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En lydlllæssigoplevelse
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AMAGER1
JOHN H.NIELSEN
PETER M.LUNOING
ARNE VAGN MØLLER
DANIEL KOKHOLM
MOGENS B.NIELSEN
CARSTEN W.HENRIKSEN
MARK S.HARTSTEEN
BJARNE F. MEJER

VANLØSE1
SØREN B.PETERSEN 0-1
MORTEN M.HANSEN ½-½
STEEN SCHOUSBOE ½-½
BENNEY R.PETERSEN 1-0
JØRGEN H.G.HANSEN ½-½
LEIF JENSEN ½-½
PEDER HERBORG 1-0
JØRGEN HOLST ½-½

Forholdene
Det blev til endnu et smalt nederlag til Vanløse ude mod Amager i
nogle mildest talt rædselsfulde rammer påHolmbladsgade. Selve de
fysiske rammer var der sådan set ikke noget i vejen med. Det foregik i
kultursalen i en idrætshal.Problemet var at der blev spillet høj musik og
danset i et tilstødende lokale. Derudover var der også indendørs
fodboldspil i selve hallen som også stødte direkte op til lokalet.
Lydniveauet i lokalet var ikke godt kl. 19:00 da kampen startede, og det
var min opfattelse at det blev gradvist værre indtil bl.a. Morten og
Søren valgte at protestere over forholdene til holdlederen (kl. ca 20:20)
. Kort herefter enedes man om remis på 6. bræt hvilket Leif virkede fint
tilfreds med. Da der ikke noget umiddelbart ud af protesten og
lydniveauet stadig var meget højt, stoppede Vanløse urene og hele
holdet samledes for at diskutere situationen. Flere løsningsforslag var
oppe at vende og listes kort på næste side.
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• Helt at stoppe med at spille og forlade spillestedet.

• At fortsætte under protest med et ønske om af partierne forblev
uratedc

• Forslag om at udsætte partierne og genoptage kampen på et
senere tidspunkt uden larm

• Kontakte turneringslederen for at få en uvildig vurdering af
hvilke muligheder der var.

Vanløse spillere enedes om at kontakte turneringslederen og ikke at
forlade spillestedet, da det sikkert ville resultere i en tabt kamp.
Samtidig blev vi informeret om at urene ville blive startet igen da
Amager kun rådede over lokalerne til kl. 23. Hvilket delvist pressede os
til at forsætte matchen under protest. Morten forsøgte efterfølgende 2
gange at ringe til turneringslederen uden held.

Efter kl. 22 faldt lydniveauet efterhånden til et nogenlunde acceptabelt
niveau, eftersom både fodboldspil og danseundervisning med disco
musik stoppede ca. på dette tidspunkt.

Efter matchen blev der afleveret to protester og Morten nægtede som
holdleder at underskrive resultatkortet.

Matchen

Selvom forholdende og den lidt groteske situation optog en del spillere
såmeget at fokus forsvandt lidt fra selve essensen af hvorfor vi var
mødt op på stedet, nemlig skakken, så skal vi også lige høre hvordan
det gik med den. Som resultatet viser så tabte vi endnu engang knebent
(4½- 3½).

Leif spillede fransk som sort og stillingen kom aldrig rigtig ud af
balance. Ved træk 19 tilbød Leifremis hvilket modstanderen afslog, da
der kun var spillet ca. 1 ½ time. Efter yderligere 4 træk tilbød
modstanderen så remis da han åbenbart havde mistet kamplysten
(måske set i lyset af de groteske forhold), hvilket Leif tog i mod.

Jørgen fik en ganske lovede stilling så vidt jeg umiddelbart kunne
vurdere, men efter nogle upræcise træk virkede stillingen igen ganske
lige hvorefter spillerne enedes om remis efter ca. 2½ timers spil.



