en
testamentebonde? Dxb7 gør c-bonden til en fribonde og se bare de
hvide løberdiagonaler! Jeg kunne ikke regne det hele igennem, me
besluttede at alt andet ville være en indrømmelse. l2.Db3!? Le6
13.Dxb7 Tab8 14.Dxc6 Ld5 Disse træk korn hurtigt og jeg tror
So11s variantberegning gik hertil. Hvid mister darnen,
men ... 15.Sd.4! Her begyndte han omsider at bruge tid, men der er
ingen vej tilbage: 15 ... Lxc6 16.Sxc6 Gunnar, som sad ved siden a1
fortalte mig efter partiet at han her havde haft stor lyst til at råbe
Madam! 15...Dc7 17.Sxb8 Txh8 Materielt er situationen
nogenlunde lige, men den stærke c-bondc i forbindelse med
monsterløberne gør det af med Sort. Det gælder blot om at bytte de
brikker som kan blokere fribondens vej til forvandling.

18.Tabl Lxc3 19.c6 La5 20.Tb7 Dd6 21.Lxa7 Ikke
så meget for at vinde en bonde som for at kæmpe om feltet b6.
21. ..Tc8 Sort planlægger sandsynligvis at ofre en kvalitet på den
stærke fribonde. Dernæst vil I lvids to tårne og løber vinde mod
dronning og løber, især på grund af den frie a-bonde. Men det vil
tage uendelig lang tid og det må forhindres! 22.Lb6! For anden
gang brugte Sort godt med tid. På fx 22 ... Lc3 kan Hvid vælge
mellem 23.Td7 med mulig tårnafbytning eller det direkte 23.c7 elle
andet godt. En sød variant er 22 ... Lc3 23.Td7 De6/f6 24.Tcl Txc6
25.Lxc6 Dxc6 26.Td8+ Kg7 27.Ld4+ 22 ... Lxb6 23.Txb6 Da3 De1
er ingen redning. så Sort spiser i det mindste en bonde. 24.Ttbl
Dxa2 25.Tb8 De6 26.c7(!) en sidste giftighed. 26 ...Kg7 27.Txc8
Dxc8 28.Tcl og Sort opgav. Hvids næste træk er Lb7, som fjerner
den sidste blokør.



Dervar spillet 2 timer og et kvarter, og stillingen var
nu 1 - 1. Kort efter blev Gunnar færdig:

Hvid: Niels Kirkegaard
Sort: Gunnar W. H.

l.d4 g6 2.t4 Lg7 3.Sc3 c5 4.d5 Lxc3+!?! Typisk Gunnar, hvis
åbningsspil er særdeles uortodokst. Jeg har faktisk aldrig set trækket
før, men Gunnar fortalte efter partiet at han tidligere har spillet
sådan. Den psykologiske effekt viser sig at være enorm ! 5.bxc3 f5?!
Mere af samme skuffe. 6.Sf3 Da5 7.e3 Det ser forkert ud. Hvorfor
lukke den sortfeltede løber inde nu da Sort har skaffet sig af med
sin? 7 •••d6 8.Le2 Sf6 9.SgS Shd7

Indledningen til en springervandring jeg ikke forstår,
men det gør Gunnar sikkert! 10.0-0 Sb6 11.Dd3 Shd7 12.f4 Hvid
spiller som en skræmt kanin. Nu er den sortfeltede løber helt død.
l2 ...b6 l3.Se6 Sf8 14.SxfS Txf8 l5.Lf3 Se4 16.Lxe4?? Bytter den
eneste brugbare hvide løber af. Sort står allerede til gevinst. men nu
går det meget hurtigt. l6... fxe417.Dxe4 Lf518.Df3 Dxc3 19.Tbl
Tjah ...Lxbt 20.De2 Ld3 og Hvid gav op. En total nedspilning.

