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(Mel.:Højt fra træets .. .)

Onsdag aften har vi travlt.
Vi skal nemlig spille.
Helst no 'et virk'lig vildt og.flot
-eller noget stille.
Caro.Sici.Fransk og Skotsk,
midtspil.slutspil, vær kun spotsk!
Da vi ofred 'hesten,
vandt det bare-næsten.

Den
Næste11nye
Julesang:
AF STEEN S. & TEAM

Når man taber,er alt galt.
Verden er af/ave.
Skæbnen, livet er.fatalt.
ingen nådegave.
Hvis man vinder lysner alt.
Livet erjo ik'så galt.
Der er no 'ed om snakken:
Livet er som skakken!



Et kedeligt deja vu... !
Vanlese 1 Tårnby I
Eivind Einersen (R) 0-1 Brian Baerentsen
•.dortcn M. Hansen 1-0 Erik Nissen
Steen Schousboe ½-½ Allan Lind
Jørgen H. G. Hansen 0-1 Jakob Hansen
LeifJensen ½-½ Ole Kristensen
Johnny Smidt 0- I Johnny Hee
Jørgen Holst (R) l-0 Søren Sundorph

! Jan Juul Nielsen (R) 0-1 Jens Thrane {R)
3-5

Det virkede på mange måder som om, at l . holdet startede der hvor vi slap
sidste år. Det er der såmænd ikke noget specielt positivt over, da vi som
flere nok husker måtte hive et kanonresultat op afhatten i sidste runde for at
overleve i Mesterrækken!
I sidste sæson kunne referenterne næsten genbruge skabelonen for hver af
de foregående holdkampe med en ordlyd omtrent således: "Morten og 1-2 aj
reserverne vandt, mens resten afholdet scorede underforventet iforhold Lil
hvadstillingerne eller deres styrke indbødtil", Det var faktisk også et
bi Ilede af matchen i 1. runde og derfor den lidt nedtrykte overskrift.,;
V i er glade for-at se Eivind tilbage på holdet. Han og Søren skiftes i år til at
tage 1. brættet, da de hver især foretrækker hhv. ikke kan spille onsdage.
Eivind er naturligt lidt rusten efter en længere pause foran brikkerne i en
tumeringsatmosfære. K-skakken har dog været vedligeholdt, men det erjo
lidt anderledes, når først "uret tikker". Med sort fik han en fin Benoni-agtig
stilling ud af åbningen og med en fri c-bonde og 1 ille fordel var der udsigt til
mindst remis. Desværre gav et håndledstræk (tårn på 2. rækkel)
usædvanlige problemer - det plejerjo ellers at være godt. Det endte med et
tungt slutspil D+T og nye damer til begge, men i farten kostede
bondespurten en bonde, og det resulterende dronningeslutspil var håbløst
efter endnu en bonde røg.
Morten fik nærmest sejren foræret efter blot 14 træk. Modstanderen kunne
med god samvittighed have valgt at opgive og ville også have gjort det i en