Ærgeligt da jeg ellers havde aftalt med Jørgen inden kampen at vi
begge skulle revanchere vores nederlag fra sidste gang vi spillede her.
(I øvrigt under knap så larmende forhold)
Jeg selv spillede hvid mod en CaroKann hvilket hurtigt blev en lidt vild
stilling hvor jeg j ønsket om at opnå en åben stilling besluttede at give
en bonde for aktivt spil. Det blev dog pludselig til et par bønder mere
end jeg havde forestillet mig, mod atjeg kunne få aktiveret mine
brikker og true med at fange den sorte dronning som var kommet lidt på
afveje. Det lykkedes også at skabe aktivt modspil og jeg fik en ganske
aktiv stilling med sorts konge midt på brættet og opnåede igen materiel
balance. Desværre lavede jeg en fatal bommert som tillod sort en
afdækkerskak hvorefter partiet var tabt.
Holst spillede et solidt parti, hvor stillingen var i materiel balance, det
gjorde hans modstander desværre også så derfor endte de med at dele
pointet.
Morten spillede en ganske kreativ åbning som sort mod d4. Jeg så ikke
i detaljer hvordan stillingen opstod, men pludselig havde Morten en
meget åben kongestilling, som der dog ikke umiddelbart var nogen
mulighed for at trænge ind i. Jeg synes det så meget spændende ud, da
spillet blev afbrudt af holdmødet, og umiddelbart efter spillede han
efter eget udsagn nogle dårlige træk hvorefter hans modstander tilbød
remis.
Søren fik hurtigt skabt en isoleret dobbelt bonde hos modstanderen,
hvorefter det så ud til at han bare langsomt, men sikkert fik kørt
gevinsten i hus.
Steen spillede en solid variant som bølgede svagt frem og tilbage, og
som endte remis efter jeg havde forladt spillestedet.
Benny tabte desværre på tid sidst på aftenen, og der blev efterfølgende
indgivet protest over at modstanderen havde spillet på tiden til sidst.
Amager har dog efterfølgende hævdet at der blev spillet på gevinst.



Ingenjulegaver til
I. Holdet i 3'de runde

Benjamin Skjolddan
Torn Krog Nielsen
Jørgen Christensen
Poul Munk
Tom Skovsgaard
Jacob Brorsen
Mikkel A.ndrcassn1
Mads-I IoigcrJacobscn

Vanløse I

1. Eivind Eincrscn 0-1
2. Morten ~1. Hansen l-0
3. Steen Srhousboe 1-0
,t. Benny H. I'eterseu '/2-½
.'). Jørgen 11. G. Hansen \,'2-'h
6. johnny Smidt 0-1
7. Nikol~i Ohayv 0-1
8. S1c11 Baucrs l,'2-lh

MORTEN MØLLER HANSEN

BMS li

3½--4½

Eivind kom lidt ska.vt ud af åbningen (en dronningeindcr med sort), men fik
siden både stabiliseret og udlignet stillingen, Faktisk begyndte det ved overgangen
til et tungt slutspil at se mere lovende ud, og da de havnede i cl dobbelt
tårnslutspil var Eivind meget optimistisk, Positionelt lovende stilling med niere
manøvrcrum og mulighed for bedre bondegennembrud fik Eivind til at spille på
gevinst, Desværre lå der en fejlvurdering i horisonten al' liaus beregninger, og 1k11

farlige fribonde han tilbød modstanderen "mod at fa gcvi11sl!;lilli11g" blev rent
laktisk mere farlig end forventet. 0-1 og ingen julegaver her. Surt.

Morten spillede et udmærket parti, hvor en Criuifeld-indcr blev alrnoutcret med
"overraskelsesvåbnct" Sa4. Statistikken siger fire gevinster ud af lire forsøg, så det
er ikke s.°i overraskende, at Morten fortsætter med del, men modstanderne er
tilsyneladende fortsat uforberedte på dette udfald. Se partiel. nedenfor.

Steen Iik en god stilling meget hurtigt. Det så ganske overbevisende ud, og Steen
kunne afslutte sa.soncn med en gevinst efter fint spil. Desværre harjeg ikke en
kopi af partilisten, så jeg kan ikke komme med detaljer om partiforløbet.
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Benny fik en lukket. stilling HK:d minimal fordel; lige en 1}1)e som passer ham.
Normalt sidder han stille og roligt og gør små fordele større, men lier skulle vi
langt ud i slutspillet l'vm.:11d første alvorlige fejl fra modstanderen kom i cl springer
mod lølu.r slutspil. Desværre var det· kun l 1f2-'i minutter tilbage på uret Lil begge
og i kampens hede opdagede Benny ikke, at borulcslutspillct var vundet. I stedet
ræsede han ned mod modstanderens fribonde og tillod i lartcn at alle bønder
blev gnasket. 1ii-½ og heller ingenjulegaver her.

Jørgens remis var i orden. Der var ingen alvorlige t~il eller skævheder i spillet
som lagde op til en anden algørclsc.