Dermed altså 2-1 til os. Morten havde vundet en
bonde, mens de øvrige partier så ret lige ud. I den fjerde spilletime
bukkede Leif en officer væk i en ellers lige stilling. 2 - 2. Jørgen
afslog et remistilbud i en svagt fordelagtig stilling, spillede galt i det
dobbelte tårnslutspil, men fik i tidnøden anbragt en sød lille mat. 3 -
2. Johnny stod hele tiden godt og endte med at vinde:

Hvid: Martin Schweinberger
Sort: Johnny S.

l.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 S.cxdS d6 6.g3 g6 7.Lg2 Lg7
8.Sf3 0-0 9.0-0 Te810.Tel a6 11.a4 Sbd7 l2.Dc2 Tb8 13.a5 b5
14.axb6 e.p, Dxb6 15.Da4 Lb7 16.Tabl Dc7 17.e4 Sg4 18.Lf4
Sge5 19.SxeS Sxe5 20.Dcl c4



Begge parter har spillet standardtræk i Moderne
Benoni og med c4 forsøger sort at tilrane sig initiativet. Det går fim
Bortset fra I ,b7 står de sorte officerer mere aktivt end de hvide og
Sorts plan er nu at erobre terræn på d-fløjen. Se hvor flittig Lg7 er i
sammenligning med kollegaen på g2! 21.Lxe5 Lxe5 22.Dd2 Lc8
23.Lfi Indledningen til nogle manøvrer som i bedste fald må kalde
spild af tid. De følgende træk med denne løber gør intet for den
hvide stilling, men Sort realiserer energisk sin plan. 2J ... Ld7
24.Lg2 Db6 25.Lf3 Db4 26.Tfcl a5 27.Dc2 Tec8 28.Lc2 a4
29.Ln a3 Prøv at sammenligne denne stilling med stillingen ved
træk 23. En fantastisk forvandling! Sort har gjort store fremskridt,
mens Hvid har hoppet på stedet.

30.bxa3 Dxa.3 31.Txb8 På 3 LTa I spiller Sort blot
Db3. 31 ...Txb8 32.Se2 Endnu en tempotabsmanøvre, men Hvid er
færdig. 32.Lxc4 gendrives med 32 Tc8. Hvis Hvid derpå forsøget
33.Sbl svarer Sort eksempelvis 33 OD med kraftige trusler, bl.a.
Lh3. 32 ...Tc8 33.Sc3 f5 34.f3 Tb8 35.Lxc4?? Dc5+ 36.Kg2 Dxc4
og Sort vandt. Energisk spil af Johnny hele vejen igennem.

Dermed førte vi 4 - 2. Tilbage sad Morten, som holdt
fast i sin merbonde selvom Sort begyndte at blive nærgående over
for den hvide konge, og Søren, som fra en helt lige stilling kom i et
fordelagtigt tårnslutspil. Vores eneste bekymring var tiden!

Hvid: Morten M. H.
Sort: Andreas Lund Ertbjerg

1.d4 e6 2.c4 f5 3.SO Sf6 4.g3 Le7 5.Lg2 0-0 6.0-0 d6 Altså ikke
Stonewall med d5. men i stedet det som i sin tid blev kaldt "Alt
Hollåndisch", 7.Db3 De8 8.Sc3 Sbd7 9.c5! d5 Så blev det alligevel
Stonewall, men i en udgave som Sort umuligt kan være tilfreds
med. 10.SbS Ld8 Tidsforbruget er interessant: Hvid 38 minutter,
Sort 51 ! 1 l .Lf4 a6 12.Sxc7 Haps! Sort prøver naturligt nok et
desperadoangreb på kongefløjen. 12...Lxc7 13.Lxc7 Se4 14:De3
Sdf6 15.h3 Dh5 16.LeS Sd7 17.Lf4 Da Sorts g5 alligevel ikke kan



forhindres var det måske bed.re at spille 17 .Tac I med planen c6.
Men Lf4 lokker Sort til at spille h6, hvorefter han aldrig kan komme
til manøvren Tf8-f6-h6. 17 ... h6 18.Sd2 g519.Lc7 Tf? 20.Sxe4
dxe4 21.Ld6 Sf6 22.Le5 SdS 23.Dd2 Ld7

Er Sort ved at få angreb? 24.a4 Nej! 24 ... Lc6 25.b4
f4 26.Lxe4 Atten minutter igen! 26 ... Dxh3 Og femten her. Nu
bliver det spændende, men det viser sig at der er den sorte og ikke
den hvide konge som er i farezonen. 27.Lg2 Dg4 28.bS Ld7 29.Dc2
Tc8 30.Dg6+ Guten Abend in der Stube! 30 ...Kf8 31.Dxh6+ Kc8
32. Lf3 DfS 33.LhS f3 34.Dh8+ Ke7 35.Ld6+ mal! I slutstillingen
havde Morten endnu 11 minutter mod modstanderens 4.

