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Fra og med dette nummer er Interne Træk blevet udsat for en lille ændring,
idet undertegnede er blevet besmykket med titlen "ANSVARSHAVENDE REDAKTØR".
Skridtet til denne ærefulde udnævnelse skyldes,at det er praktiskt at h•ve
en enkelt person,der ligesom "kører hele løbet".Det vil med andre ord sige,
at det er mig, I skal give skideballer,hvis I føler jer trådt for meget over
tæerne.Ellers kører bladets forretningsgang fuldstændig som normalt - I kan
altså stadigvæk ikke tillade jer at irritere hverken Peter,Flemming eller
jeg - for en enkelt uoverlagt spydighed kan sagtens medføre,at I bliver

hængt ud på mindst ~ side i næste nummer.
!øvrigt kører IT for højtryk i øjeblikket - det har endda været nødvendigt
at udskyde et par partier til næste nummer. Tro det eller ej,det er helt fan
tastiskt ivrige,som folk er for at få deres navne i bladet.Nå,spøg til side

vi er naturligvis lykkelige for ethvert indlæg - hermed en tak til alle de

flittige skribenter.
Søren.

EN OVERDÅDIG SUCCES : Holdturneringen 3.runde

RØDOVRE I - SK 41 II = 5t - 2i
RØDOVRE II - JERNBANEN i = 5 - 2 + hængeparti

RØDOVRE EKE - TÅSTRUP I = 5t - 2i
BRØNSHØJ IV - RØDOVRE IV = 4i - 3t
VALBY' II - RØDOVRE V = 1 - 7

Referater fra denne runde må pga pladsmangel desværre udgå.

EN OVERDÅDIG FIASKO.
Tipskonkurrencen,der gik ud på at gætte vinderne i de enkelte klasser ved RM,

blev ikke nogen ubetinget succes.Kun 5 indleverede en kupon,og heraf havde
Flemming, Uffe samt de to andre-ASENER Torben og Karsten lige mange rigtige på
i.pladsen - nemlig l.Heino brillerede med o rigtige.Som hævn udnævner vi Flem·
ming som suveræn vinder - for som medlem af reqaktionen kan kan naturligvis
ikke få nogen præmie.Den er hermed konfiskeret.
(SAGTE SLED DEN NED GENNEM REDAKTØRENS BRÆNDENDE SPISERØR)



NYT FRA BESTYRELSEN.
Den nye bestyrelse holdt sit første møde d.3/11 hos undertegnede.Det primære
formål med mødet var at uddele arbejdsopgaver.De blev fordelt som følger:

Formand blev naturligvis Ejlert Andersen.I alle de år Jeg har været medlem
af klubben, har Ejlert truet med at gå af,og hvert eneste ~-rhar han fundet
på en ny undskyldning for at klæbe sig til taburette~.Dennegang mumlede han

noget om: "flytte i nye lokaler"••.•. o •• svær tid for kt.ubbenvv , , oOSV" .Nu <21'.'

Ejlert aLtså vores formand i de næste 2 år,og det kan vi trods alt være gla
de for"Mogens F.Hansen fortsætter naturligvis som kasserer,og undertegnede

påtog sig rollen som redaktør af IT.Dermed blev Flemming frataget en hel del
papirarbejde,og da han elsker papirnusseri,måtte han udnævnes til sekretær.

Tilbage til at slås om den ansvarsfulde post som næstformand (skal være for·
mand hvis den nuværende stiller træskoene),var så Peter Rank og Jørgen An
der-s son s j ørqen overgav sig uden kamp s da han havde et andet Por-s Laq rv Udnævn
mig til ølmand~så skal jeg nok passe på pengekassen".Så sagde vi andre stope
Da der senere fremkom et fors"iag om at sløjfe ølsalget,fik JA et hjerteslag
og måtte på hospitalet.Nå posterne blev dog fordelt uden den store dramatiko
Vi nedsatte også et udvalg, der, inden sæsonstarten næste år i de nye lokaler,
skal udarbejde et lille hæfte pm Rødovre Skakklub.Dette hæfte skal indeho1de