Johnny var uheldig med hvid. Modstanderen ofrede gauskc vist en bonclc for al
få lidt initiativ, mcu offeret var forkert. Det var do~ svært al lorvandlc rncrbonden
til noget konkret, men joluuiy fortsatte blot merl på fornullig vis at. konsolidere
sig. Pludselig var hans konge kommet for langt frem og da ham springer på g.'i
blev pustet med h6, så han problemer. Trak den tilbage ville dci. føre til bondctah
og dårlig kongestilling mente. han, så i stedet. indledte han c1 modspil med
bondcløb. Det forte ikke Lil noget, så "springcrollcrct" kostede helt unødvendigt
partiet, 0-1 og ingen julegaver. .. Surt.

Nikolaj blev kørt over af en rlamptromic og ban kom aldrig rigtig over på mod
stauderens side afbrættet.jeg så bl.a, at hans "Iianchcuo-løber" var kornruet langt
væk fra g7, mens hans konge var udsat for angreb, og morlsrandcrcu var sikker i
gcvinstlørelsen.

Sten kom rigtig godt fra start mod b,111s junior-modstander og angreb med stor
styrke den urokerede sorte konge. Del virkede som om, at det kim skulle være cl
spørgsmål om tid, inden de sorte parader faldt. På forunderlig vis lykkedes del
dog sort at holde sammen på del mod kun en minuskvalitet som resultat, Da de
nåede slutspillet og begge havde beskeden tid tilbage begyndte f~jlc11c al. snige sil{
ind på begge sider. Sten spillede galt og måtte aflevere kvalicu tilbage og- i [arten
blev det kun Lil to hvide fribønder mod løber og bonde. Det vandt. for son n1c11
ogsii hall spillede galt, og det lykkedes Sten al fa afviklet alle bønder til en
spa.ndcndc remis. Her var Sten uddeleren alårets sidslcjulegavc. lf;-lf2.

Alt i alt burde ,·i have mndet. m:lld1rn, hvis blol p;uiiforløbene og stillingcrn<:
umkrvcjs ha\·dc laet et naturligt n:sultat, så nederlaget var overrask.ende!
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Morten M. Hansen - Tom Krog Nielsen, BMS, 3. Runde DSC Hold 2008/09