Dermed var stillingen 5 - 2 til os. Som sidste mand
sad Søren med mindre end to minutter igen i en stilling hvor han
havde tårn og h- og g-bønder mod Hvids konge og tårn. J en
dramatisk finale, hvor modstanderen vist to gange lavede ulovligt
træk og Søren fumlede rundt i et afsindigt tempo lykkedes det til
sidst at undgå de mulige patfælder. Jeg
håber at han og Jørgen vil vise derespartier iFribonden. En helt
usædvanlig dramatisk runde hvor næsten alt tippede vores vej.
Som man kan se afovenståendepartier var der dog ingenlunde
tale om rent held.



Topscorer-beretning
fra Morten

I den netop overståede holdturnering
kan jeg se tilbage på en hæderlig sæ
son. Topscorerværdigheden blev en
realitet med 6/7, men allerede efter
5. runde var det tydeligt, at scorings
problemerne var store på holdet i år.
Af de faste mand, var det således
kun Gunnar med 3½ af 6 og Søren
med 2 af 3, der nåede over 50 %.

I hele KSU-tumeringen finder vi 9
andre med 6 pts., men også 4, der
formåede at nå 6½ pts. og sør'me
også en som nåede maximum 7
points (i 2. række, grp. 1).

Jeg er et par gange i holdkamprefe
raterne blevet opfordret til at bringe
mit parti i FB. Det bliver der nu råd
et bod på her. Partiet fra 1. runde er
allerede blevet vist med få noter, så
vi springer straks til 2. runde i Her
lev, hvorjeg havde sort mod Flem
ming Haupt, Herlev (2150):
1.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,
Sf6 5.Sc3,a6 6.a4,e6 7 .Le2,Sc6 8.
Le3,Dc7 9.Dd2?!,- et uheldigt mix
af forskellige åbningssystemer; der
burde spilles f4 eller 0-0, da Se5
(eller Sa5) vinder i kraft mod Dd2
og Le3. Sort vil gerne tage livet af
en af løberne i denne halvåbne stil
ling. 9.-,SeS 10.a5,Sc4 ll.Lxt4,
Dxc412.Ta4,Dc713.Sb3,Ld7 14.
Lb6,Dc8 15.Td4,- en interessant
manøvre har bragt tårnet til centrum,

hvor det imidlertid kan stå lidt udsat.
Sort bar ingen problemer og stilling
en er lige. 15.-,Le7 16.0-0,0-0 17.
De2,eS 18.Tc4,Lc6 19.SdS?!,- en
alvorlig fejl, som helt misser Lb5!
Balancen var intakt efter 19.f4,Dd7
20.fxe5,dxe5 21.Tdl ,De6 22.Sc5,
Lxc5 23.Lxc5,Tfd8 eller 21.Sc5,Dc8
fulgt afLd8 og løberafbytning. 19. •,
SxdS 20.exd5,Lb5 med lille sort for
del. 21.Txc8,Lxe2 22.Txa8,Txa8
23.Te1,Lc4 24.Sd4,- kunne se ud·
som den bedste chance, merr faktisk
var 24.Tdl,Lxb3 25.cxb3,Tc8 26.
g4!,Tc2 27.Td3 meget bedre (Txb2
besvares med Tc3-c7). Nu ryger der
en bonde, men hvid får en del pres
forulejligheden. 24.-,g6 25.f4,Lh4
26.g3,Lf6 27,fxeS,dxeS 28.Sf3,e4!
De hvide brikker kommer til at stå
frygteligt efter 28.Txe4,Lxd5 29.
Tf4,Lxb2 30.c4,Le6 31.Sg5,Lf5 -/+
29.Sd2,Lxd5 30.Sxe4,Lxb2 så langt
så godt; en bonde mere og et løber
par i en åben stilling ser fint ud, men
der skal spilles præcist for at løsne
op for presset fra de nu 3 aktive hvi
de officerer mod bagrækken, n og
b7. I tidnøden missede jeg 34.Sxf7,
men efter at have sundet mig ovenpå
forskrækkelsen opdagede, jeg at
sorts fordel kunne bære bondetabet,
da springeren simpelthen er fanget
midt på brættet! - og det viser sig
som et tema, at den hvide a-bonde
lader sig angribe. 31.Sd6,Lc6 32.c4,
Lf6 det cool fl-f5 med ideen Lf6 og
Tf8 havde klaret opgaven 33.Tfl,
Kg7 34.Sxf7,.