introduktion til nye medlemmer, turneringsreglemen t osv ,Flemrning og under tep
nede blev udvalgsmedlemmer,og vi modtager meget gerne forslag og nye ideer

fra medlemmerne.De bedes afleveret skriftligt inden 1/2-1977 til

Søren

RØDOVREMESTERSKABET
havde ialt samlet 52 deltagere fordelt i 4 klasser.Det var glædeligt,at der
iblandt disse deltagere var nye ansigter at finde,og det er håbet,at disse
fremover vil føle sig hjemme her i klubben.Ligeledes er det glædeligt,at

afbudene kunne tælles på en hånd.
Som turneringsleder er det mit indtryk,at turneringen er forløbet tilfreds
stillendeeHel t specielt ved denne turnering var det jo,at intet var afgjort
før efter 6. og sidste runde a Resultater-ne behøver jeg næppe at nævne, men til
vinderne vil jeg sige: TILLYKKE - VERNER,TOS,GAMBORG,.MORTEN og TORBEN.

Til de nye medlemmer vil jeg sige:Selv om man ikke har opnået det resultatt

som man havde håbet eller ventet,må man ikke give op.Alle starter fra bun

den,og ~od tid er en nødvendighed.
Sluttelig vil jeg være glad for at modtage forslag med forbedringer til af

vikling ikke alene for RM's vedkommende,men generelt for klubbens turnerin

ger.
Flemming



HVIDOVRE I - RØDOVRE I = 4~ - 3t
Endskønt undertegnede er en flittig floskelflom f jende,må han (undertegnede)

dog erkendevat det går op og ned her i livet.Se dog blot: Vi måtte undvære
Thylin og Orla. Vi nåede velbeholdne Hvidovre Medborgerhus .Dette .sLdste kræ
vede og·så så meget overarbejde af lykkens pamjulefis, at hun (han,den,det)
udmattet og udkørt udeblev resten af aftenen.Se dog blot videre:Kølvig of
rede officer,fandt spidsfindige bondetræl<,trævlede modstanderens kongestil
ling op,undlod at sætte mat og tabte.Søren beviste endnu engang,at,der er
mange måder at dele et point på.Sonne,der altid er de gode traditioners

forkæmper: spillede sin sædvanlige balladevariant. Der1negang gik det godt,han

knækkede nøden - inden tidNØDEN endda.Henning Åge tabte efter et græsseligt
slagsmål med adskillige (ukorrekt) ofrede brikker.Verner undlod ikke at øde·

lægge alles nerver i et tidnøddrama1hvor en god (vundet Red.) stilling endte

med at blive remis.Underttignede (han) spillede et parti af mildest talt vek

slende kvalitet,der nåede at hænge inden det,rimeligt nok,blev remis.Reserve

Ole spiddede sin modstander,flåede hans indvolde ud, sparkede til resterne og

vandt.Wiman - også reserve - måtte ned efter et sejt forsvar mod et par fri·

bøndero Undertegnede (Akhøj)

STJERNEPARAD8N.
Der er ikke meget ved en stjerneparade,hvor alle hold har 7 stjerner,når

holdturneringen er slut.Derfor laver vi den lidt om: Hvert hold får fra

starten 15 stjerner.For hvert afbud slettes en stjerne.
Til trøst for Bjørn skal det siges,at man ikke mister en stjerne,hvis afbud

skyldes,at Ejlert har stjålet vedkommende.

l~holdet: * * • ~ * * ~ * ~ ~ * * ~
2.holdet: * :Æ * ~ lE * * ::1lE 3'

3tholdet: * ~ ~ ~ ~~~~~~ * ~
4.holdet: • • • • * * • * ~ • ~ *
5.holdet: * * 3€ * 2C i:*~ :>E 3i\! :z