l.d4,Sffi 2.c4,g6 3.Sc3,d,5 -1..c.xd5,Sxd5 5.Sa4!?,~ c11 interessant modgirt mod
Grii.nkld. Ideen er hL1. ar sort får sværere ved al angribe del hvide centrum; al.
man undgår en svækket dro1111ingefløi efter Sxc3;bxc,1 og al sort sjældent er for
beredt på dette pudsige udfald. 5.-,lg7 6.e-1,Sb6 7.Le3,0-0 8.Sf3,Lg4 9.Sc5,Dc8
10.Db3,- der er ,~~I ingen tvivl om, at hvid har en lille fordel o~ står behageligt.
S8d7 dlcr a5 må anbefales, 10.-,Lxf3?! ll.gx.f3,ScG 12.c5!,-jcg besluttede mig til
c:'i for at. undgå varianter med c7-c:3 og Sd-1 fulgt afl7-f5 osv. Desuden lår jeg d
Lil springeren som erstatning for a1 opgive cl5. Endelig vil <>1 kunne fangere som
lufthavn for de hvide brikker (I.d:-l-c-1- som svar på DG; Sc-l-If ifm, i4/Lg5 og
Dd~l-d,-w1-h.1 efter h-linicn er åbnet}. Bemærk det naturlige angreb h2-h·t-h5; rn-
14 og Dh~J-h:I, hvor sort vil komme i alvorlige vanskeligheder, 12.-,Td8
13.Tdl,Tb8 14. h4,- di giver ikke sort så store problemer: 1-i.d>,i:'> l5.Sd7,fl
I 6.Sxb8,Dxb8 l 7.d5, fxe.118.dxc6,cxl2+ I 9. Kxf2,Txdl 20.Dx<l l.hxcf
21.Dd2,Sdj og det er ikke så klart al hvid har noget. 14. -,e6 15.h5,Sd5
16.hxgu,hxg6 17 .Lg5±,Te8P 18.Se4,- her var H! som tidligere 11a.'.V11L uæstcn
afgørende, men jeg havde svært ved at fokusere på stillingerne dier f(j og valgte så
del sikre Sc4. 18J4,fo 19.cxf6,Sxf6 20.Dh(3,Sh5 var nemt nok, men sarruncn med
alle andre varianier synes jeg al e6-e5 sammen med lxc/i.l .xc/, og (hc5,Txc5 var
irriterende. Jeg missede så, al 21.Ld3 vinder! Sorl må nødvendigvis ofre 11u for al
undgå umiddelbar katastrofe. 18.-,Sxd,1, 19.Txd4, Lxe.5 20.Ta4,- jeg overvejede
længe 20.Txd.5,exd.'5 21.Lli3 (langer næsten Dc8),[j 22.Kdl !'.> eller Kfl og blev
næsten hypnotiseret af, al Sc4 ikke kan slås, men det er svært al se, hvorledes
hvid helt undgår problemer med kongen (De6) eller løberen p:'1 g5
(aldækkcrskak l..f.1,+) el.lign. Tad bevarer alle fordele. 20.-,a6 21.f4,Lg7 22.Dh3,f5
23.Dh7+,Kf7 24.Lh6,Tg8 25.Sg5+,Kf6 26.Sf3,- forhindrer Dd7 pgra. Lg5-1 og
Sc.'i+ 26.-,Lxh6 27.Dxh6,- her var jeg "lige ved" al slå med tårnet, men opdagede,
at Tg7 jo fanger dronningen! Maskinen fortæller dog, al 28.TxgG+,T:xgti 29. Sc.5,
er glimrende for hvid og stadig vinder: det er dog vanskeligt at se, hvis man ikke
lige opdager, at Sc5 både forhindrer Tg7 (Dhti+ Yinder Uirnct tilbage) og u·ucr
Sd7! 27.-,Th8 28.Dg5+,Kg7 29.Se5,De8 (Txhl tillader mat i 2 med Dg(,1 og D17
eller Sf7) 30.Txh8,Kxh8 Her lr,tkjcg .'t tempo, da jeg ikke så nogen hi\'arianlcr.
"Flicr SA'ft6 Ofr Jn/J OJW.l'Cr han h,d o!'s/01)'!' 31.Sxg6+,Kh7 Til min rædsel
opclagcclc jeg forst nu, at jeg ikke ka11 redde springeren!!:i? Sort kan jo bare slå
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med dronningen alligevel efter Ta:-1 og springeren kan ikke trække uden
dronningen dier Ta'1. står i slag. l Iha-uha, Efter at have bandet. lidt indvendigt
begyndte jeg' at lede efter en redning. \1in optimisme dalede krali.igt, men
forsvandt naturligvis ikke på grund afden temmelig udsalte sone konge. Jeg- valgte
Dh5 Ior al Ta4-aa truer Tg3, hvis sort slår med dronningen, men hvad g11rjcg
mod Slb? Desværre overså jeg mærkeligt nok, al. hvid har ah under kontrol ener
32.Sc5!.- da sort.jo er mal 1 to eller Dxa4 ::l::l.Dg6,Klt8 :H.Sf7# selvsamme mat
som jeg så tidligere ved træk 29! 32.Dh5+?,Kg7 33.Ta3,Sf6! 34.Dhl!?,Kxg6
35.Lc2,Kl7 36.Tc3,c6? 37.1.115+, Sxh5 38.Dxh5+,Kc7 39.Dg5+,Kl7?? Her var
Kd7/<l6 meget bedre og hvid må stille sig tilfreds med evig skak eller gå clkr c6-
bonden og J)fØ\'C at !;1 l-bondcn ned. :\"u derimod er sort færdig eller nogk;
præcise træk 10.Tg3!,Dh8 (Dg8 besvares med Dh5+ og Txg8) 41.Td3,Dc8
42.Dh5+,Kffi 43.Dh4+,Kf7 44.Dh7+,Kf6 45.Td7,-Hcr opgav sort, cla han må
give dronningen for al undgå mat: Dg8 1t6.Dc7·• ,Kg7 ,-f.7.Dg5it. 1-0

Uheld eller.....

Valby 1 5-3 Vanløse 1
Kurt Klifoth 0-J Søren Boeck Petersen
Dennis Rt.:j 1-0 Morten ~foiler Hansen
Per F.Pclcrsen 0-1 Steen Schousboe
Mads Zahle Østergård 1h-1h Henny Roland Petersen
Thomas B0dkcr Lund 1-0 Jørg-en H. G. Hansen
Steen Guldager 1-0 Johnny SmidtPedersen
Alex Mehr I Iansen 1-0 Peder Herborg
Erling Molbæk 'h-'A! :\'ikolaj Benjamin O'hayv
Christiansen
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Det må jo indrømmes at ri har v.rrcr bedre. Jeg husker al vi for nogle
æsoncr siden kun gav Valby cl halvt eller et points. Vi savner Eivind
og Gunnar ogjeg er lumsk bange for at det ender med at
ammcnslutningcn med Rødovre. sker et år for snit, vi ender i 1.
Hække med cl all for stærkt hold.
Jeg husker ikke den 1is;~jagt.ige rækkefølge af resultaterne, men det
tartcdc vist. med atIørgen i enmeget lige stilling, satte sin dronning
uden lor indflydelse på ,d. Og så var der frit slag i midten og på