almindelig nærskakturnering betroede han mig, men hensynet til holdet bød
ham at fortsætte pinen yderligere 16 unødvendige træk. Se partiet nedenfor.
Steen blev minsandten mødt af en Blackrnar-Diemcr gambit. Meget sjæklen
gæst på dette niveau, men gambitten er velkendt afVanløse-folk eftersom
Windeleff har praktiseret den i årevis og har fremvist mange eksempler i FB
på hans ekspeditioner udi dette territorium. Det var ret nemt for Steen at
afmontere den og en remis blev aftalt efter blot 14 træk.
Jørgen H.. G. angreb modstanderens kongeinder over hele linien og fik en
ganske fornuftig stilling ud af det. Det blev til en traditionel Benoni-struktur
og Jørgen fik.en af hans sædvanlige presstillinger i en lukket formation,
hvor der er godt dækket afog der kan spilles på risikofri gevinst. Et
officersoffer mod h6/g5 friste-de og spillerne rodede sig ud i komplikationer
med heftigt officersspil. Dronninger blev byttet, modstanderen gav officeren
tilbage og der opstod et mærkeligt slutspil med tårn+springer+løber til hver
og hhv. bønder på b3 og h3 (hvid) og c5 og fl. Det var meget uklart hvad
der foregik, men tilsyneladende kunne sort lidt mere frit operere inde
omkring midten og Jørgen burde have modtaget et remistilbud. Senere var
remisen ikke i fare i T+L og b-bonde mod T+S og f-bondc, da løberen blot
skulle ofres mod bonden, men desværre gik forsøget på kombineret gevinst
og forsvarsspil helt galt. Ærgerligt nederlag ... 0-1 efter 70 træk.
Leif virkede tilfreds med en hurtig remis i 19 træk med sort (har han ikke
altid sort i holdkampene??) i en Fransk afbytningsvariant. OK start
naturligvis men Leif bør spille videre meget længere mod 16-1700 folk når
han "på papiret" skal vinde som stor ratingfavorit. Vi venter på at han
bogfører en stribe gevinsteri år! Men all-right slutstillingen her var nu
meget remisdød at kigge på ...
Johnny prøvede Sc3-varianten mod Russisk, som efter Sxc3 og dxc3 samt
lang rokade fører til en stilling, som passer ham godt. Desværre
overvurderede han den hvide stillings kvaliteter og lod modstanderen
inhalere et par vigtige bønder uden rigtig at have kompensation for dem.
Efter dobbeltbonden røg frem til c5 fik det mod Johnnys forventning sorts
officerer gjort aktive og hans egne passive. En cl-linie uden indbrudsfelter
og en solid sort kongestilling gav kun få chancer for at udligne i en stilling
hvor Johnny stadig var optimist, men disse blev ikke grebet. Et tårnslutspil
gav ikke håb om redning og det tabte desværre glat.
Holst lignede allermest en gammel ræv som han sad der og smilede
skummelt. Det var kattens/rævens leg med musen og selvom han kunne
have afgjort hurtigere, så var han åbenbart så betaget af sit kongeangreb, at



han lod modstanderen sidde i saksen lidt længere inden han klemte til. Se
partiet nedenfor. ·
Jan kom overraskende hurtigt på glatis i en ellers fredelig åbning (Engels!
med hvid og selvom modstanderen som sædvanlig(!) kom 55 min. for sen
ja så følte Jan sig så lidt hjemme i stillingen, at hans tidsforbrug steg og
steg. Faktisk havde han indhentet modstanderens tidstab, da jeg en afde
første gange tog mig tid til at kigge lidt rundt på stillingerne! Midtspillet
bød på gensidige gode chancer, men det blev modstanderen som trak det
længste strå. Ærgerligt ...

Morten - Erik Nissen, DSU-hold lOIJR/09, 1. runde
1.d4,Sf6 2.c4,e6 3.g3 Catalansk, Lb4+ 4.Ld2,Lxd2+ S.Sxd2,d5 6.Lg2,0-I
7.Dc2,- ikke det mest spillede men efter min mening det mest logiske, da
man udover presset i c-linien også får forhindret et muligt Se4. 7.-,Sc6 ma
sidder ofte i denne åbning med problemet som sort at få sin Lc8 ud og fås
sin c-bonde det rigtige sted. Nogle sværger til manøvren Ld7-c6 som
"korrekt" mod Catalansk, mens andre spiller mere beskedent c6/b6/Lb7
eller som her Sc6. 8.Sgf3, Dc7 9.0-0,Td8 10.Tfd1,e5? Dette skulle netop
være forhindret med hvids sidste træk! Måske skulle sort have valgt Ldf-e
og langsom opbygning på damefløjen. Det valgte træk bygger på en ,
overseelse afmuligheden e2-e4, idet han fokuserede på udvekslingen af c·
mod e2, som han forkastede pgra. den stærke frie d-bonde, der ville blive
resultatet. Da jeg spillede Tfd I havde jeg kigget på stillingen efter sorts
l 7'de træk og syntes at gendrivelsen var relativ enkel. Desværre for sort si
hari Sc4, men altså ikke e2-e4. 11.dxe5,Sxe5 I2.Sxe5, Dxe5 13'.cxdS,Sxd!
Iler var Dxe2 eneste chance men efter Dxc7 har hvid meget stor fordel.
14.Sc4!,- Her kunne hvid sagtens have opgivet, da der intet forsvar er moc
officerstab eller mat i bunden. Slutningen gives uden andre kommentarer
end at jeg ledte efter en måde at få ham til at opgive hurtigst muligt dvs.
med yderligere materialetab i form afbønder (Lg2-c6xb5), kvalitet
(Sf5/Lg2-c6-d7) eller officersgevinst (slutstillingen) - og dette guidede mi
i mine beslutninger om ikke bare at bytte det hele af. 14.-,DgS 15.b4,Dh5
16.e4,Dg617.Db3,b5 18.Se3,Lg4 19.Txd5,Te8 20.Tg5,Le6 21. Txg6,Lx
22.Tg5,Lc4 23.Tc5,Ld3 24.e5,Tac8 25.Lc6,Te7 26. Tdl,Le2 27.Td2,Lc,
28.Sf5,Tc6 29.b3,g6 30.Se3,- og sort havde omsider faet nok.