Det SJ'oveste bliver hvis et hold får slettet alle dets stierner.Så rincresV V

der med klokken - tudes i øV-ho~net -- kippes med flaget samt udråbes tre

hurraråb for Suzanne Brøgger,for så skal holdet nemlig af med en kasse øl

til redaktionen" Søren

Og så har Thomasen vist fundet en god fidus: For at skaffe et tilskud til

pensionen er han begyndt at fotografere folk for bagefter at sælge billeder·

ne til en ublu pris af 2 kr.Og man er skam nødt til at købe dem - ellers
sælger han dem bare til andre for 3 kr.Fortjenesten sættes ikke ind på en

opsparingskonto,NÆNÆ ~rhomasen er en snedig r-ad j han investerer pengene i et

tomp aktieselskab: 11A/S Jørgen Anderssons Skaktalent 11"



KØBENHAVNSMESTERSKABET I SKAK 1977 I RØDOVRE.
Som aftalt på klubbens generalforsamling var der en mu'liqhed for, at Km i skak

blev arrangeret i Rødovre.Når klubben vil gå positivt ind for at deltage i
arrangementet,er det dels for at give medlemmerne mulighed for at deltage på
hjemmebane,men også den propagandamæssige side vejer kraftigt til i positiv

retningo
Som bekendt har KSU 5o-års jubil~~ i 1977 og skal bla afholde en 8-nationers
landskamp i februar i Idrættens Hus i Brøndby.Af hensyn til denne turnering

var de dage,vi havde til rådighed for KrvI ret begrænsede,og af de tre mulig

heder for spillested i Rødovre: Sportshallen,Milestedets Skole og Valhøj

Skole,blev det Valhøj,som var ledigt på de daye,vi skulle spille.
Vi håber på hjælp fra en 6-7 medlemmer til arrangementet.Hjælpen vil dreje

sig om opstilling og oprydning af spillemateriale ved hver weekends start
og slut.Varighed ca. 1 time pr gang.Datoerne bliver: fredag 14/l og lørdage/

søndage 15-16/1,23/1,29-30/1 og 5/2.En runde spilles pr dag.

SE OPSLAGET OM KM Pi\ OPSLAGSTAVLEN I KLUBBEN.
Husk at dem der skal spille med i turneringen skal tilmelde sig hos forman-

den senest 14/12 - 76 Vel mødt
Bestyrelsen

SØLLERØD I - RØDOVRE II = 4 - 4
Da Jens og Arne var forhindret grundet bortrejse og både 1. og 3.holdet også
skulle bruge reserver,måtte vi to veteraner Thomasen og undertegnede give et

nap med på holdet.
Efter at have sendt 3.holdet afsted til Albertslund, tog vi så afsted fra
klubben med ekspresfart af motorvejen til Søllerød.Da modstanderne ikke var

helt klar til at begynde matchen,da vi ankom,varmede nogle op med lynskak.
Efter ca. 1 times spil måtte Thomasen opgive,da han overså en fidus i åbnin

geh.Lars havde på l.bræt allerede godt fat mod deres klubmester,mens_vi øv

rige ikke stod særligt godt,og Alex fortalte mig, at vi nok tabte 2-6.
Alex kendte åbenbart ikke vores sty-rke (eller modstandernes mangler) for
efter 2~ times spil kom 3 remisser ved Alex,Tange og Buster,mens Lars' mod
stander blev presset i større og større vanskeligheder,da Lars spillede et
virkeligt godt partidHeinola overså en gaffel i en lige stilling,og en remis

blev til tab.Kim Poulsens modstander ofrede en kvalitet lidt tvivlsomt,og

Kim spillede partiet sikkert hjem til gevinst.Så stod det 2t - 3i,og jeg
tilbød min modstander remis i en nok lidt bedre,men uklar stilling,mens Lars

modstander tilsidst opgav sin håbløse stillingo
Efter 2 runder er holdet ubesejret,og lo points havde selv de største opti

mister vel ikke regnet med inden sæsonstarten
Ejlert



ALBERTSLUND I - RØDOVRE III = 4 - 4
Et af de evige problemer med dette hersens ungdomshold er transporten til

en udekamp~ denne gang skulle fem afsted i en taxa,og det lykkedes da også,

efter at vi gentagne gange havde blokeret krydset Roskildevej - Tårnvej,at
få kapret en vogn. Ikke mange minutter efter at urene var sat igang,opstod

der rygter om en fodboldtransmission og spillefilm i TV.Disse rygter var

forårsaget af den fe~rilske travlhed Leif udviste: brikkerne for ustyrligt
ud på brættet,og inden længe kur1ne modstanderen ofre,og Leif måtte opgive.

