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JULEAFSLUTNINGEN

December 1986

Det er i år den 17. december denne traditionsrige
begivenhed løber af stablen.
Der er gløgg og æbleskiver, kaffe og kage og under
holdning af mere eller mindre lødig art.
Der bliver en beskeden entreafgift.

Aftenen indledes kl. 20.00 med formandens halv
{d)årlige beretning, derefter er gløggen og æble
skiverne klar og mere skal ikke røbes.

Øl og vand kan købes (forhåbentlig) hele aftenenc

En VS'er afventer spændt
årets JULEAFSLUTNING
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- Leif Jensen
- Steen Schousboe
- Benny Petersen
- Lars Pedersen
- Eivind Einersen
- Morten Hansen
- Erik von Essen

(R) - Stefan Hansen

Holdturneringen 1. runde

Studenterforeningen II - Vanløse I

Palle Henriksen
Gert Werner
Hanrik S. Nielsen
Gunnar Øe
Dan Sørensen
Erik Thøgersen
Steen Kopperberg
Henrik Høybye

Studenterforeningens lokaler fremtrådte i nyt udse
ende, med ny bar, nye borde og stole og et kæmpe ud
sugningsanlæg. Endvidere var der tilsyneladende fore
taget en lydisolering af loftet, hvilket bestemt ikke
er uvæsentligt.
Alle muligheder skulle være tilstede for et godt resul
tat til VS; Studenterforeningen er her ved sæsonens
start jo spået som den ene af to nedrykkere. Med det
spil vi viste i første runde bliver vi den anden; men
vi spiller traditionelt svagt mod de svage hold.
Det spiller jo også ind, at Hans ikke vil spille, så
længe der må ryges i holdturneringen.
Leif har i år fået den noget utaknemmelige opgave at
erstatte Hans på førstebrættet. Tilsyneladende for ik-
ke at blive den store nullermand, fandt han en hurtig
remisvariant og da modstanderen også var fredeligt ind
stillet var det første parti færdigt inden en time.
Vonne var tidligere kendt for at spille remis mod alle
lige fra J. klasse og opefter, et image han tilsynela
dende vil bevare; men der var intet i stillingen.
Steen fik en gave; hans modstander satte i realiteten
et tårn i slag. Jeg fik det nemt, da min ordinære mod
stander ikke dukkede op. Reserven kom langt nede fra
styrkelisten. Klubmesteren spillede som vist i Fb. nr.7
altså langt under vanlig standard. Eivind havde lokket
sin modstander i en åbningsfælde, men en fingerfejl øde
lagde det hele. Benny og Morten havde rimelige stillinger
som henimod tidkontrollen var blevet lidt uldne, men
modstanderne var tilfredse med remis.
Vi kan altså ikke elå de svage hold; jamen så må vi jo
slå de stærke; dem er der heldigvis mange af i mester
rækken

SH



Et (u)heldigt resultat

Som berettet af Stefan var de ydre forhold i Stu
denterforeningen ændret til det ukendelige. Væk var
den sure lugt af hengemte cigarskod og ølsjatter,de
grumsede vægge og lofter var ny- og hvidmalede,den
dunkle belysning var udskiftet med stærkt,men ikke
blændende belysning,etc. Dertil kommer at borde og
stole var nye og bekvemme,og at den velkendte støj
fra motionsinstituttet ovenpå holdt sig inden for
acceptable decibelgrænser. Hvorfor vandt vi så ikke?

Snart efter spilletidens begyndelse forsamledes
størstedelen af Vanløses hold i baren,hvor Gerner
Carlsson - af ukendte årsager uden cigar - serve
rede svale Tuborg formedelst en tier. Alle om
stændigheder syntes således ideelle,og dog er sand
heden at vi var heldige med at få uafgjort. Lad os
se de to gevinster først:

a b c d e g h

Stefans modstander
var uden reelle mod
chancer,og spillede
galt allerede i åb
ningen. Her,hvor Ste
fan med sort truer
den hvide dronning
finder han dog en
fantomredning. Men
unægteligt mere fan
tom end redning:
l.Sa4?? , S: d2
2.S:b6~S:f3+
3.T:f3,a:b6
og sort vandt let.