Søren Sundorph <Jergen Holst, DSU-hold2008/09, 1. runde
1.e4,e5 2.Sf3,Sf6 3.Sxe5,d6 4.Sf3,Sxc4 5.d4,Lg4 6.Ld3,d5 7.0-0~ Ld6
8.Tel,f5 9.c4,- en klassisk udgave af Russisk, som stort set er gået afmode,
da den er for "remis-præget", Det skulle man dog ikke tro at dømme efter
partifortsættelsen! Her spiller man ubetinget 0-0, da 10.cxdS?,Lxh2+
l l .Kxh2,Sxf2 er kendt for at give sort forde 1 fx 12. De2, Sxd3 13 .De6+ (ikke
Dxd3,Lxf3 og Dh4+ der vinder),Kh8 14.Lg5,Dd6+ osv. 9.-,c6? I0.Db3?,0-
0?! Spillerne udveksler høfligheder. Hvid skulle have spillet I O.cxdS med
fordel og sort på sin side skulle have spillet 10.-,LxD 11.gxf3,Dh4
12.fxe4,fxe4 13.Lxe4, dxe4 14.c5,Dxh2+ og selvom begge kongestillinger
er shaky'e så vil vi helst have sort. 11.cxd5,c5? 12.Se5!,Sxf2
t3.Kxt2,Dh4+ 14. Kfl,Dxh2 15.Le3,- hvid står lidt bedre, hvis han bevarer
roen og selvom det nødvendige angreb indledt med Sxf2 giver nogle gode
chancer, så bør det ikke gå så gruelig galt for hvid, som tilfældet blev! Det
bedste havde i øvrigt været at lade Sf2 stå og fx spille Lf4. 15.-,cxd4
16.Lgl,Df4+ nu efter 17.Lf2,LxeS 18.d6+,Kh8 19.Dxb7, Sd7
20.Dxd7,Lxd6 21.Sa3,-kan sort ikke tilføre angrebet mere. 17.Sf3??,Lx~
18.gxf3,Dxf3+ 19.Lf2,Lg3 20.Tc2,Dhl+ 21.Lgl, Df3+ 22.Lt2,Sd7
23.Sd2,Dht+ 24.Lgl,Dh3+ Sc5 og DfJ+ var mere enkelt 25.Tg2,Tae8??
Uha-uha! Sætter faktisk hele gevinsten over styr. Det var ikke for sent at
spille ScS. Nu klarer hvid sig med enten Lxd4/Lb5 eller partitrækket
26.d6+,Kh8 27.DdS?,- efter det enkle Lxd4 eller Lb5 er der ikke længere
fare på færde. Nu har sort derimod endnu en chance for at få kul på med
Te4! - men det missede begge. 27.-,SeS(?) 28.Le2,Sg4?! For farligt-men
det viser sig i praksis at være farligt "for begge"! Sg6 havde været mere
stilrent. Nu kunne hvid igen spille enkelt d7,Td8 og OD fulgt afDxg3 og
alle sorts drømme er knuste om end det stadig er interessant efter
30.Df3,Se3 3 l.Lxc3,dxe3 32.Dxg3,Dxg3 33.Txg3,exd2 34.Td3,Tf7
35.Txd2,Tfxd7 osv. l stedet korn der heldigvis: 29.Df3??,Te3! 30.
Lxe3,Sh2+ og her overskred hvid i paralyseret tilstand efter at have kigget
på stillingen i en 3-4 min. selvom der kun er et lovligt træk.
Ikke ganske fejlfrit men MEGET energisk spillet og herligt at følge for
tilskuerne!

Morten
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A tr11eborn gentleIDan
STEEN SCHOUSBOE.

Stedet: Rødovre, datoen: 23. oktober -08, aktørerne:

Hvid: Knud Erik Helgeshøj
Sort: Frantz Hernhøj (??)