Et par timer efter udlignede vi ved Karsten,som i midtspillet fik snuppet

to bønder efter en masseafbytning.Min modstander ville absolut levere en

hjemmebrygget nyhed,hvilket bevirkede at jeg allerede efter 8 træk med sort
kunne LndLede et angreb på hans kongestilling. 2-1. En prøvede at fuppe Uffe
med et offer,som blev stærkt gendrevet;modstanderen kendte åbenbart ikke
ordsproget: 1'I'm the Uffe,don't try me to blUFFEtt.3-1.0tto var heldig i
midtspillet ved at modstanderen overså at han kunne vinde en kvalitet og en
bonde,men Otto stod trykket og tabte senere.3-2.Kim Mikkelsen, som var reser

ve på 8.bræt,spillede mod en,der også var reserve,og derfor afviste Kim at

give remis i en lige stil.ling,da modstanderen tilbød det.Efter at Kim havde

tabt,oplyste modspilleren, at han var mesterspiller - det ku' han jo bare
have sagt noget før. 3-3.Flemming kom for langt frem med sine centrumsbønder

og byttede dem af med modstanderens på kongefløjen,hvilket gav denne en

noget bedre udgangsposi tion for angreb, og Fle1mning måtte da også opgive
efter et par timers spil.Anders førte længe med 4 bønder,og modstanderen n

nedlod sig først til at opgive et træk før matten - der var jo ingen grund

til at gå til yderligheder.Slutresultat: 4-4. Peter

RØDOVRE IV - POSTEN I = 3~ - 4!
Igen måtte vi spille med reserver;dels havde Ejlert lånt Kim til en højere
række,dels havde Kuhlmann meldt afbud.I stedet trådte Johannes og Schlosser

ind.Jørgen viste vejen ved at vinde klart efter kun li time,men det gode
eksempel blev ikke fulgt.Garnborg tabte kort efter og Tom,der havde ofret L

for 3B,savnede en officer i sit angreb og måtte så opgive.Derefter lysnede

det igen:Flemming opnåede remis (bagud med B)ved trusler om evig skak,jeg

selv vendte et truende nederlag til sejr (kommer i IT),og Johannes,der spil

lede helt nede på 7.bræt,havde efterhånden fået hele 2 officerer •••
Det blev dog ved de 3~ point:Schlosser,der havde været bagud og presset hele

partiet igennem,opgav stillingen,og Finn Bonnez kom først en B bagud~siden

røg en S for en smart manøvre og så måtte det jo ende med tab.
Bjørn



RØDOVRE V - KAMPKLUBBEN IV = 3~ - 4~
Så blev vi igen ramt af et afbud, idet Leif Redke ikke stillede op.Vi fik dog

en fuldgod substitut i Lars A,hvad jeg senere kommer til.Starten på matchen
blev chokerende,idet Garly åbenbart ikke kender styrkeforholdet brikkerne
imellem,og byttede damen af med en "let».o-1.Frank A og Leif C spillede 2
ret uinteressante partier,hvor remis hurtigt blev en realitet.1-2.Ib spilled
heltemodiqt videre på et bondeslutspil med 3 minusbønder,men måtte konstater~ -

at det af ham forventede mirakel udeblev,og stillingen var nu 1-3.Nu skulle
der sandelig ske noget,hvis vi skulle have point ud af den kamp.Lars A havde

kæmpeangreb med masser af trusler og let vunden stilling.Modstanderen var

1 time om at finde ud af dette.hvad Lars A brokkede sig højlydt over~Nu har
Lars som reserve scoret 2 af 2it Sandelig noget at leve op til.På næsten
samme tid maste Jan sin modstander 3-3.Nu lysnede det,men efter en mægtig
slagudveksling kunne undertegnede Lkke finde på andet end at slukke uret og
sige tak for kampen~3-4.Der røg den sejr.Morten kunne skaffe os uafgjort vec
at vinde sit løberslutspil med en merbonde.Men han måtte sande, at stillingen
var død,og remis var en uundgåelig følge.Slutresultat: 3;-4~.Et forholdsvis

godt resultat mod en stærk modstander. Jens

Clare-Benedicht turneringen 1977
Som omtalt under KM 1977 skal KSU i anledning af jubilæet afholde en 8-nati~

oners landskamp i Idrættens Hus i Brøndby i februar måned,nærmere betegnet
fra d.14-2loFølgende lande er indbudt: Vesttyskland,Holland,England,østrig,

