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18 inklusive bestyrelsen var mødt frem, ikke så mange, bl.a.
savnedes den kendte Eigil Pedersen med de populære og alter
native ændringsforslag. - Altså en lidt mat forsamling så
vidt undertegnede kunne skønne, men med en vis konstruktiv
ånd. (Også selv om der var fodbold i TV).
For sort ser det jo ud for tiden; restancer og medlemstil

bagegang. Kontingentet blev hævet til 4o,- hhv. 2o,-kr. pr.
måned, et minimum for at holde skindet på næsen. Og det må
da stadig kaldes en billig fornøjelse: For en senior blot
svarende til den - let forhøjede - pris for 5 øL
Og apropos øl var der kraftigt og fortjent bifald til vor

mangeårige,trofaste leverandør af hin drik, Barkhuus! At
leve op til hans forsyningssikkerhed bliver svært; men Ulrik
vil forsøge.
Der pågik en lang og lidt ustruktureret debat om vinter

turneringens form, et spændende emne der altid kan bringe
sindene i kog. Det af Eivind fremsatte forslag om afvikling
blev vedtaget; det indeholdt flere elementer, end det er
muligt at referere her, så mon ikke det var en ide at pensle
det lidt ud i et senere nr. af fb?
Bennys forslag som beskrevet i sidste fb blev vedtaget med

ham selv, Eivind og Morten aom udvalgsmedlemmer. Vi venter
i spænding•••
Den samme Eivind er hårdt spændt for: Han indtrådte i best.

i stedet for Lars. Ellers uændret sammensætning.
Jeg skriver med vilje intet om hverken individuelle eller

kollektive præstationer; den følgerigtige konsekvens er
åbenbar for enhver: De ansvarlige refererer i bladet! Klub
mesteren er f. ex. ikke inhabil, fordi han også var 'I'L,
Tre stive timer varede det, før min dirigerende medredaktør

k:u.'1Ile fløjte forestillingen af. God sommer! HN



Mesterrækken (Slutstilling)

1. Tårnby I X 4 2t 6 6 1 4½ 6 )6 11
2. Albertslund I 4 X 5½ 4½ 4 5 41 7 J4t 12
J. AS 1904 II 5½ 2½ X 5 4½ 5½ 5½ 6 J4t 12
4. K 1941 II 2 J½ J X 6 4½ 5½ 4½ 29 8
5. Studenterne 112 4 J½ 2 X 4 5 4 24½ 5
60 Allerød I 1 J 2½ Jt 4 X 5 5 24 5
7. Valby I J½ Jt 2½ 2½ J -fJ X 4½ 22½ 2
8. Vanløse I 211 2 J½ 4 J J½ X 19 1

2. række gruppe 1 ( Slutstilling)

1. K 1941 III X 4 5 6 5½ 6 5 6½ )8 lJ
2. Frederiksberg IV 4 X 4½ 2 6 4½ 5½ 7 JJt 11
J. Vanløse II J Jt X Jt 4 5½ 5½ 7½ 32-t 7
4. Tårnby III 2 6 4½ X Jt J½ 6 5½ Jl 8
5. IBM I 2½ 2 4 4½ X 4½ Jt 7 28 7
6. Kageklubben I 2 J½ 2½ 4½ J½ X J½ 5½ 25 4
7. Sporvejene I J 2½ 2½ 2 4½ 4½ X 4 2) 5
8. Ballerup III l½ 1 t 2½ 1 2½ 4 X l.J 1

VS I spiller i næste sæson i 1. række gruppe 2, som
har følgende udseende:
1. VS I, 2. KS II, J. Gladsaxe I(Ti), 4. Brøndby I,
5. Herlev I(Ma), 6. Rødovre II eller Tjalfe I,
7o Tåstrup I(To), s. Frederiksberg III

VS II spiller i næste sæson i 2. række gruppe 1, som
har følgende udseende:
1. Øbro III, Lyngby-Virum IV(On}, J. IBM I,
4. Amager III(Ti),5. VS II, 6. Rødovre II el.Tjalfe I
7. Hvidovre III(Ti), 8. Ballerup/Tårnet II(On)