Her var der ikke tale om uheld eller held. Ste
fan stod bedst næsten fra første træk. Men selv
følgelig var det et held for os at Studenterfor
eningen ikke havde en stærkere reserve at sætte
ind.
Min egen gevinst var til gengæld rent held. I

åbningen,en specialvariant af Pirc som jeg abso
lut intet kendte til,fik jeg a~drig lige spil.
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I diagramstillingen er det dog ved at lysne. Hvis
jeg får fat i den hvide b- eller c-bonde,skulle det
ikke være altfor svært at holde remis,heller ikke
selvom jeg taber de svage b- og d-bønder. Men fore
løbig skal jeg tage stilling til hvids trusler mod
min stærke/svage bonde på d4,og en bagatel som Sc7
skal jo også dækkes:

Jeg valgte l.,-,Db6
af to årsager. Den
ene er følgende drøm
mevariant,som natur
ligvis ikke er force
ret:
2.Tel,Dc5
3.T:e8,T:e8
4.D:aj

Iler har hvid vundet
en bonde,men efter
4,-,d3! har sort det
herligt.
Den anden årsag kun

ne man vel ikke for
alvor tro på,men se
bare hvad der skete:

l.,-,Db6 2.S:d4??

Han gør det sgu! Nu lige kontrollere en gang mere,
jo,den er god nok:

2.,-,L:d4

Nu er hvid en officer bagefter. Jeg tror at han
her opdagede fadæsen,for der gik et par minutter
inden han trak

3.D:d4,Tel+ Ahhh!

Igen gik et par minutter,og så

4.Kg2,l):d4

Hvid opgav.



Det var jo et ufortjent halvt point. Men holdet som
helhed? Det er klart at vi er blevet svækkede. Hans
spiller ikke med,og Benny og jeg selv er meget langt
fra tidligere styrke. Blebørn siges jo at koste ra
ting.

Til gengæld er Eivind,Lars og Morten i stadig frem
gang,men denne gang scorede de altså tilsammen kun et
sølle halvt point. Jeg tro dog ikke at der er grund til
alvorlig bekymring. Eivind spiller• ofte skarpe åbning
er som han kender godt,i hvert fald bedre end modstand
eren. At man regner forkert i en skarp stilling er
ikke noget at tage tungt,i hvert fald ikke så længe
det hører til undtagelserne.

Lars ofrede en bonde i åbningen,og fik da også et
nydeligt initiativ. Men er enkelt træk ruinerede
stillingen. Måske passer det ikke Lars at spille så
skarpt? Men oplægget fejlede bestemt ikke noget, så
også her må man nok tale om statistik. Lars skal
nok komme igen.

Morten blev slået med positionel blindhed i en
stilling hvor han med sort allerede stod noget bedre.
Han forærede uden nogen tvingende grund sig selv en
dobbeltbonde,samtidig med at hvid fik en halvåben
tårnlinje og et mobilt bondecentrum. Gysl

Tidnøden var værst for Morten,ca 3 min. mod mod
standerens næsten lo. Alligevel missede hvid gevin
sten,og tilbød dernæst remis,hvilket var i orden.
Heldigt for os,eller det modsatte?

Benny havde vistnok en overeang en god stilling,
men i tidnøden var det modstanderen der stod bedst,
og desuden havde bedst tid. Alligevel tilbød han re
mis. Det ville Benny aldrig have gjort.

Som man vil forstå kan vi ikke være utilfredse
med resultatet 4-4. Men vi kan helt sikkert spille
bedre! 0-- 0 Steen

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanl~se Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen
Kasserer Morten Muxoll
Redaktion Hans s. Nielsen

Steen Schousboe
Klubbens giro

79 lo 25
74 79 65
18 3o 95
71 74 97

6 47 84 33



Vanløse II - Kageklubben I

I sæsonens f~rste holdkamp er det vigtigt at gøre
det godt,mest for moralen i de næste runder. Vi stil
lede op uden reserver,klar til at gå til den. Kun
Lars var svækket fra starten,da han havde ligget i
sengen et par dage.

Måske var det derfor han tabte sit parti,eller må
ske fordi han m11dte en mand på over 2000 i rating.
Det skal være usagt. ~

Søren Boeck på 2.bræt fik også god modstand,men Sa
ren holdt skansen og fik remis.