Schweiz, Spanien, Sverige og Danmark.
Der vil sikkert være deltagelse af mange stærke spillere på de 8 landshold;
bla har England tilmeldt stormester Tony Miles, internationale mestre Mich.
Stean,Ray Keene,Bill Hartston og britåsk mester Andrew Whiteley~
Der vil blive spillet hver dag fra kl.15-20,og der er gratis adgang for
tilskuere.
For at give tilskuere så god service som muligt vil KSU prøve at arrangere
at der bliver vist partier på demonstrationsbrætter på spillestedet.Dette
kan kun lade sig gøre såfremt KSU kan få hjælp til at passe disse demonstra

tionsbrætter af medlemmer fra KSU1s klubber.Såfremt nogle af klubbens med
lemmer kan afse 1 eller 2 dage til formålet bedes de kontakte formanden og
aftale nærmere

Ejlert



Rødovre Skakklubs lo.Ratingliste,November1976.

P = Passiv == Har ikke spillet turnering et år.

Tallet i parentes angiver forskellen fra sidste ratingtal.
-

l!Bent Kølvig 2o21 (749)

2~Johnny Thylin P 1944 ( - )
3!.SørenPetersen 1919 (724)
4~Harly Sonne P 1878 (nyt)
5!.VernerPetersen 1838 (+69)

6!Jan Wiman 1836 ( - )

7!0rl~ Larsen 1813 ( - )
B~H.Å.Hansen 1811 - (718)

9!.0leBruun 1775 (+84)
lo~Jens Akhøj 1760 (+18)

ll~Jens Bertolt 1759 ( - )
12!.A.Lundsgård 1717 (+25)

13!Frank Paulsen 1714 (nyt)

14!.KtmPaulsen P 1712 ( - )
15!AsØstergård 1706 (+ 1)

16~Flemming Bruun 1690 (+15)

17!.ErichHeinola 1688 ( - )
18!Buster Andersen 1681 ( - )

19!.LarsSørensen P 1672 ( - )
2o!Leif Tange 1647 (721)

21!.AlexJuel P 1646 (nyt)
22~Peter Tange 1645 (+3o)
23!.PeterRank 1637 (721)
24!Ivan_Sørensen 1630 ( - )
25.Johs"Rasmusse:n 1627 (+28)
26~Uffe Dahl 1622 (784)

27 o.Karsten Andreasen 1619 (+ 2)
28RKim Mikkelsen 1606 ( - )
29!.M.Tos 16o3 (nyt)

3o.Otto Nielsen 1596 (722)

31.L.S.Jørgensen 1585 ( - )

32.Se Garnborg 1583 (+50)

33.Kim Clausen 1575 ( - )

34~MoLundsgård 1561 (+22)

35!.BjørnEnemark 1548 (722)

36.Flemming Holst 1545 (+19)

37.Finn Bonnez 1536 (+38)
38!B.Selsted 1534 ( - )
39._PerKyhlmann 1523 (+ 9)
4o.Henning Staal P 1511 ( - )
4l!Kjeld Højmark 1507 (+ 3)

42.Ejlert Andersen 15o5 ( - )
43.Kaj Olsen 15o5 (+ 4)

44!T.A.ndreasen 1477 (+41)
45!.FrankAndersen 1454 (+17)
46.Erik Thowasen 1453 (+39)
47.Mogens F.Hansen 1451 (+ I)
48.Heino Hviid 1444 (+lo)

49.Leif Clausen 1442 (+ 5)
So.Jens Bager 1434 (+3o}

5l!V~gner Jacobsen 1420 ( - )