VS III spiller i næste sæson i J. række gruppe 1, som
har følgende udseende:
1. VS III, 2. Lyngby-Virum VI, J. Sporvejene I(To),
4. Øbro IV, 5. K 41 IV{Ti), 6. KS III, 7. GladsaxeII(Ti)
8. Søllerød I
Der er tale om lodtrækningsorden, så det er allerede
nu muligt at planlægge.
Hunderne spilles i ugen efter disse datoer:
1/11, 15/11, 6/12, 10/1, 31/1, 21/2 og 13/J



ET PARTI FRA HOLDTURNERINGEN

Jeg havde fornøjelsen at blive 1. holdets topscorer.
Det var nu ikke særlig vanskeligt, da alle havde mi
nimal score, og holdet i alt kun scorede 19 points.
Vanløse Folkeblad skrev, vi kun scorede 10 points;
samtidig nævnede de en klub kaldet "Kæmpeklubben".
Det her viste parti er netop fra 1. holdets kamp mod
denne klub i 6. runde.

- Hvad er planen? - - - Øh - planen?

Hvid: Søren Christiansen, K 41 Sort: SH

lo e4;e6 2. d4;d5 J. Sd2;dxe4 jeg plejer at slå, det
giver ganske vist en noget trykket stilling, men den
ne kender jeg en smule til 4. Sxe4;Sf6 5. Sxf6;Dxf6
6. Sf3;h6 alternativet er at gå hjem med dronningen
7o LdJ;Sc6 8. aJ;Ld7 9. LeJ;Ld6 10. Dd2;o-o-o det er
sjældent man rokerer langt i fransk, men det er jo
en atypisk variant 11. o-o-o;Kb8 12. Kbl;g5 13. hJ;
Sxg5 kunne ha.ve været interessant 1J.-;Dg7 14. c4;
If5 15. d5;exd5 ;16. cxd5;f4 17. dxc6;fxeJ 18. DxeJ;
Lxc6 19. Lc4;The8 20.Db3;Lc5 21. Ld5 sætter en bonde
i slag, hvad jeg dog først opdagede efter afbytningen
21.-;Lxd5 22. Txd5;Txd5 23. Dxd5;Lxf2 24. Tdl;a6
25. Td2;Lb6 26. a4 og i resten af partiet tilbyder
jeg dronningafbytning. I forsøget på at undgå dette
forværrer hvid gradvist sin stilling 26.-iDg6+
27. Kal;De4 28. DbJ;Dc6 29. Tc2;Dg6 JO. Sd2? tidnøden
spiller også med JO.-;TeJ 31.Dc4;Tel+ 32. Sbl;De6
JJ. Dc);De4 34. Db3;De6 35. Da3;Df5 )6. De)? DbJ
J6.-;Dfl J7. a.5;Txbl+ )8. Ka2;Tal+ 39. Kb);Df7+
40. Dc4;Dxc4+ 41. opgivet
Ikke noget mindeværdigt parti, men topscoreren har
intet bedre i år.

3
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Parti fra holdtm.1neringen.

Som topscorer på 2. holdet blev jeg af Steen S. op
fordret til at bringe et af mine partier fra hold
turneringen. Mine gevinstpartier var ikke specielt
gode, så jeg har valgt at bringe mit parti fra 6.
runde - det bedste jeg spillede i hele turneringen.
Hvid: Johnny G. Andersen
Sort: Undertegnede

1. b4 første gang jeg spiller imod dette i et alvor
ligt parti. 1. -,e6 2. Lb26Sf6 3, b5bd5 4. e3,c5 5.
c4 Le? 6. Sf3 o-o 7, Le2 b 8. 0-0,1 7 9, a4,Te8 lo.
d4,Sbd7 11. Sbd2 Jeg 1ilå tilså, at jeg p· dette tids
punkt var lidt bekymret. HvLds plan iuå væie at spille
a5 hurtigst muligt - men jeg kunne ikke finde en e;od
plan for sort. Det følgende træk vidner om dette:
11. -,Sf8 12. Sb3?! Hvid var utilfreds med trækket
efter partiet. Springeren går da også hurtigt tilbage
igen. 12. -dcxd4 13. Lxd4,Tc8 14. Se5ddxc4 15. Sxc4