~ kongefløjen for modstanderen. Peder stak vist også fingrene ind i
munden på sin modslander og Peders konge opførte del man må
kalde et skakligt strippcrtcasesjovs. Men han må roses for en god
fight. Nikolajs modstander stillede sine brikker pænt op, men
derefter slap energien også op, desværre ikke nok til at Nikolaj
kunne rn et regulært overtag, Søren er utrolig til al få forvandlet en
mikroskopisk fordel til et helt points. Det var en yderst behagelig
tilling uden nogen modchanccr til modstanderen, men jeg må
indrømme at jeg havde mine tvivl om, at der kunne slås hul igennem
den sorte beton. Man siger at der skal ;1 fordele til at et slutspil k..111

vindes, Søren kan tilsyneladende nøics med mindre. Morten kaldte
sin stilling for al være i dynamisk ligevægt, men så ønsker jeg aldrig
nogensinde at fa en sådan dynamisk ligcva:gt i mine egne partier.
Man giver ikke, den som ung, yderst talentfulde modstander et
sådant slutspil, ikke selv om Morten er ekspert i denne del af spillet.
Dermed fik Morten stoppet en imponerende stimc,jcg er sikker på
at han t~ger fat på en 11y lang stime.

.~ Steen spillede som i sin ungdoms vår, ja, måske endda. en land mere
aggressivt. Når Steen krydrer sin positionelle forståelse med
aggressivitet, er han uhyggelig. Og for nogle spiller alder ikke den
store rolle. Mens Nikolajs modstander i det seneste årti har mistet
omkring 200 ratingpoints, så tror jeg, naiv som jeg er, at det gør Steen
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(og undcrtcgncdcl) ikke de næste nun~c ;tr. Det handler om. .

skakforståelse. Mon ikke Steen viser Fribondens læsere sit eksempel
på delle. Jeg selv er og-så ovenud tilfreds med de l0rste ca. 40 træk.
De to partier jeg har spillet indenfor de sidste to år har begge være
præget af idcrigdom allerede fra åbningen, cl sled jeg ellers skøjtede
henover tidligere. Dcsva:rre straffes man af spillefrekvensen, så jeg
måtte gjvc en halv efter al have sat først bonde og siden løber i slag.
Nu har jeg ikke Fritz dier anden smart software tilgængelig, så måske
er partiet ringere end jeg tror, men se det, skal I.
Johnny lagde vist lidt lokkemad ud til modstanden, og trods en trang
stilling lykkedes det Ilot johnny at forvandle det hele til en meget,
meget vundet stilling, men tiden . Jeg ærgrer mig over al have brugt
mere end en halv lime på lo træk, menJohnny må ærgre sig over at

komme ca. en halv time for sent, I må selv dømme, hvad I synes, er
det værslc.Jt:g-synes vi var uheldige, men det er der sikkert delle
meninger 0111. ( )g man glemmer jo når man er heldig.
;..;u gælder det om al klemme balderne sarnrnen. Jcg forsøger, al
være i Danmark sr, meget som muligt for at give mit bidrag. Kan vi
ikke i dcrni~ situation lokke Eivind væk fra barneplejen lidt oftere, så
vi ikke kun ser ham når Søren pga. studier er v.cki'
Vi kan næppe g'-:ntag-c sidste sæsons, sidste runde feberredning, og
det bliver vist nødvendigt, hvis ikke .... !

Dc11 periodisk lticmvcndlc.
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Mesterrækken
BENNY ROLAND PETERSEN

2. runde, bræt 4
Hvid: Mads Zahle Østergaard, Valby I Sort: Benny Roland
Petersen, Vanløse I
Kommenteret uden hjælp af Fritz eller andre hjælpeprogrammer