Te8! 35.Sd6,Te2 36.Tf2,Te6Der
har vi det. Springeren spræller i
nettet! De sidste 35 træk var enkle
og blev klaret på 12 minutter: 37.
Lc5,Tel+ 38.Tfl,Txfl+ 39.Kxfl
Lc3 40.Lb6,Lb4 41.Lc7,Kf6 42.
Ke2,Ke6 43.cS,LxcS 44.Sc8,Kd7
45.Lb6,Lb4 46.Sa7,La4 en sørgelig
skæbne for en hvid hest at blive
drevet ind i fælden og aflivet på a7.
47.Kd3,Ke6 48.Kc4,Lel 49.Kd3,
Ld7 S0.Ke4,Kd6 Sl.Kd.3,KdS 52.
Lc7,Lf2 53.Lb8,Lf5+ 54.Ke2,Lc5
55.Kf3,Ld6 56. Lxd6,Kxd6 57.Kf4,
bS 58.h4,Kc5 59.KeS;bS 60.axb6,
Kxb6 61.Kd4, Kxa7 og sort vandt
let (0..1, 71).

I 3. runde gerådede jeg i alvorlige
vanskeligheder mod den fremstorm
ende junior Dara Akdag fra BMS
(2042). Det var tabt ved et par lej
ligheder. hvor han missede gevinst
kombinationer godt hjulpet af hans
tidnød, som var grundlagt ved at
komme 63 minutter for sent (det var
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varslet af holdlederen, så det må
man gerne i sådanne tilfælde). Da
kornbien endelig kom, var der et
cool forsvar, som kom helt bag på
ham, og der blev hurtigt efter afvik
let til et remisslutspil.

Så når vi 4. runde, hvor vi var på
besøg i Odysseus.
Jeg havde hvid mod Carsten Straa
rup (1962), som betroede mig, at han
jagtede en debut på Elo-listen med et
tal o. 2200. Det krævede bare lige en
remis mod mig ... men sådan skulle
det ikke gå! Han spillede i øvrigt 8
runder :>g indkasserede kun dette
nederlag. Partiet fik et lidt "Kram
nisk" forløb. De hvide manøvrer
fungerede og presset mod sort blev
stadig større. Sort missede et par
gode chancer undervejs; det uund
gåelige desperado udfald blev pare
ret og det resulterende tårnslutspil
blev håndteret præcist uden at ryste
på hænderne:
1.e4,e6 2.De2,Le7 3.g3,d5 4.eS,cS
5.d3,Sc6 6.c3,Dc7 7.f4,h5 8.Sf3,b6
9.Lg2,g6 Vi er havnet i Kongeindisk
Angreb (eller Kongeindisk i for
hånden om man vil). I stedet for her
al spille g6 skulle h4 overvejes, hvil
ket ville genere hvid noget mere i
flere varianter. Det er på den anden
side forståeligt, at han vælger at blo
kere kongefløjen for de dynamiske
fremstød, hvis han er fredeligt md-
tillet. 10.Sa3,a6 11.c4,Sb4 12.1Ld2,
Lb7 J3.0-0.Sh6 14.Tfcl,d4? Meget
bedre var 14.-, Sf5 15.Lxb4,cxb4



16.cxd5,Lc5+ 17.Kfl,bxa3 l8.b4,
Lxd5 19.bxc5.,bxc5 20.Df2,Tc8 21.
Sg5 med lige spil. 15.Lxb4,cxb4 16.
Sc2,Sf517.Sd2,Lc5? Her var g5l
med dynamisk modspil en bedre
chance. De følgende manøvrer stres
ser sort til at begå unøjagtigheder, og
i træk 27-33 fører det til en despera
do-ide, som løsner op for et modspil
med tårnene i centrum. 18.Ll'4,a5
19.Df3,Lxe4 20.Dxe4,Ke7 21.Kf2,
Tac8 22.a3,bxa3 23.Sxa3,Dc6 24.
Dxc6,Txc6 25.Sb5,Td8 26.Se4,Lb4
27.h3,h4? 28.g4,Sg3 29.Sxg3,hxg3+
30.Kxg3,Ld2 31.Th1,g5 32.fxgS,
TcS 33.h4,Txe5 dette var sorts ide,
men det viser sig utilstrækkeligt.
Løberen er alligevel lidt halvtam og
hindrer videre tårnangreb fra e2 og
e3 på grund af bindingsmotivet Txd3
/fd 1 og/eller modangreb på f7 og d4