52.H.Eriksen 1415 (nyt)

53!Jørgen Andersson 14o5 (+18)
54.Leif Redke 14ol (+54)
55.H.Schlosser 1400 (796)
56!Jan Nielsen 1396 (+19)

57~Tom Kristensen 1390 (766)

58!Lars Andersen 1381 (+32)

59.Dennis Jensen 1378 (nyt)
60.Michael Garly 1377 (+23)
61.Nich Richter 1362 (nyt)
62!0rla Thøgersen 1358 (nyt)
63.Ib Petersen 1350 (7 4)
64.0rla Binau 1330 (nyt)

65!Niels J.Greve 1327 (nyt)
66.Per Andersen 1326 (+3~)

67!K.Jeppesen 1318 ( - )

68.H.Christiansen 1315 (7 1)

69.B!Christensen 1298 (nyt)

7o.V.Johansen 1272 (nyt)

71.Jens H.Jensen 1272 (nyt)

72.J.Andreasen 1195 ( - )



DET AFGØRENDE PARTI OM RØDOVREMESTERSKABET 1976.

Hvid: Bent Køl vig Sort: Verr1er Petersen -med noter af Verner

Inden jeg starter partiet,vil jeg gerne indlede med følgende: Inden partiet

var Ole så venlig at gøre mig opmærksom på,at hvis jeg vandt,var min korrek
tion så og så god.Hertil svarede jeg,at nu skal jeg først slå Bentl
Jeg vidste,at jeg kun slår Bent på en god dag.Vi har spillet hundredevis af
part,ier - turneringspartier, matchpartier, korrespondancepartier, "løse" par
tier, blindpartier, lynpartier og udendørspartier - så jeg kender Bent,og han

kender mig!
Resultatet heraf er (på det sidste ihvertfald),at jeg med siciliansk (mit
normale svar på e4) mod Bent har en uhyggelig dårlig score - og jeg vidste
med 95% sikkerhed,at jeg ville få smidt e4 i-hovedet.Bent vidste næsten med

lige så stor sikkerhed,at jeg ville besvare det med g6 - og udvikle nogen
Lunde som i partiet - en opbygning som jeg i den senere tid har benyttet mif;
af.Det er et forsvar,som skal spilles meget nøjagtigt,hvis man ikke skal

tromles ned,hvilket Bent naturligvis ikke kunne have noget imod.

Og kendsgerningerne blev:

1"e41 g61
Fordelen eller ulempen ved at kende hinanden så godt.
2.d4 Lg7 3.c4 d6 4.Sc3 Sd7 5~f4 e6 6.Sf3 Se7 7.1e3 b6 8eDd2 Lb7
Hvad er vi så kommet frem til'?Mit svar: Uregelmæssigt.Man kunne også tage

Firbondespil - dobbelt fianchetto - jugoslavisk og moderne "gu_mmiåbning"

(forsvar) op i et raflebæger og se hvad der kommer ud af det.

9eo-o-o Sf6
Sort kan ikke bare forholde sig passiv - trækket tvinger hvid til en erklæ-

ring.
lo.d5 exd5 ll~cxd5 o-o
Tidsforbrug: 25 min - 60 min
12.Kbl a6 13.Ld3 b5 14.h3 b4 15.Se2 c61
Det skal senere vise sig,at c-bonden,med sine 3 træk i midtspillet~og trus

len om det fjerde i slutspillet,kan udråbes til sorts vindende brikl

Tidsforbrug: 60 min - 75 min
16.Dxb4 Sfxd5l 17.exd5 Sxd5 18.Dd2
Hvid vil_ikke ind i det helt vilde 18.Dxb7 Tb8 osv

18. - c51
Et stærkt træk i forberedelserne til et angreb på hvids kongefløj.

19.Le4l ('?)
Dette opfattede jeg som en fejl,men det viser sig,at hvid er i bekneb for
gode træk.Jeg var ellers indstillet på et systematisk angreb.Nu er der

imidlertid en lige og hurtig vej til målet



19~ - Sxe3 2o.Lxb7 Sxdl 21sLxa8 Sxb2 22~Ld5 Df6!
Et uhyggeligt_træk for hvid at tage stilling til.