d4, d5 2. c4, e6 3. Sc3, c6 4. Sf3, f5 5. Lf4, Sf6 6. e3, Da5 (Efter
partiet havde Steen og Søren kun hån til overs for dette træk. Det er
sikkert ikke bedste træk, men et godt praktisk træk, udført i
fornemmelse af at mit åbningsvalg ikke bekom hvid godt, så hvorfor
ikke straks give ham noget at tænke på). 7. cS (?) (Steen var sikker
på, at hvid blot skulle ofre en af dronningfløjens bønder, det vil sige
udvikling og rokade og så være ligeglad med sorts eventuelle Lb4
og/eller Se4) 7 ....., b6 8. Lxb8 (?), Txb8 9. Da4, Dxa4 10. Sxa4,
bxc5 11. dxc5 (dette var sikkert stillingen som både hvid og sort
havde set frem til på baggrund afhvids 7. træk, nu tog de to næste
træk mig en halv time at beslutte mig for, jeg er selv rimelig glad for
disse træk, men det er da muligt at Fritz kunne finde bedre træk, men
min modstander spenderede også en god halv time på svarene)
11 ....., Tb4 (!) 12. b3, f4 (!) (Igen gælder det om at lægge pres på
hvid. Sorts plan er at dominere centrum og de sorte felter. Bonden på
cS er ikke så vigtig nu. Selvom jeg skulle erobre den, så bliver c6 så
svag at hvid uden tvivl får fat i den til gengæld. Mit tårn kan fra c4
genere hvid i flere varianter. En variant, det var vigtigt at have tjek
på, var 13. Se5, fxe3 14. Sxc6, exf2+ uanset hvad hvid så trækker, så
skakker man med tårnet og følger op med Ld7, hvorefter hvids
stilling falder fra hinanden. En anden mulighed er 13. a3, Txb3 14.
cxf4, Se4 15. Se5, Ld7 hvorefter sort vinder bonden på c5 og/eller
a3) 13. exf4, Txf4 14. Ld3, Sd7 (ikke så meget for at true på c5,
men for at gennemføre e5, e4 og så løberen i den lange sorte
diagonal). 15. 0-0, Le7 16. Tfel, Kfi 17. Tacl (?) (spild af tid, hvid
skal nok søge modspil med a3 og b4; så tårnet skal snarere i b-linien)
17 ..... , Lf6 18. Te3, e5 19. g3, Tb4 20. a3, Tb8 (sort blev jaget
hjem, men det gør ikke så meget, det gav svækkelser i den hvide 11



stilling) 21. g4, g6 22. gS, Lg7 23. 23. Lfl, e4 (måske forhastet, for
nu skal sort hele tiden passe på at hvid ikke far spillet f3, hvorefter
sorts centrumsdominans minimeres) 24. Sd2, Tf8 (Det har kostet tid
at få alle brikker i spil, og nu får jeg et mindre chok) 25. Sxc4 (! ),
Kg8 (jeg havde ikke lyst til at drive ind i en passiv stilling, selvom
jeg får en officer for to bønder ved at slå igen. Modstanderen kunne
se mit chok, og tilbød remis, men jeg var dog klar nok, til at afslå.
Den sorte stilling er fortsat fordelagtig trods minusbonden). 26. Sd6,
Ld4 27. Te8 (måske tvivlsomt at hvid bytter sit aktive tårn for sorts
knap så aktive, men sort kan komme vrimlende med Se5 og måske
La6 afhængig af hvor hvid stiller sit tårn). 27 ..... , Lxf2+ 28. Kg2
(så skal jeg ikke regne på noget med Lh3, men vi har begge kun
omkring 5 minutter tilbage nu) 28...... , Txe8 29. Sxe8, Le3 30.
Tel, Lxg5 31. Sd6, Sf6 32. Te7. Ld7 (læg mærke til hvor godt
sorts brikker spiller sammen) 33. b4, Lcl 34. Tti, Tf8 35. Txf8+,
K.xf8 36. b5, cxb5 37. Lxb5, Ke7 38. Sc3, Lxa3 39. Sb7, Lb4
40. Lxd7, Kxd7 (nu er vi inde i de sidste 2 minutter og nu slår
hjernen desværre fra og håndleddet overtager, og det er slet ikke i
træning) 41. SbS, Se4 42. Sxa7, Sxc5 ? (hjernetrækket er Kc7 eller
Lxc5, bedre at beholde springer frem for løber på brættet, når tiden
er knap) 43. SxcS, Lxc5 44. SbS, Kc6 (?) (selvom man
tilsyneladende vinder et tempo, så skal kongen den anden vej) 45.
Sc3, Ld4 46. Se2, Le5 47. h3, Kc5 48. Kf3, d4 (?) (l ,g7, må være
et godt ventetræk, bonden skal ikke på sort for tidligt eller Kd3) 49.
Ke4, Lf6 (?) 50. Sf4, Kc3 ?? 51. SdS+ (modigt afslog jeg et nyt
remistilbud, men det er remis)½-½