7Sc6 15. -,D 5 16 Lf3! er godt for hvi. 16 8bd2
Spillet efter lang tids betænkningstid. Tcl kolll også
på tale. 16. -,Lc5 17, Lb2,De7 18. a5,Ld5 19. axb6,
axb6 20. Lf3,1red8 på dette tidspunkt havde han bruct
85 minutter, jeg havde brugt 77. 21. Db3,:.ih4?! De8
var muligvis bedre. 22. Lxd5,Sxd5 23. g3,Sg6 24. Sf3,
Sb4 25. Tfdl,De8 26 Se4? 26. Sxb6,Tb8 27, Txd8,Dxu8
28. Sa4 var bedre, men sort har spil for bonden. Her
tilbød hvid iøvrigt remis, som jeg afslog. 26. -,Lxd4?
en grov fejl - at han ikke gendriver den ordentligt
skyldes gensidig tidnød. 27, LxJ4fDxb5 eller~ talJer
jeg bonden på b6. Me d dette trsk ·år hvid - hvis han
spiller rigtigt, en kvalitet for en bonde. 28. Sa3!

7Da5 Her var det jeg så, at han kunne vinde en kvali
tet, så jeg skyndte mig at tilbyde remis. Han afslog
og spillede: 29. Sc2? 29. Lc3! vandt en kvalitet,
f.eks. 29. -,Txdl+ 30. Txdl,Txc3 31. Dxc3. 29. -

7Dd5 29. -,Sxc2 30.Txa5,bxa5 er sandsynligvis ikke godt
nok. 30. Dxb47Txc2 31. Dxb6 Fulgt af et nyt fredstil
bud. Jeg havde imidlertid igen fået blod på tanden,
så jeg spillede: 31. -1e5?! Ellers er stillingen natur
ligvis remis. 32. Lxe5. ,Dxal+ 33. TxdliTxdl+ 34. I~2

7h6 Hvid truede Db8+ fulgt af Ld6. 35. d4 ! Db8+?, IQ17 -
OG Tdd2 bliver meget stærkt. 35. -1Tdd2 36. e4hTc4
37. Le31Tdc2 38. Dd8+7Kh7 39. De8, c7 40.h47Ter.
Hængestillingen. Hvid står bedst, men det er svært
at bryde igennem, Derfor ringede han senere og til-
bød remis, hvilket jeg naturligvis modtog. i-~
Med 3 gevinster og 4 halve blev jeg sammen med Ulrik
topscorer på 2. holdet.
Søren Petersen



Jernbanens koord. turnering 1987.

Tirsdage og week-end'erne i perioden fra d. 24. marts til
d. 12. april blev tilbragt på Otto Busses Vej 5 ~, hvor
Jernbanens Skakklub holder til. Spillerne var delt ind i
3 stk. 8-mands grupper og en monrad-gru.ppe.

Jeg kom til at spille i en gruppe, hvor højeste spiller
var 1652 og laveste 1533. Da jeg selv havde 1534, fik jeg en
forventet score på 2,8o - hvilket må siges at være rimeligt!

I 1. runde skulle jeg møde gruppens højest ratede spiller,
Bent Andersen fra Jernbanen. Jeg vandt i 24 træk, efter et
kongeangreb, hvor hans konge bare stod og skreg om hjælp.

I 2. runde blev det et temmelig kedeligt parti, og remis
efter 28 træk var vel et rimeligt resultat.

I 3. runde skulle jeg møde Peter Kofoed fra Tjalfe. Han
havde scoret 2 p. i de 2 første runder.