23.Kcl Tb8 24.Tel c4
De:r var den igen - den stolte c-bonde.
25.Sed4 Sd)+ 26.Kdl Tbl+ 27.Ke2
Nu ved jeg,at stillingen er vundet - men ikke partiet!Jeg har kun 2 minutter

til Q.eresterende 14 træk.Nu gælder det om at flytte - uden at lave afgørende
fejll De:r er ikke tid til at finde det bedste,eller smukkeste - bare det er

godt nok!
275 - Txel 28oSxel Dxd4 29.Sxd3 Dxd5 3o.Sel Dxd2 31.Kxd2 Kf8
Tidsforbrug: llo min - 119 min.Til de sidste 5 træk brugte jeg 1 min - dvs 12

sek. px· træk; det er der ikke råd til - farten må sættes op,hvis det ikke skaJ

gå_ galt.
32.Sc2 Ke7 33~Sb4 a5 34~Sc6+ Ke6 35.Sxa5 d5 36.g4 Ld4 37.Se6 Lc5 38.a4
Jeg havde regnet med 38.Se5,som jeg ville have besvaret med Ld6,der selvføl
gelig vinder - men jeg blev alligevel glad for,at jeg nu kunne se afbytning

af officererne og et vundet slutspil i horisonten.Disse beregninger foretog

jeg når. Bent tænkte - men lad ikke d.ette være en opfordring til at ~pille

hu:rtigt~når modstanderen er i tidnød,det er som regel en dårlig ide!

38. - f61 39.h4 Kd7 4o.Sb8+ Kc8
Puh-ha,tiden holdt.Nu er.resten kun teknik - men ikke uinteressant.

41.Sa6 Ld6 42~Kc3 Kb7 43.Sb4 Lxb4 44.Kxb4 f5 45.gxf5 gxf5 46.h5 h6

og hvid opgav.Den hvide konge kan ikke holde sin a-bonde og samtidig passe på
sorts 2 samlede.C-bonde:ns triumf er fuldbyrdetl Den kigger spørgende op på

den hvide konge med falsk beskedenhed og et glimt i øjet:"Hvor ønsker Nans

Majestæt at gå hen?"
Havde jeg spillet Siciliansk,var den med ret stor sikkerhed blevet afbyttet

i 3.trækl Verner

BENT LARSEN FAR SKOVLEN UNDER AKHØJ.

Onsdag 4/11 havde Skakforeningen Odysseus arrangeret simultanskak med IGM

Bent t.arsenvj ens Bager og undertegnede drog talstærkt og med ilsomme fjed did
ud for at skue giraffen in action.Aftenen indledtes med et kort men særdeles

instruktivt foredrag.Udgangspunktet var en nordmands efterprøvning af en ag

gressiv yariant i (tror jeg) Grunfeld-indisk,som Larsen i sin tid spillede

med hvid,vistnok mod Unzicker - partiet er et af de sidste i hans "5o udveLq
te partier".Nordmanden kom gruelig galt afsted,idet hans modstander indskød

en kombination,der vandt et par bønder.Partiet offentliggjordes i et norsk
skakblad og ledsagedes af nogle varianter,der skulle vise,at ·den sorte kom

bination var korrekt,hvorefter Larsens variant var gendrevet.Larsen. påviste
at dette var en temmelig tvivlsom påstand,men pointen var,at nordmanden



totalt havde undladt at inddrage hensigten med hvids skarpe træk (h4 iøvrigt:
i sine analyser - ikke sådan at forstå,at Larsen havde set kombinationen,men
analysen gik udenom de muligheder,der var i den hvide stilling,netop pga det
skarpe træk.Jeg kan desværre ikke anføre anaJ.yserne,dels var det hele ret u
klart og dels har sagen vist også hovedsagelig principiEl interesse;moralen
er altså: 0vær forsigtig med at tage analyser for gode varer", især når ophavs·
manden enten vil prøve at vise,at et tab ikke skyldes dårligt spil,men naiv
tiltro til stormestrenes ufejlbarlighed,eller at en gevinst sKyldes egen ge

nialitet,ikke modstanderens mangel på samme.
Larsen var meget scenevant,han optrådte,under foredraget og den efterfølgend(