Johnny Andersen kæmpede og sled mod sin modstander
så sveden rendte. Johnny var heldig i tidnøden,da
hans modstander bommede i 4o. træk og var mat i 3
træk. Flot af Johnny.

Søren Juul spillede sig stille og roligt til en
remis mod en jævnbyrdig modstander.

Herefter falder styrken kraftigt,og da vi regnede
med at tabe lidt på de øverste brætter og vinde på
de nederste må 2-2 siges at være flot.

Eigil vandt efter lidt besvær i et vanskeligt par
ti. Finn spillede som en klippe,stille og roligt.
Han vandt bare stille,skridt for skridt.

Ulrik tænkte bare på foøbold,og kunne ikke tænke
klart. Han fik dog trukket tiden ud,så da kampen i
fjernsynet nærmede sig sin start tog han remis. Util
giveligt?? Det er trods alt en holdkamp.

Bjarne vandt efter 12 træk en officer,så var det
slut. Samlet resultat 5½- - 21.

vs Kageklubben

Lars Erik Jacobsen 0 Jes Winther 1
Søren Boeck Petersen ½ Jan Sandahl .l.

2
Johnny Andersen 1 Lars Skovle 0
S11ren Juul .l Michael Olesen l.

2 2
Eigil Pedersen 1 Steen Melskens 0

Finn Madsen l Niels Jørgen J. 0

Ulrik Finn .l. Jan G. Jensen 1..
2 2

Bjarne Andreasen 1 Frank Jensen 0

En flot kamp med en god udgang!
Bjarne A.



VS III - Brøndbyvester II 6t - l½
En god start, som lover godt for de kommende runder.
er blev spillet flere gode partier, som næppe kom

mer i Fribonden p.gr.a. medlemmernes meget store be
skedenhed; en beskedenhed, som i den senere tid har
betydet færre og tyndere Fribønder.
Holdets seurrige spillere var Jan Erik, Clausen,
Jesper, Preben, Helge og Jacob som trådte til efter
et meget sent afbud. Kurt klarede remisen og Svend
måtte overgive sig til de fremmede.

En venlig påmindelse
om, at rygning IKKE
er tilladt i det
store lokale, når
der spilles
vinterturnering

Rettelse

I forrige nummer havde jeg en kommentar til Bjarnes
parti,hvori jeg anbefalede 12.c5 •••Den opmærksomme læ
ser vil have bemærket at dette er vrøvl,da bonden ba
re kan slås. Undskyld!

Steens.



VANLØSETURNERINGEN

Turneringen blev i år spillet med den oprindelige
betænkningstid: 2 timer til hver spiller til hele
partiet.
En nyskabelse var der også: turneringen blev spil
let i røgfrit lokale. Bortset fra enkelte forhærdede
tidselgemydter, som mener skak og tobak er uløse
ligt forbundne, blev denne nyskabelse, som i øvrigt
var vedtaget på generalforsamlingen, modtaget pænt.
Der var 20 deltagere, som spillede 6 runder efter
monrads system, med seedning i de to første.
Afbudsreglen: højst et afbud pr. måned fungerede fint

Slutstillingen kl. P•
1. Morten Hansen M 6 1. præmie
2o Ulrik Find 1 4½ 2. præmie
3. Erik von Essen M 4
4. Søren Boeck Petersen 1 4 1. præmie
5. Johnny Andersen 1 4 2. præmie
5. Steen Schousboe M 4
7. Stefan Hansen M 3½
8. Bjarne Andreasen 2 Jt 1. præmie
8. Søren Juul Sørensen 1 J½

10. Finn Madsen 1 3
11. Børge Gyldholro 2 3 2. præmie
12. Preben Dhristensen J J 1. præmie
13. Morten Muxoll 3 J
14. Axel Barkhuus 1 2½
15. Ulrik Bang-Petersen J 2
16. Martin Granau 2 2
17. Jesper Holm 2 2
18. Kenn Danielsen J 1
19. Helge Jørgensen 2 1
20. Mogens Sørensen 2 t
Morten spillede godt og solidt og vandt fortjent og
har nu første aktie i vandrepræmien. Den vindes til
ejendom med J sejre i træk eller 4 sejre i alt.
Ulrik spillede "Monradgambi t" med fornemt resultat.
Derved blev der en præmie mere til 1. klasse på be
kostning af mesterklassen.
Der blev spillet mange gode og spændende partier og
præmietagerne bliver jagtet af redaktionen indtil
de har vist et parti i Fribonden SH