1.e4 d5 2.exd5 DxdS 3.Sc3 Dd8 4.Sf.3 Sf6 5.Lc4 g6 6.0-0 Lg7 7.d3
Sc6 8.a3 V j befinder os i en
sjælden afart af Skandinavisk. Hvids a3 er lidt af et luksustræk, men
han vil åbenbart gerne beskytte sin hvidfeltede løber mod afbytning.
Sort udvikler sig målbevidst videre; brikkerne skal i spil.
8 ... 0-0 9.Ld2 a6 Sort gengælder høfligheden. 10.Dcl Lg4 1 l.Scl
Dd712.Lh6 Sd413.Lxg7 Kxg7 14.De3 b5 15.La2 e5??

Et bondeoffer. Sort får et pænt udviklingsforspring for
bonden. Med sine lidt omstændelige manøvrer har hvid fået byttet d<:
sortfeltede løbere, men udviklingen af de øvrige officerer er forsømt.

16.h3 Le6 17.DxeS Tac8 18.Se4 Dd8 19.Sxf6 Dxf6
20.Dxf6 Kxf6 21.Lxe6 Txe6
Hvid har vundet en bonde, men han har også byttet alle sine udvikler
officerer af. Blandt de -officercr som er tilbage står sorts langt mere
aktivt end hvids. Både Tfl og Sel er til at græde over.

22.b4? I fer måtte spilles 22.c3. Den sorte springer står
alt for godt på d4. Nu følger den logiske invasion af de sorte officere
22 ...Te2 23.Tcl Tfe8 24.f.3 Et hæsligt træk, men hvid vil opponere p
anden revle og overser sorts lumske plan. 24 ...Td2 25.Tf2 Te-e2
(Diagram)
26.Txe2 Sxc2+ Ups! Sort gav op!
Og hvorfor så "gentleman"?
Jo, med dette nederlag sikrede Knud Erik turnerings-sejren for Judith
gruppe B i Rødovre EMT 2008.



Med doktoren iValby
STEEN SCHOUSBOE

I anden runde mødte vi Valby ude. Det blev en hård kamp som endte
med et nederlag på 5 - 3, men det kunne med en smule mindre uheld
være gået den anden vej. På tredje bræt spillede jeg for første gang i
umindelige tider et ordentligt parti. Det skal ikke være nogen
hemmelighed at jeg er meget tiltalt af den nyvulgære spillestil som Dr.
Holst ofte har plæderet for og her fik jeg lejlighed til at praktisere den.

Hvid: Steen S., VS
Sort: Per Petersen, Valby

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 Nimzoindisk, som jeg lige gerne spiller
med hvid og sort. 4.Dc2 Hovedvarianten i 1950'eme, hvorefter
trækket blev afløst af 4.e3. I 1960'erne gjorde Larsen atter 4.Dc2
populært. Ingen dobbeltbonde, tak! 4 ... cS 5.dxc5 Denne stilling har
jeg haft mange gange, både som sort og hvid og både i k-skak og
nærskak. Foruden det spillede træk kan sort her vælge 5 Sc6, 5 ... Sa6
og 5 ... 0-0, det sidste specielt anbefalet af Botvinnik. 5 Lxc5 6.e3
Der har vi det! Min gamle teori bog kalder dette "eine anspruchslose
Fortsetzung" og jeg har endda set en dansk IM'er betegne trækket som
en fingerfejl. Sagen er at jeg for mange år siden fandrud af at det
normale 6.Lg5 (eller 6.Sf3 fulgt af 7.Lg5) ikke giver hvid noget
særligt. Sort spiller b6 og Lb7 fulgt af Le7 og d7-d5 og har faktisk
ingen problemer. Den hvide løber står efter min mening meget bedre
på b2! <, ••.Sc6 7.SO 0-0 8.Le2 b6 9.0-0 Lb7 10.a3!?

Lidt af et luksustræk. Foreløbig truer hvid ikke med b2-
b4, fordi sort ville svare Le7 fulgt af a7-a5 med ødelæggelse af den
hvide bondestilling. Men det er rart at slippe for Sb5 efter et sort
1 ... d7-d5 2.cxdS Sb4 og 3 ... SxdS. 10...TcS 11.b3 Dc712.Lb2 a6
s13.Tcl Vi har nået en slags pindsvinestilling, hvor sorts løber ikke står
særlig godt på c5. flan burde derfor spille 13 ... Le 7, men i stedet kom
13 ...Db8? En grov overseelse og muligvis allerede tabstrækket. En
gang imellem står en springer godt på randen. 14.Sa4! La8 Hvis den
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sorte løber går til e7 slår hvid bare på b6 og følger op med b4 og c5 og
gevinststilling. Altså må sort lade hvid slå på c5. Sort får lov at slå ind
mod centrum og f'ar også en halvåben b-linje at spille på, men langt
alvorligere er den svage sorte kongestilling. De hvide officerer
indtager meget hurtigt truende positioner og det er svært for sort at få
hjælpetropperne frem. Et modspil i b-linjen får han slet ikke tid til.