34.Tafl,Te3+ 35.Tf3,Txf3+ eller fx.
35.-,Lel+ 36.Kg2. Te2+ 37.Kh3,
Lxh4 38.Thfl ,Th8 39.Txf7+,Ke8 40.
g6,Lf6+ 41.Th7,Te3+ 42.Kg2, Te2+

43.Kgl,Txh7+ 44.gxh7,Lh8 45.Sd6+
,Ke7 46.St7 og slut 36. Kxf3,e5 37.
Ke4,Ke6 38.Sc7+,Kd6 39.Sd5,Th8
40.Td1,Le3 41.Sxe3,dxe3 42.hS,
Tg8 43.g6!,fxg6 44.b6,g5 45.Kxe3,
Th8 46.Thl,Ke6 47. Ke4,Kf6 eller
Th7 48.Th5,a4 49.Th3 og sort løber
tør for træk og må tillade Kd5 eller
Kf5 48.h7,opgivet l-0.

Det bringer os tit 5. runde, hvor vi
tog imod Gladsaxe. Jeg mødte merl'
sort Thomas Struch (21 J 8), som
havde en fin turnering (5½ pts.) og
var i topform. Her gik der imidlertid
noget helt galt, og han blev løbet
over ende i overgangen fra midt- til
slutspil:
1.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.LbS,a6 4.Lxc6,
dxc6 5.0~0,f6 6.d4,Lg4 7 .dxeS,
Dxdl 8.Txdl,fxeS 9.Td3,Lxf310.
gxf3,Ld6 ll.Sc3?,-Teorien (og jeg)
foretrækker Le3 fulgt af Sd2 og 1i11e
hvid fordel. Jeg har spillet mod dette
flere gange før, og det plejer at gå ok
for sort. Nu derimod kommer sort til
at stå fint, og hvid må op med kong
en for at hindre, at sort sætter sig fast
på f4 eller får fat i f3 (Tf8+Sh4) 11.~,
Se712.Se2,Sg613.Kg2,Tf814.Kg3,
0-0-0 (eller Td8 men jeg foretrak at
dække b7 for ane eventualiteters
skyld). Hvid er uden aktive planer
og må forsvare sig mod indtrængen i
f-linien og via h4 (Le7/Sh4). Sort
har fordel. 15.Lg5,Td7 16.h4,h6
17.h5!?,hxg518.hxg6,Tf6Hvis nu
Kg4 så Txg6 20.Kf5.Th6l 21.Kxg5,
Tf7 22.Tg1,Tff6 og hvids konge er i



knibe! 19.c4,Lc5 Hver afbytning kan
risikere at lette hvids forsvar. så de
skal nøje overvejes. Her var Td8
med ideen Tadl,Tdf8 eller Thl.Tgf
(og Th6) gode alternativer. 20.Txd7,
Kxd7 21.Td1+,Ke7 22.Sg1,Txg6