PART I ER af den nye KLUB MESTER

Det er redaktionen en stor glæde at kunne viderebringe til
de store masser følgende indlæg af klubmesteren, den kendte
Lars M. Pedersen. Som skribent eksklusiv, men som udøvende
spiller mere folkelig med en snert og vildskab i spillet,
der gør ham til klubbens svar på Elkjær. Og som hin en be
skeden og uselvisk mand udenfor banen, eksemplificeret her
ved kommentarerne i parentes. Lars har bedt red. om at til
føje noter, hvor den måtte finde det fornødent. Disse af
sluttes af signaturen HN. Vi giver ordet til Lars:

Årets meget jævnbyrdige Klubturnering måtte afgøres i en
omkamp mellem Eivind, Benny og undertegnede. Benny og Eivinds
parti endte remis. Eivind burde nok have vundet vores parti,
men jeg fik reddet en meget heldig remis.
Derfor skulle Benny og jeg spille et alt eller intet parti

om klubmesterskabet. Denne omstændighed fik mig til at finde
de noget støvede! teoribøger frem, da det jo er kendt at
Benny altid spiller fransk.

Hvid: Lars Martin Pedersen Sort: Benny Petersen

1. e4,d6(!) (Flere timers forberedelse totalt spildt. Mora
le: Brug tiden på noget mere forn4ftigt) 2. d4,Sf6 3. Sc3,g6
4. Sf3,Lg7 5. Le2,0-0 6. h3(?!),Sb-d7 7. Le3,c6 8. Dd2,-
(8. a4 er vist det mest korrekte) 8. -,b5 9. a3,Da5? (Det
kæi ikke være det rigtige træk i denne stilling)
lo. 0-0,TdS
Dette er værre end Nimzowitsch's Mysteriosen Turmzuge og

ikke i stil med Bennys sædvanligvis fornuftige spil. I fort
sættelsen bliver den sortfeltede løber alligevel byttet af,
så hvad med Te8? Det duer ikke p.g.a. e5!, så derfor nok
bedst den petrosjanske dameretræte Dc7 el. DdB(!) HN
11. Lh6,Lb7 (Ikke 11. -,Lh8 12. Sd5 og festen er forbi)

12. Lxg7,Kxg7 13. b4,Dc7 14. De3,Sb6 15. Sd2,a5 16. f4,
(Sort arbejder ihærdigt på dronningefløjen, så 16. f4 må
være naturligt)
16. -,axb4 17. axb4,Txal 18. Txal,Ta8 19. Tfl(?!),Dd8
Her står vi af. Svæver Petrosjans ånd alligevel over vande

ne? Vi må have Benny til at svare herpå. HN
2o. f5,Ta3 21. Sb3,Lc8 22. g4,-
Gylp! Jeg vil ikke spolere læserens nydelse af dette parti,

blot indtrængende opfordre Lars til at lade være med at
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spille den slags træk, der som eneste formål kan have at
svække kongestillingen, hvilket også anskueliggøres senere
i partiet. Og så har vi jo set enkelte eksempler på det sam
me i holdturneringen. Hvor medspillerne får nerver på••• HN
22. -,Sc4 23. Lxc4,bxc4 24. Sa5(?!),- (24. Sd2 er bedre)

24. -,Sxe4 25. Dxe4,Txc3 26. Sxc6,Lb7 27. d5,Lxc6 28. dxc6(?)
- (Vi var begge i kraftig tidsnød. Jeg så godt 28. Dd4+,-
som må være det bedste, men blev så bange for 28. -,Kg8
29. Dxc3,Db6+, men efter 3o. Tf2,Lxd5 må hvid stå til ge
vinst)
28. -,Db6+ 29. Kg2,Te3 30. Dxc4,d5
Hvad foreg-dr her? Det må have været en meget kraftig tidnød;

klubmesterskabet afgøres ved roulettespil HN
31. Df4,d4 32. f6+,Kg8
Her kunne Lars da godt have fortalt os, hvad der ville ske,

hvis Benny slog den HN
33. c7,Dc6 34. Kgl,Te2 35. Df3,- (og sort overskrider i en

tabt stilling).