15.SxcS bxc5 16.SgS Med den platte trussel l 7.Lxf6 og
18.Dxh7 mat. I det følgende bestræber hvid sig på at fa alle sine
brikker med i angrebet, en naturlig følge af den "nyvulgære" opstilling
som blev indledt med 6.e3. 16 ... Se5 17.f4 Sg6 18.LO Denne løber er
det svært at få med i kongeangrebet, men den kan i det mindste kæmpe
om feltet e4. Hvis sort slår hjælper han det hvide tårn frem i vognen,
men måske er det allerede for sent at give gode råd. 18 ...Sc8(?) Man
forstår godt at sort vil dække g7, men den sorte stilling kommer snart
til at ligne et møbellager. 19.LxaS Dxa8 20.fS exf5 21.Txf5 h6 Sort
har undgået svækkende bondetræk så længe som muligt, men nu var
der ikke længere noget andet forsvar mod hvids simple trussel om slag
på f6 og efterfølgende mat.

22.Se4 Truer meget belejligt en bonde, så sort må bruge
endnu et træk på forsvar. 22 ... d6 23.Tdl Se7 24.TO Td8 25.Tg3 fog
kunne ikke finde noget afgørende. I sådanne situationer har jeg mere
end en gang spekuleret mig selv i tidnød og tabt partiet, men denne
gang fortsætter jeg i stedet med at opstille platte trusler og aktivere de
sidste brikker. Jeg havde nu omkring en halv time mere på klokken og
skulle bare holde gryden i kog.

25 ... Sg6 26.Sc3 Dermed kommer springeren til bedre
felter og sort har stadig ingen aktive muligheder. 26 ... Dc8 27.Sd5 l)e6
28.Tfl Så kom dronningetårnet også med. 28 ... SeS 29.Sf4 Dd7
30.Ddl(!) Igen et rigtigt vulgært lille træk, hvormed den sidste hvide
officer kommer med i angrebet. Feltet h5 er en tillokkende plads for
både dronning og springer. Med kun fire minutter igen bliver sort
desperat, men spørgsmålet er om der er noget der duer. På 30 ...Kh8
eller Kh7 vinder hvid let med 3 l.Lxe5 dxe5 32.Dxd7 Txd7 33.Sg6
(med eller uden skak) og evt. Sxe5. 30 ... fS'! 31.DdS+ Df7 32.Se6 Tb8
33.Sxf8 Dxd5 34.cxdS og sort gav op. Han havde ca. et minut på
klokken, mens jeg havde ti, og stillingen er naturligvis helt håbløs.
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Sidste nvt 01n•·
Vinterturneringen
Rødo,,re/Vanløse
2008-2009.

Turneringen er
veltilrettelagt,med
rekorddeltagelse og lovende
mhp. en sammenslutning af
vore klubber. Betragter man
resultaterne ud fra et
"vanløseegoistisk"synspunkt
,ja så luner det her i
vinteren,når man kaster et
blik på skemaet!

I gruppe A. førerMorten
med maksimumscore 2 af 2 !
SteenS, har 1,5 af 3.
og Jørgen G .Hansen, der
kun har spillet et
parti,besejrede overraskende
selveste Bent Kølvig!!! Det
parti vil vi meget gerne
stifte bekendtskab med i
Fribonden.

Gruppe B:
Her deler Jan Juul Nielsen
førstepladsen med Rødovres
Bjørn Enemark 2,5 af 3!
Og solide Ole Lergren har
Scoret 2 af 3 på 3.pladsen.

Gruppe D.
Her kan vi med stor
fornøjelse konstatere at
vores nyeste medlem,
Francois Allix ,rolig og
overbevisende går fra
gevinst til gevinst! Hele 3
point af 3. !

Det er dejligt at''vore"klarer
sig godt, men det lange sigt er
jo at vore klubbers .
samarbejde fører til udvikling
og fremgang for de
glade/seriøse skakspillere.

Red.
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