Hvid: Jan Erik Schousboe 1534 Vanløse
Sort: Peter Kofoed 1618 Tjalfe

1. d4, Sf6. 2. Sf3, e6. 3. c4, b6. 4• Se3, Lb7. 5. Lf4, Lb4.
6. a3, L:e3. 7. b:e3, d6. 8. Lg5, Sbd7. 9. e3, e5. lo. Le2,
o-o. 11. o-o, TeB. 12. Sd2, Te7. 13. Dc2, Df8. 14. Tfel,
TeeB. 15. Ld3, e:a4. 16. c:d4, a5. 17. f3, La6. 18. e4, h6.
19. Lh4, g5. 2o. Lf2, Dg7. 21. Sfl, Sh5. 22. g3, Les.
23. Tadl, e5. 24. Se3, Sdf6. 25. Lfl, Ta7. 26. Db2, Tb7•
27. d5, g4. 28. f:g4, s:g4. 29. n:g7+, K:g7. 3o. Lg2, Shf6.
31. S:g4, L:g4. 32. Tbl, Lh5. 33. e5, d:e5. 34. L:05, Tc7.
35. L:b6, T:c4. 36. 1:a5, S:d5. 37. L:d5, Tc5. 38. 1:r7,
K:f7. 39. Lb4, Td5. 40. Tbcl, e4. 41. Te6, Lg6. 42. Tfl+,
Kg7. 43. Tc7+, Kg8. 44. Lc3, Lf5. 45. Tg7+, KfB. 46. g4, e3o
47. g:f5, e2. 48. Tel, Tdl. 49. Tc7, Te3. So. Kf2, Tdd6.
51. Lb4+, KeB. 52. T:e2, opgivet.

I 4. runde mødte jeg så en Olympia-spiller - det blev en
af de dage! Remis efter 22 træk, men nu var den forventede
score da i hvert fald i hus.

I 5. runde mødte jeg Bjarne Haar fra Jernbanen. Han havde
inden 5. runde 4 P• - efter 5. runde havde han også 4 P• Til
gengæld vandt han turneringen med 6 p.l I vores indbyrdes par
ti vandt jeg på tid, lige inden han skulle til at udføre sit
træk nr. 36. Ikke uheldigt, men jeg var faktisk foran med 2
bønder. Det var dog lige ved at gå galt - min dronning kom
meget tæt på henrettelsespælen, da jeg slog en bonde på a?.



Hvid: Jan Erik Schousboe
Sort: Bjarne Haar

1534 Vanløse
1650 Jernbanen

1. d4, Sf6. 2. Sf3, e6. 3. c4, b6. 4. Sc3, c5. 5. Lf4, Lb7.
6. e3, d5. 7. c:d5, S:d5. 8. S:d5, D:d5. 9. L:b8, T:b8.
lo. Da.4+, Lc6. 11. D:a7, Ld6. 12. a3, o-o. 13. Da6, b5.
14. Da5, c4. 15. Le2, Ta8. 16. Dd2, Tfd8. 17. o-o, Lc7.
18. Dc2, Dd6. 19. g3, f6. 2o. Sh4, g5. 21. Sg2, Dd5. 22. f3,
Lb6. 23. Tadl, Le8. 24. De4, Dd.7. 25. f4, Lg6. 26. Df3, Tf8.
27. Khl, Da7. 28. Dc6, Dc7. 29. D:e6+, Kg7. 3o. Dd5, Ta5.
31. f:g5, f:g5. 32. T:f8, K:f8. 33. D:g5, Dc6. 34. Tfl+,
Kg7. 35. De7+, Kh6. 36. Tf6, (eller Df8+, efterfulgt af h4+),
og min modstander tabte på tid.

I 6. runde mødte jeg den eneste spiller, der havde mindre
rating end mig. Partiet endte remis efter 34 træk.

I 7. runde skulle jeg møde Thorsten Holst fra Gladsaxe, der
havde spillet en mindre god turnering.½. p. var det blevet
til. Helt efter planen vandt jeg da også, omend slutspillet
kunne volde problemer.

Basis 11: (gennemsnit: 1598)

Bjarne Haar, 1650 J.S.
Allan Jensen, 1533 Vesterbro
Thorsten Holst, 1597 Gladsaxe
Bent L. Andersen, 1652 J.S.
Jan Erik Schousboe, 1534 Vanløse
Peter Kofoed, 1618 Tjalfe
Torben Anthony, 16o3 Olympia
Chr. Christensen, 1600 J.S.

- 1 1 1 o 1 1 1
0 - 1/4 1 1/2. 0 1 1
0 1/2. - 0 0 0 0 0

0 0 1 - 0 0 1 1/2..
11/il l-1½1/.z
0 1 1 1 0 - 0 0
ooloY1.l-l
o o l 1/.2. 'A 1 o -

6 1
4
¼

21/~
5½, 2
3
3½.
3

Jeg tjente 200,- kr. og 144 ratingpoints på turneringen.
Min rating er nu 1678.