Slutstillingen:
Lars klubmester!.

Hvis vi går et træk
tilbage og lader sort
spille 34. -,e5, hvad
så? - Så ikke noget; for
Benny havde vel tabt på tid
alligevel?! Ellers kun
dette, at hvid havde
været bedre hjulpen med
g-bonden på plads og i
orden på g2 ••• HN

ab Cd efg h

Så giver vi igen ordet til Lars:

Til sidst en appetitvækker inden årets holdturnering. Partiet
er fra holdturneringen 85-86, hvor vi spillede mod Rødovre.

Hvid: Peter Rank Sort: Lars Martin Pedersen

1. b3,- (Første gang jeg spiller imod dette) 1. -,e5

/◊



h -geCa

6

En anden og måske mere
brutal mulighed, som jeg
forestillede mig, da jeg
som en slags tilskuer havde den helt igennem udelte fornøjel,
se at folce dette parti, var her 14. -,Lxe3. Efter 15. Dxb4,
- ellers er han usportslig - 15. -,Txfl+ bliver hvid mee;et
hurtic;t mat, f. eks.: 16. Kxfl,Df6+ 17. Kel/e2,Df2+ efter
fulgt af Lg4+. RN

Læseren må lige nyde
dLagr-amst i.LlLngen , Det
er sjældent at se en mand
være så komplet til grin
efter blot 11 træk. HN

12. d4,Sb4 13. Lfl,-
(13. Lxe4,De7 14. Dbl,Te8
15. Lxh7+,K118 taber cgså
p.g.a. "trykket" mod e3)
13. -,Lg5 14. Dd2,Df6!

2. Lb2,d6 3. g3(!?),f5 4. c4,Sc6 5. Le2,Sf6 6. d3,Le7
7. Sc3,0-0 8. e3??,- (Grov fejl. 8. Sf3 m1 være det rigtige).
8. -,f4! 9. Sd5,fxe3 lo. Sxf6+?,- (Her skal spilles lo. Sxe3
men efter lo. -,sa4 står sort vel lidt bedre)
lo. -,Lxf6 11. fxe3,e4!

(Den havde han vist
overset)

15. 0-0-0,- (Her var det som om min modstander kvikkede
lidt op, hvad der ikke var grund til). 15. -,D:x:fl(!) (Hvid
kan roligt opgive). 16. Se2, Sd3+ 17. Kbl, - (17. Dxd y, - duer
ikke p.g.a. 17. -,exd3 18. Txfl,Txfl 19. Txfl,dxe2)
l7. -,Df2 18. Th-fl,Dxe3 19. 'l'xf8+,K.xf8 2o. Tfl+,K&8 21.

Dc2, Sxb2 22. Dxb2, 1,g4 23. Sf4, Lxf4 24. 1rxf4, Dd.3+ 25. Opgivet.

Min modstander havde nok en lang tur til Rødovre den dag.

Lars Martin Pedersen

Red.

Redaktionen siger tak til Lars for indlægget og håber, at
det ikke var en enee t.ående begivenhed. Så fortærsket det end
lyder, er fb ikke bedre end medlemmerne gør det til, og i
det mindste er turneringsdelta0else i enhver forstand for
pligtende i form af referat/partier til:

li



DSU-RATINGLISTE pr. 1. november

1. Hans Nielsen 2147 17. Eigil Pedersen 1682
2. Steen Schousboe 2058 18. Søren B. Pedersen 1625
J. Leif Jensen 2026 19. Sten Bauers 1612

4. Ole Delfter (2021) 201 Kurt Andersen 1605

5. Benny Petersen (2017) Asbjørn Sæthre (1605)
6. Erik von Essen (194)) 22. Ulrik Find 1604

7. Eivind Einersen 1912 2). Bjarne Andreasen 1592

8. Stefan Hansen 1907 24. Kurt Havn (1589)

Lars Pedersen 1907 25. Johnny Andersen 1581
10. Lars Erik Jacobsen 1811 26. Jan Erik Schousboel5J4
11. Morten Hansen 1808 27. Jesper Holm 1461

12. Niels Rendlev 1'!87 28. Klaus Ib Nielsen (1445)
lJ. Jacob Gibori (1751) 29. Leif Nyward ( 1289)

14. Jan Jør~ensen ( l '{04 ) JO. Anker Sørens~n 1227

15. Finn Madsen (1704) Jl. Christian Hartmannl221

16. Jørgen Holst 168!:3 J2. Stig Solhof 1221

( ) ratinetallene er mere end 5 år gamle.