Maskinen er begejstret for 22.-,Td6
23.Txd6,cxd6 24.Kg4,Kf6 25.Kh5,
Lxf2 26.Se2,b5 -/+ men jeg er ikke
sikker på, at det er lige så klart som
at beholde tårnet og mulighederne i
h-linien 23.Sh3ta5 24.b3,Ld4 25.a4;
Kf6 26.Kg4,Th6 27.Td2,- Sxg5,
Lxf2 28.Td7,Th4 er mat! Resten er
ligetil og kræver ingen kommentarer
Th4+ 28. Kg3,c5 29.Td3,Kg6 30.
Td.2,KhS 31.Tdl,g4 32.fxg4+,
Txg4+ 33.Kf3,Th4 34.Thl,gS 35.
Kg2,g4 36.Sgl,Txhl 37.Kxhl, Lxf2
38.Se2,g3 39.Kg2,Kg4 40.Sc3, Kf4
41.Sd5+,Kxe4 42.Sxc7,Kd3 43.
Se6,e40-1
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Partiet fra 6. runde mod Carsten
Nielsen (2208), Vestegnen, var lidt i
samme stil, men endnu mere over
bevisende. Faktisk fik hvid kun en
gang lejlighed til at få en brik cver 4.
række (22.Txc7), hvilket jo i sig selv
er utroligt, men se bare her:
l.b3,e5 2.Lb2,d6 3.g3,f5 4.Lg2,Sf6
5.e3,c6 6.Se2,Le7 7.c4,- Ad omveje
er vi havnet i Engelsk og en opstil
ling, som jeg kender godt fra temme
lig mange partier. Min score med
sort er t overvældende plus, og jeg
har vist aldrig tabt med den! 7.-,0-0
8.d4,e4 9.Sbc3,d5 10.0-0,g511.f3,
Le6 12.cxdS,cxdS Mon ikke de fle
ste helst vil ha ve sort her? - så noget
er gået alvorligt galt for hvid i åbnin
gen. 13.Sa4,Sa6 14.a3,b5 15.Sac3,
Db616.Dd2,Tac817.Tfcl,Sb8! På
vej til a5 med klar fordel.18.Tc2,
Sc6 19.Scl,a6 20.S3a2,-

Her får min regnemaskine øje p1 det
interessante 20.-,f4!? 21.gxJ4,gx.f4
22. Se2-(e.xf4?,Sxd4!),exf3 23.Lxf3.



fxe3 24.Dxe3,Se5! 25.Txc8,Sxf3+
26. Dx.f3,Lxc8 27 .Sf4,Kh8 28.Tfl,
Lf5 "med afgørende fordel", men det
]å udenfor min horisont og er vel
også svært at se, selv når brikkerne
står i denne stillingl? Nuvel, parti
trækket er naturligvis meget sikkert
og beholder uden videre en klar
fordel. 20.-,Tc7 21.Sb4,Sxb4 22.
Txc7,Dxc7 23. axb4,Dd6 Vi har lige
været vidne til hvids 3 mest aktive
træk i hele partiet! Herfra går det
hastigt ned af bakke. 24.Sa2,h5
25.Tfl,exf3 26.Lxf3, Se4 27.Del,•
Hidtil ville sort have besvaret slag på
e4 med fxe4, men her er det nemme
re med d-bonden (Lxe4,dxe4 og b3-
bonden og stillingen falder)

27.-,g4 28.Ldl,h4 29.gxh4,Tn 30.
Lc2,Th7 Der var mulighed for en
galla-variant: 30.-, Lxh4 3 l .De2,
Sg3! 32.hxg3,Dxg3+ 33,Dg2,Dxe3+
34.Kbl,Lg3 og slut 31.Lxe4,r..,xh4
32.Ddl,- det går også galt efter Lxf5
.Lxe l 33.Lxh7+,Kxh7 34.Txe1,g3.

Både Sa2 og Lb2 gør et ynkeligt
indtryk! 32.-,fxe4 33.Lc3,Lg5 34.
De2,Lxe3+ 35.Khl,g3 0-1 På Dxe3
følger g2+ og Dxh2.

Så oprandt skæbnedagen, hvor 1.
holdet risikerede nedrykning til 1.
række. Vi lå lidt skidt til inden 7.
runde, så kravet var en sejr på 5½-
2½ for at blive hængende i Mester
rækken.

Enkelte mirakler var mulige med
sejre på 5-3 eller 4½-3½ og endog 4-
4 var nok, men så skulle Odysseus
også tabe præcis 3½-4½! Vi fik dog
ingen hjælp fra Odysseus, som gik
til stålet og vandt 5-3.

Vores samlede sejr på 6-2 (selv efter
tab uden kamp på 8. brættetl) mod
Øbro var nok til også at glide fri af
den dystre 6. plads som nogle år
(dog ikke denne gang viste det sig)
kan udløse en nedrykning til 1.
række.