Om turneringen er der blot at sige, at den var utrolig vel
lykket. Jeg kan kun anbefale den til de øvrige Vanløse-spille
re - to spillere fra Vanløse var med i år, og forhåbentlig
kommer der flere næste år.

Jan Erik Schousboe.



Om opdragelse.

Det har glædet mig at se, hvordan Ulrik Find
klarer sig i klubben efter så forholdsvis lang
tids fravær; ham tror jeg vi får g Lred ø af, hvis
bore han fortsætter - og i samrne spor. Jeg me
ner, at jeg selv har haft en andel i hans tid
lige skakopdragelse; da han i sin helt grønne
ungdom blev sat til at spille på J.hold mindes
jeg, at jeg før hvPr holdkamp lovede ham gru
fulde øretæver, hvis han ikke vandt, - oe så
vandt han selvføleelig, undtagen en enkelt gang,
hvor han kun fik remis, men da lod jeg nåde gå
for ret, for jeg er i erunden et ejegodt gemyt.
Trods alt det onde, der siges om den gamle op
dragelsesmetode tror jeg, at den har en vis be
rettigelse, det var måske umagen værd at forsø
ge at praktisere den på I.holdet? -

Jeg er selv opdraget på den hårde måde, - ik
ke skakmæssigt desværre, men i almindelighed, -
og det tror jeg er grunden til, at jeg er slup
pet ret helskindet gennem tilværelsen, skønt
jeg i tidens løb har rodet mig ind i mange al
vorlige basseraller, men man får en vis øvelse
i at sno sig. Min salig far var ikke den, der
gav ved dørene, hans princip var hurtig og kon
tant afregning, og når der var røvfuld på dags
ordenen, - det var nu ikke så tit, højst J-4
gange om ugen, - sagde han altid, at det var
til mit eget bedste og at det gjorde mere ondt
pru ham selv end på mig. Til en vis grad havde
han nok ret, den gamle, men jeg har aldrig rig
tigt fattet logikken; hvis det gjorde så for
bandet ondt på ham, kunne han have sparet lidt
på krudtet, det kom jo ham selv til gode. Men
sådan er der så meget; jee bærer ikke nag til
ham, vi har i hvert fald begge fået en masse
gavnlig motion.

Tilbage til Ulrik; han udviklede sig, jeg
kun give et eksempel i den måde han behandlede
mig på i vinterturneringen 1981/82, det var så
vidt jee husker i eruppe 2:

Hvid HG, Sort Ulrik Find
1. e4, e5 2. f4, exf4 J. Lc4, d6 4. SfJ, Le7

·-:i.
I



5. ScJ?, (Her må rokade være det eneste gode)
5. -, Lh4+ 6. Sxh4, Dxh4+ 7. Kfl, Sf6
8. Le2, Sc6 9. ct4, o-o lo. LfJ, Lg4
11. Lxg4?, (Lxf4!) Sxg4! (og hermed er sagen

faktisk afgjort)
12. Del, Sxh2+ lJ. Txh2? (Ke2 trækker pinen
ud, men partiet kan ikke reddes)
lJ. -, Dxh2 14. Df2, Dhl+ 15. Ke2, Dh5+ (nu
kan Sort ellers for resten spille med bind for
øjnene)
16. Kfl, Dg4 17. Lxf4, Tf-e8 18. Tel, Sxd4
19. Sd5, Se6 2o. cJ, c6 21. Lxd6, cxd5
22. e5, Sf4 hvore:ftter Hvid opgav, o-1.

Det er ikke et af mine skønhedspartier, jeg
vil snarere kalde det lidt åndssvagt, men så
dan er nu engang min stil, og det var Ulrik
altså tarvelig nok til at udnytte. Jeg må nok
med beklagelse konstatere, at jeg ikke længere
kan tæve ham, hverken på den ene eller den an
den måde, men så kan jeg trøste mig med, at
hvis nærværende Fribonde mangler stof, er det
i hvert fald ikke min skyld.

Fra kulturfronten.

32-årige Benny Juncker fra Ikast har i på
sken sikret Danmark en ærefuld plads i spid
sen for verdens førende kulturnationer. lian
har nemlig sat verdensrekord i videokigning,
loo timer uafbrudt, oc deni.e enestående præ
station skaffer ham naturligvis en plads i
Guinness' rekordbog. Det forlyder endvidere,
at han skal hædres med storkorset af Danne
brog, samt at der skal rejses en J/.io meter
høj statue af ham ved ind~ejlineen til Ikast
frihavn, i stil med frihectsgudinden i USA.