Turnerinesaktiviteten er p.t. noeet begrænset, og n~r
man samtidig "glemmer" at berette om oplevelserne, er
det klart at Fribonden bliver tyndere og udkommer
sjældnere. Sidste Ar udkom der 10 numre med i alt
180 sider. I år bliver det lcun til 9 numre med i alt
116 sider.

4 points
) points
5 points
4½points

Frode Sejersen 5 points
1. præmie i J. klasse

Christian Hartmann
Morten Hansen
Søren Boeck Petersen

KS - EMT 1986
Øb ro Åben

Sol vognturneringen
(hurtigskak)

VS'eres resultater i turneringer, som der intet er
skrevet om i fribonden:
Vesterhavsturneringen, Jan Erik Schousboe

Også i K-skak er der aktive vs'ere:
Eivind har kvalificeret sig til pokalfinalen i pokal-
turneringen, som startede i 1983
Bigil har kvalificeret teig til semi-finalen·i pokal 84

Der burde være stof til aan~e sider Fribonde, men ••••
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K.S. EMT 86
Undertegnede havde igen i år fornøjelsen af at del

tage i denne turnering - den 12. i rækken. Turnering
en afvikles i dejlige store lokaler med højt til lof
tet,så den dyne af røg der samler sig under loftet
når sjældent ned til hovedhøjde.

Imidlertid er der et tilbagevendende minus som jeg
aldrig vænner mig til: Når brikkerne er stillet op
til kamp,er der som hovedregel mindst tre forskellige
typer af skakbrikker i en sammenblanding repræsenteret
på brættet. Så snart nogle af disse forlader start
positionerne må man ofte i gang med at gætte hvad fi
guren forestiller~ Bevares,alle andre klubber har de
samme problemer ved koordinerede turneringer,men netop
ved sådanne lejligheder synes jeg at man bør trække
grænsen. Det udmønter sig i at jeg tit mellem trække
ne lusker rundt mellem de andre borde og indsamler
bortslåede brikker,der minder om flertallet af dem
jeg selv spiller med,hvorefter de skyldige met et
snuptag ombyttes. Er det kun mig der ikke kan spille
med disse upolerede træstykker,hvor f.eks. springeren
ofte ligner et spørgsmålstegn?

Nok om dette. Nu til turneringen:

1. runde: En hurtig og nem gevinst,29 træk og 2½
time. En positionel brøler blev hurtigt straffet.

2. runde: Min modstander kom hurtigt i fordel ef
ter et skidt træk af mig i begyndelsesfasen. Et tårn
slutspil med en bonde mindre gav ikke nok chancer,
og efter sikkert spil af modstanderen måtte jeg i 72.
træk strække våben. Jeg var slet ikke veloplagt til
denne runde,så resultatet blev derefterl

3. runde: Et udmærket parti,der følger med nogle
få kommentarer i slutningen af denne artikel. Modstand
eren opgav h~ngepartiet.

4. runde: Denne gang en meget heldig gevinst,som
det fremgår af diagrammet på næste side. Hvid har en
ren officer i overvægt,men da denne er bundet tog jeg
alligevel hængeparti:



a b c d 8 g h

Hvid: Dragan Filipovic
Sort: Morten M.H.

43.,-,De2

Det hemmelig træk. Hvid
står naturligvis til ge
vinst.

44.Dc2,Td3
45. D:a4!

Det nemmeste. 45.Tcl,
T:d2 46.Dc6+!,Ka6 47.
D:a4+,Kb7 48.Dc6,Ka6
49.Da8+,Kb5 5o.a4+,Kb4
51.Tbl+,Ka3 vinder vist
nok på en eller anden
måde,men 4~-,-,c5 er bed
re.

45.,-,T:d2
Ikke 45.,-,T:a3? 46.D:a3,D,dl 47.Dc3 og e-bonden

cykler lige ned til 8. række.