Det erjofor tåbeligt ikke at vinde et sådant parti. Skak er de tusind
sorgers spil. Menjeg er nu gladfor mit 11. og 12. træk.
(I 3. runde blev afslutningen afpartiet ligeså vanvittig. Efter at have
kæmpet i 3 timer og 57 min. For at opnåfordel, fikjeg ud af
ingenting (Springer og 5 bønder mod Løber og 5 bønder på samme
flejfuldkommen vindendefordel i bondeslutspillet, men desværre
hjernen slog.fra og håndleddet, men gik det næsten på samme måde.
Skak er de to tusind sorgers spil}.

f 2.
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Aretsparti
KOMMEMTERETAFSTEENSCHOUSBOE

Som noget nyt har klubbens vise mænd indført en kåring af
åretsparti. Æren ledsages afen pengepræmie og Fribonden er
stolt over af kunne præsentere denførste vinder. Partiet ·
stammerfra årets Vinterturnering og er tidligere offentliggjort
i Fribonden (marts/april 2008), men i en notation som kun
gamle k-skakspillere (og endda ikke alle dissd) vilfinde
gennemskuelig.

Hvid: Morten M. Hansen
Sort: Sten Bauers

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 Med en rating på 2094mod Stens 1489
er Morten selvfølgelig storfavorit. Her læggerlian op til den
lukkede sicilianer, hvor hvid typisk angriber Jå k-fløjen mens
sort søger sine chancer på d-fløjen og/eller i entrum. 3... g6
4.Lg2 Lg7 5.Sge2 e6 6.d3 Sge7 7.Lc3 b6 De1nødvendige
forberedelse til modstødet i centrum. En andenmulighed var
7 ... Sd4, men Hvid kunne i så fald fortsætte red 8.Dd2, 9.Sdl
og 10.c2-c3, så b7-6 var under alle omstændiåesder nødvendigt
i nær fremtid. Hvid på sin side retter oprnærksrmheden mod de
sorte felter. Den vigtige sortfeltede løber skaii>yttes af. 8.Dd2
dS!? Noget af en udfordring. Med 8 ... h5 kune Sort forhindre
afbytningen. Nu må Sort i stedet rokere diree ind i et stærkt
angreb. 9.Lh6 0-0 10.h4! Hvid har snedigt udkudt rokaden og
har allerede klar fordel. 10 ... d4!? Det ser fon:rt ud at lukke
centrum når Hvid lægger op til eller allerede ri gang med et
kongeangreb. Sten har nok ikke kunnet lide R _ dxc4 11.Lxe4
og med teksttrækket opnår han i det mindste ~sende en hvid
springer offside. 1 l.Sb5 a6 12.Sa3 Lb7 13.ml>et går som i
olie. Nu kan sort ikke hindre en linjeåbning nlrnod sin konge.



13... Se5 Iler sin konge til undsætning, men det er allerede for
sent.14.Lxg7 Kxg7 15.hxg6 fxg6 J6.Dh6+ Kti 17.Sf4?
Hvorfor ikke det simple og grådige 17.Dxh7+ Kf8 18.0-0-0?
18 ... Txt2 19.Tdfl ! kan Hvid umuligt være utilfreds med. Nu
redder Sort sin h-bonde, 17...Th8 18.Lb3? Igen vil jeg
anbefale langrok, med kongen i sikkerhed og aktivering af Tal
må Hvid vinde. 18 ...SfS Var det den Hvid havde overset?
19.LxfS exfS 20.g4?! ? Et træk jeg slet ikke forstår. Måske har
jeg misforstået notationen. Kan Sort ikke bare slå den? Jo, men
han kan også spille 20 ... SO+ 21.Ke2 fxe4 22.dxe4 Lxe4
23.Tafl De7 Med tydelige trusler! Hvid er færdig, men
spræller lidt endnu. 24.Kdl Ke8? Unødig forsigtighed.
24 ... Tad8 var logisk, med udvikling og nye trusler mod den
hvide majestæt. Fx ville 25.Sxg6 hxg6 26.Dxh8 Txh8 27.Txh8
Dg5! være forfærdeligt for Hvid og 26.Df4+ Kg7 er ikke meget
bedre. Sort har mod alle odds fået kontrol over stillingen.
25.Sxg6 Lxg6 26.Dxg6+ Dette må vel være en humoristisk
afslutning? Hvid får to tårne for dronningen, men hans brikker
arbejder slet ikke sammen. 26 ...hxg6 27.Txh8+ Kd7 28.Txa8
De4 Sort angriber med dronning, springer og bonde og alle
forsvarerne har forladt deres poster. 29.Txa6 d3 30.Ta7+ Kc6
31.cxd3 Dxd3+ 32.Kcl Dxft+ og Hvid gav op. Sten B. sagde
efter partiet at han vist aldrig havde prøvet noget lignende. Det
har Morten nok heller ikke!