Nan føler sig med rette stolt af at være
dansk.

.HG



P,AR DU SPILLET GALT I ÅBNINGEN?
FORTVIVL IKKE !
FOR MELLEM ÅBNINGSSPILLET OG SLUTSPILLET
HAR VORHERRE SAT MIDTSPILLET !

EMT 1987 foregik i år i Holstebro.
Holstebro er en spændende by, som er dejlig at besøge.
Der er flere hyggelige restauranter og værtshuse, som
Niller og jeg sammen med "Bent Larsen" ( dette pseu
donym bruger han - Steen Kopperberg - når han skriver
skakspalten i Ekstra Bladet ) og FU's plageånd, den
tidligere VS'er, Gerner Carlsson besøgte om aftenen
efter rundernes strabadser.
Arrangørerne havde gjort et stort arbejde for at sørge
for fremragende rammer om stævnet, og da de samtidig
var hyggelige og rare og havde lyst til at snakke og
hygge sig med deltagerne gjorde de sit til at stævnet
blev en pragtfuld oplevelse.
Jiller og jeg boede på skolen. Dette er en speciel op
levelse med minimal nattesøvn de første par dage, der
efter går det helt af sig selv. Den eneste, som sov
godt hver nat, var nattevagten, ham som skulle sørge
for at reglementet blev overholdt om natten.
På den anden side, ønsker man ro findes der jo hoteller
i byen, men det koster jo en god del ekstra, og samti
dig en oplevelse mindre9 så jeg vil også næste påske
vælge at overnatte på skolen.

På delegeretmødet var der to sager, hvor de tilstede
værende klubbers repræsentanter mente et, mens FU men
te noget andet og i begge tilfælde blev der stemt for
FU af fuldmagtsstemmerne.
Den ene sag drejede sig om hvordan en eventuel sponsor
kontrakt skulle se ud, om hvorvidt de enkelte spilleres
navne skulle kædes sammen med sponsoren. Resultatet af
afstemningen affødte dannelsen af en spillerforening.
Den anden sag blev fremlagt af Gerner, som ifter at
have læst sidste års referat, havde bedt om at høre
båndoptagelsen af mødet, da han mente ikke at være ci
teret korrekt. Dette havde han ikke fået lov til.



Gerner optrådte i år høfligt og korrekt og der spore
des megen goodwill blandt tilhørerne og han blev ende
da støttet af DSU's æresmedlem: Eie;il Johansen fra
AS 1904.
Også skaknævnets sendrægtighed ved behandlingen af
sager blev diskuteret; men andet end en undskyldning
og et løfte om, at man i fremtiden vil bestræbe sig
på at behandle sagerne hurtigere, blev det ikke til.
Der var næppe mange, som vidste noget om skaknævnets
sløve tempo, da det jo er år siden skaknævnet sidst
har offentliggjort en kendelse. Da loven vedrørende
skaknævnet blev vedtaget, fik skaknævnet lov til selv
at bestemme, hvorvidt en kendelse egner sig til offent
liggørelse, og i de senere år har de besluttet at alle
kendelser ikke er egnede.
Om delegeretmødet i øvrigt henvises til Skakbladet,
hvor mødet er udførligt behandlet. Det må vi i hvert
fald gå ud fra; båndet er det ikke tilladt at høre.

Niller og Steen fik mig lokket med til stævnefesten.
I denne deltog under 10 stævnedeltagere samt DSU's
ledelse og arrangørerne. Lidt synd for arrangørene
som også her havde gjort et stort arbejde for at fin
de egnede lokaler, når festen nu, i følge FU, ikke
llÅ afholdes på skolen.
Det er vist næppe nødvendigt at annoncere med festen
i fremtidige programmer.