46.T:d2,D:d2 47.De8,c5

Desperation!
49.Df7+,Kd8
5o.Df6+

Her vinder 5o.D:h5 eller 5o.Db7!

48.e5,Kc7

5o.,-,Kc7 51.e6?

Smider det hele væk. Der var stadig mulighed for
at spille Df7+ og D:h5.

51.,-,Dd6!
Sa'llIIlen med kongen forhindrer den sorte dame nu at

bonden når 8.række. Desuden bortfalder for hvid mu
ligheden for at spille på gevinst,da D:h5 nu kan be
svares med D:i6 med remis.

53.D:h5,D:e6
54.Dg5+,Ke8

Med remistilbud. Doch, er kann den Siegestraum
nicht vergessen•••

52.Df7+,Kd8



55.Df4,Dg6
56.a4,Ke7

57.De5+,Kf7
58.h5,De6

59.Dg5,De4

Dækker det hele. 6o.h6,Dg6 er remis.

6o.Df4+??

Sidste træk før tidskontrollen smider ikke alene
gevinsten og remis1en,men hele pointet væk. Hvid reg
ner galt i sorts tidnød!

6o.,-,D:f4
61.g:f4,c4
62.f5,Kg7

63.Kg3,c3
64.K:g4,c2
65.Kh4,Kh6

66.g4,cl(D)
67.Kg3,Kg5

og Hvid opgav,fuldstændigt desillusioneret. I de re
sterende runder opnåede han kun ~t point - på ude
blivelse!

5. runde: Et ligevægtigt p~rti,der mundede ud i et
meget,meget interessant bondeslutspil med flere tak
tiske finesser. Efter at have analyseret i en uge e
nedes vi om remis.

8 Hvid: Morten M.H.
Sort: Frank Andersen

27.f:g4,T:g4??
28.Lf3,Th6
29.e4l~,Thg6
3o.L:g4,D:g4
31.b5!,L:b5
32.Tc8+,Kf7
33.Df2+,opgivet.

Der truer mat i 5 træk,
og det kan ikke pareres
på fornuftig vis.

7. runde: Inden denne runde lå jeg alene i spidsen
med 4½ points. Bag mig lå et halsende kobbel af spil
lere på 4 pts. Af disse vandt to deres sidste parti;
selv fik jeg klar fordel,men formåede ikke at omsæt
te det til gevinst. Det blev hængeparti,men pludselig



en dag hørte jeg mig selv ringe til modstanderen og
tilbyde remis. Jeg fatter det ikke. Jeg stod bedre~

Resultatet rakte til en tredelt førsteplads,men med
dårligere korrektion måtte jeg nøjes med tredjeplad
sen og en pæn ratingfremgang.

Morten M.H.

(Mortens parti fra tredje runde følger i næste nr.)
Red.

19.45
19.JO
19.00
19.45
19.45
19.45
19.45
19.45
19.30
19.45
19.45
19.JO
19.00
19.45
19.45
19. 45
19.30
19.45
19.45
19.45
19.45

kl. 19.45
kl. 19.45

kl. 20.00

kl. 19.00
kl. 19.4 5
klo 19.45

udsatte partier
udsatte partier

1. holdet ude mod AS 04 II
2. holdet hjemme mod IBM I
Jo Holdet hjemme mod Rødovre IV
•Tuleafalutning
herunder halvårlig beretning
og Jl/12 LUKKET
Vinterturneringen J. runde kl.
2. holdet ude mod Tårnby III kl.
J. holdet ude mod Øbro V kl.
1. holdet hjemme mod Valby I kl.
udsatte partier kl.
Vinterturneringen 4. runde kl.
2. holdet hjemme mod Frederiksbergkl.
J. holdet hjemme mod Måløv II kl.
1. holdet ude mod Allerød I kl.
udsatte partier kl.
Vinterturneringen 5. runde kl.
2. holdet ude mod K 41 III kl.
J. holdet ude mod Jernbanen III kl.
1. holdet hjemme mod K 41 LL kl.
udsatte partier kl.
vinterturneringen 6. runde kl.
1. holdet ude mod Tårnby I kl.
2. holdet hjemme mod Tårnet III kl.
udsatte partier kl •
Vinterturneringen 7. runde kl.
Vinterturneringen 8. runde kl.
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28/ 1
4/ 2
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