Mit eget parti forløb således med
hvid mod Andreas Lund Ertbjerg
(2073):
l.d4,e6 2.c4,f5 3.Sf3,Sf6 4.g3.,Le7
5.Lg2,0-0 6.0-0,d6 7.Db3,De8 8.
Sc3,Sbd7? 9.c5!,d5? To dårlige be
slutninger giver nu hvid klar fordel.
De andre "normale" træk 8.-,Sc6; 8.
,Se4 eller 8.-.DM havde været bedre
og her var 9.-,dxc5 10.Dxe6+,Kh8
1 J .Lf4,c6 12.e3,exd4 13 .Sxd4,Sc5
14.Dc4,- med lille hvid fordel en



bedre chance 19.SbS,LdS 11.Lf4,a6
sort kan ikke holde til to minusbønd
er efter 11.-,c6 12.Sd6,Dh5 13.Sxc8,
Txc8 14.Dxb7,Le7 15.Dxa712.Sxc7
,Lxc7 13.Lxc7,Se414,De3,Sdf615.
h3,Dh5 I det følgende sker der "bag
kulissen" en kamp om at hindre Tf6-
h6 og/eller en åbning for Lc8 med
e5+f4, hvilket ville kunne give sort
et traditionelt farligt angreb. 16.LeS,
Sd7 17.Lf4,h6 l8.Sd2,g5 19.Lc7,
Tf7 20.Sxe4,dxe4 21.Ld6,Sf6 22.
Le5,Sd5 23.Dd.2,- begge dele er lyk
kedes og hvid har afgørende fordel

23.-,Ld7 24.a4,Lc6 25.b4l4 26.
Lxe4!,Dxh3 27.Lg2,Dg4 28.bS, Ld7
29.Dc2!,~ herfra går det stærkt: 29.~
,Tc8 30.Dg6+,Kt'8 31.Dxh6+, Ke8
32.Lf3,Df5 33.LhS,f3 34.Dh8+,
Ke7 35.Ld6+,mat! 1-0,
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Vestvold igen
STEEN SCHOUSBOE

for nogle år siden blev den traditionsrige Vestvoldturnering
genoplivet og Vanløse er naturligvis med hver gang. Arrangørtjansen
går på skift mellem de deltagende klubber og i år var del Vestegnens
tur. Bag dette navn skjuler sig bl.a. den tidligere Glostrup Skakklub
og det var i deres glimrende (og kommunalt finansierodel) lokaler at
turneringen blev spillet den 10. og 17. april.

Vi stillede med to hold. l alt deltog 8 hold, så i hver
runde var der en oversidder. Den triste skæbne undgik Vanløse I
heldigvis, men Vanløse II måtte sidde over i anden runde.
Førsteholdet bestod den 10. af Søren, Gunnar, Steen og Johnny og de
lå ener tre runder på en komfortabel førsteplads med tre sejre. Da de
sidste tre runder skulle spilles den 17. manglede Søren, men Ole
I .crgren blev shanghaj et fra andetholdet. På trods af et nederlag på
hele 3-1 var to 4-0 sejre nok til at sikre sejren og det eftertragtede ur.
Topscorer blev Johnny med 5,5 af seks. Han mente selv at han havde
været heldig, men selvom han havde medvind en gang eller lo kan
jeg bevidne at det meste var spil og ikke held. I lan var bare
flyvende!

Der var tre præmiegrupper og i gruppe B vandt
Vanløse II sensationelt uret. Holdet bestod af Rendlev, Baners,
Gernzefar himself og den højt estimerede, men sjældent sete Finn
adsen. Den første aften gav i alt magre 2,5 pts, men til den anden

spilleaften var Rendlev erstattet af vor nye mand Francois Allix, og
det kan nok være det hjalp! Han vandt alle tre partier og med en
afsluttende 4-0 sejr kunne Vanløse Il snuppe uret med et mulehårs
forspring. To hold, to ure: Var der nogen der var i tvivl om Vanløses
stolte traditioner i Vestvoldturneringen'?



Program maj,juni og juli:
7/5 Udsatte partier.Vær opmærksom vedr.

Rødovre/VS Forårsturnering
14/5 Udsatte par(ier. Vær opmærksom vedr.

Rødovre/VS Forårsturnering.
21/5 Undervisning v/Morten:Strategiske

åbningsfej I i populære åbninger.
28/5 Generalforsamling.

I juniezjuli vil der hver
onsdag være fantasifulde
grandprixturneringer.
Mød op,det er faktisk sjovt!