0

"Arets Parti"
Baggrundenfor dette påfund er, at et tidligere medlem valgte
at skænke sin præmie, vundet i en Vinterturnering til en spiller
der havde præsteret at spille et særligt godt/eller
bemærkelsesværdigt parti. Valget i årfaldtpå andetholdets
leder Sten Bauers. Tillykke Sten!

RED.
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PrograID forår 2009
20/1 4. runde Vinterturnering (Rødovre)
21/1 Lynskak, analyser, hyggeskak eller foredrag.
Bestyrelsesmøde med Rødovre.
28/1 Holdturnering, 2. holdet hjemme mod Borgen 1
29/1 Holdturnering, 1. holdet ude mod Odysseus ll

3/2 5. runde Vinterturnering (Rødovre)
4/2 Lynskak, analyser, hyggeskak eller foredrag (Vanløse)
10/2 Generalforsamling (NB kun Rødovre Skakklub)
11/2 Lynskak, analyser, hyggeskak eller foredrag (Vanløse)
17/2 6, runde Vinterturnering (Rødovre)
18/2 Lynskak, analyser, hyggeskak eller foredrag (Vanløse)
24/2 Holdturnering, 2. holdet ude mod BMS IV
25/2 Holdturnering, 1. holdet hjemme mod Irønshøi Il

3/3 7. runde Vinterturnering (Rødovre)
4/3 Lynskak, analyser, hyggeskak eller foredrag (Vanløse)
10/3 udsatte partier (Rødovre)
11/3 Lynskak, analyser, hyggeskak eller forera.g (Vanløse)
14/3 Holdturnering, 1. holdet ude mod Vestenen I (spilles i
Magleparken 5, Ballerup)
14/3 Holdturnering, 2. holdet hjemme mod fil I I (spilles i
Magleparken 5, Ballerup)
17/3 udsatte partier (Rødovre) og skaksnakcæ
18/3 Lynskak, analyser; hyggeskak eller forera.g; (Vanløse)
24/3 Vestvoldholdtumering (arrangør Rødow) ·runde 1-3
25/3 Lynskak, analyser, hyggeskak eller forecra.g (Vanløse)
31/3 Vestvoldholdturnering (arrangør Rødov) runde 4-6

1/4 Lynskak, analyser, hyggeskak eller foreog (Vanløse)

april-maj Lynskak, analyser, hyggeskak ellenr-eedrag (Vanløse)
20/5 Generalforsamling for Vanløse Skakklu
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Kortnytfic1her& der. Det er s;; he/c/jgt,at rcdsktioncn bsrmodeuret s;l
rncgef stof; at der ikke plads 111det hele iden kære Fribonde. Steen S.bar
sendt iatcressantc artikler om "Nuuzo "og ,,Morlsrsksk '~All dcu« nl
hlive bra,J;t ikommende udgivelse alFnbo11dc11.
Vintenurneringen 2008-2009:
Her lederJ,f011cn,S/ee11 ogKø/vigmedhver2,Spointgruppe A, men
./l101tc11 har en udset kamp mod (;/5/j
og er i ØJ-T~t uden nedc1ia,4:
(,'ruppc B: H.føm Encmsrk førermed3,Spoint eftersejr over bctte O/c.
J;mjuu! følgergodt med, kw hsr 3point.etter remis modKnud
llcllcshff!; }!jøm Eo.4J;wJuulherheller ik.ke /;1/Jt/ ~
Gruppe Chsr /;'Jef lo i toppen, clicr KlausMortensensgevinst over den
bidlll 11hes<:Ji"(x/c
Franz ''JJJitz''Hcnnkscn .De har hver 3 point..
Klaus Jf. Jens Hv1id og /4>1m1 er alle ahest:Jic:dc.
Frsncois Alli» har sat si/rffe71lldigt pli føn,tqJ/adw·n
iuruppc. D. F.Ji-c k:1mpeJirc sc:1i·c!/!!! Flot.
Nytårs.lyn Redovre:
JohnnyScbmid: gik ubesejret igennem en otterunders
turnering:med 7,Spoiu! .Bent Kø/vighk «ndenplsdscn med 7
.point. T.ll{rkke .