Turneringen startede for mig tirsdag kl. 17, da jeg
skulle spille i mesterklassen, nærmere betegnet me
ster-monrad 2. De 4 næste runder spilledes hver dag
kl. 12 og de 2 sidste startede kl. 9.
I de 4 første runder stod jeg klart dårligst efter
åbningen, men dette har jeg nu aldrig ladet mig for
tvivle af og det lykkedes mig også at vinde i 1. og
4. runde. I 2. og J. runde mødte jeg de to spillere
som sluttede på 1. pladsen med 6 points hver og dette
fik senere betydning for korrektionen.

/ 0



I 5. runde lykkedes det for mig at komme godt fra
åbningen og samtidig fastholde fordelen og vinde.

Hvid: SH Sort: Ernst K. Petersen SK 1968

1. e4;g6 2. cJ dette træk havde sort aldrig været
ude for, og da han samtidig viste sig at være en stor
tidforbruger, mistede han næsten 20 mino af sin kost
bare tid hero Betænkningstiden var jo også ændret
siden sidst; der var nu kun 2 timer til 40 træk og
derefter 20 træk i timen og en spilletid på 6 timer
før hængeparti; dem var der ikke mange af i år.
2. -;d5 J. exd5;Dxd5 4. SfJ;Lf5 5. d4;Lxbl? sort fik
øje på en bondegevinst, men efter lang tids betænkø.4'
ningstid ønsker han ikke bonden alligevel; hvid får
stort udviklingsforspring 6. Txbl her skal man lade
være med i skyndingen for alligevel at holde bonden
at spille Da4+?? 6. -;sf6 7. LdJ;Lg7 8. o-o;o-o
9. Lf4;c6 10. De2;e6 11. Sg5 her begynder jeg så
småt at overveje ofre på e6 og f7 og sort bruger me
get tid for at undgå disse ofre. Han har nu kun godt
en halv time tilbage. ll.-;Te8 12. Tfel;b5 jeg skul
le muligvis have spillet 12. Lc4 men jeg havde over
set b5. Da ofrene nu ikke er mulige er det på tide
at dække Jl a2 1~. bJ;a6 14. hJ1Sbd7 15. Tbdl;Sb6
16. Dc2;Dd8 17. c41? måske ikke det bedste men sort
har nu passeret det sidste kvarter o~ har nok ikke
tid til at beregne om han nu også kan tage d4, så
han vælger at lade være. Der kan ske Dxd4/LeJ;De5/
Sxf7 næppe helt sundt for sort 17.-;Tc8 18. SfJ;Sbd7
19. Dbl;Db6 20. c5;Dd8 hovsa, der kom jeg til at give
sort et godt felt. Nå, han har mindre end ti minutter
tilbage og jeg har en halv time, så Stefan, rolig!
21. Se5;Sd5 22. Dcl;Sxf4 23. Dxf4;Sf6 24. Le4 bonde
gevinst 24.-;Sxe4? tidnødfejl 25. Dxf7+;Kh8 26. Txe4
Tf8 her var jeg lige ved at spille Sxg6, men opdage
~så, at sorts dronning dækker h4, men der er jo
27. Dxe6 truer på f7 og c6 og lokker sort til at spil
le 27.-;Dc7 og så 28. Sxg6+;hxg6 29. Th4+;Lh6
JO. Txh6+;Kg7 Jl. Dxg6 mat
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I 6. runde fulgte partiet en teorivariant af gammel
indisk, og der var ikke mere end remis. Modstanderen
i denne runde sluttede i øvrigt på J. pladsen med 5
~oints. I sidste runde fandt jeg igen det dårlige
åbningsspil frem, men modstanderen overså en vin
dende fortssættelse og partiet ebbede ud i en remis
Dermed fik jeg 4 points i denne mesterklasse, og
dette resultat viste sig at være nok til at besætte
4. pladsen og blive præmietagero

Niller ankom til Holstebro torsdag morgen og efter
e8et udsagn noget "udmattet", og han tabte de to
runder om torsdagen og også runden om fredagen, men
havde så fået facon over sit spil og han vandt de
4 sidste runder og undgik derved at ødelægge sit
fine resultat fra Jernbanens turnering, hvor han
scorede 5 points.

MM 2

B 2

Stefan Hansen

Niels Rendlev

10011# 4p.
ny rating
0001111 4p.
ny rating

4. præmie
1931

1796(+Jernbanen)

Næste påske spilles turneringen i Odense,
og jeg regner naturligvis at deltage. SH

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

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

6 47 84 33
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