"spørgetid",med en sans_for entertainment,somman vel ikke normalt forventer
af en,der lever af skak s Ind imellem grinene f-ikvi at vide,at BL ikke var ba
nge for den forestående match mod nogen af vinderne fra kandidatturneringen,

og at han måske var mindst bange netop for Portisch, som Lodtz-ækn.Lnqen senere

har givet ham"På spørgsmålet om,hvorvidt han kendte noget til hvilke snørk
lede tankeg,ange,der lå bag beslutningen om at henlægge olympiaden til Israel,
svarede han,at det måtte man spørge Euwe om,og tilføjede,at der på et tidspu·
nk t var planer om at lade oLymp i.ad en foregå i Spanien. (Tidspunktet må have
været før en vis tr.Franco gjorde os alle en stor tjeneste).Muntre alterna

tiver må man sige!
Nu til selve slaget.Larsen vandt selvfølgelig,omend ikke særlig overlegent;
mellem modstanderne dølgede der sig dog også nogle af hjemmefrontens lidt

mere krasbørstige kanuttereResultat: 78,=4,+29,iblandt de sidste Bager og jes

selv.Bager bagte bollen ret hurtigt, idet han blev gennet ind i et nydeligt

matbillede midt på brættet.Jeg selv havde fornøjelsen af at stjæle en kvali
tet,hvorefter jeg af. ren og skær ærefrygt gravede mig ned,og lod ham snøre

mig fuldstændig inde,klokkede i det tilsidst og opgav.Partiet blev langt -
det var et af de sidst færdige - hvilket havde den kedelige konsekvens,at BL

fik mere og mere tid til at beskæftige sig netop med det!
De fleste af Larsens tabspartier skyldtes grove fejl,og de få gode tabspar

tier har jeg ikke kunnet skaffe,så her følger hans gevinst mod mig:
Hvid: Bent Larsen Sort: Jens Akhøj Dronninggambit
l,d4 d5 2.c4 e6 (BL har selv engang anbefalet at modtage gambittenrhvis man
ikke kendte ret meg·et til teorien,men det turde jeg dog ikke) 3.Sf3 Sf6
4llSc3 Le7 5cLf4 c6 6.e3 Sbd7 7.h3 o-o 8.Ld3 dxc4 9.Lxc4 Sb6 (muligvis var
9" - b5 efterfulgt af teksttrækket stærkere,men jeg brød mig ikke om hullet
på c5 og_den svage c-bonde) looLb3 (løberen hører nok hjemme på bl-h7,men

efter lo.Ld3 Sbd5 ll.Lh2 Sb4 må den_væk alligevel eller byttes, em afbytning

der nok er fordelagtig for sort) lo. - Sbd5 ll.Lh2 Lb4 12.Tacl Da5 (nogE;t
skal jo forsøges) 13.Dc2 sxc3 (nødvendigt for at bevare initiativet) 14"bxc3

La3 15.Tdl Sd5 16.Td3 b6 (efter nogen tænkningoBL troede,at jeg pønsede på



16a - sxc3 17.Txc3 Lb4 med T+B+ødelagt rokade for S+L,men det er næppe nogen
god handel. Nu klokker han i det) 17. o-o ? (17. e41 og sort må indlede et For
smædelLqt tilbagetog) 17. - La6 18.c4 Sb4 .19.Dc3 Sxd3 2o.Dxd3 Dh5'? (Mutter
samler skørterne og iler hjem til lillefar,inden han slår sig_på fremmede
damer~men hvad nu med resten af familien på a-linjen?) 21.Se5! Lb7?'? 22.c5?
(overser i første omgang det frygtelige Ldll) 22. - Lb4 23.Ldl Dh4 24.a3 La5
25.Lg3 De7 26.Lc2 f5 27.Tbl b5 28.a4 a6 29.Lb3 1~7 3o.f3 Lxe5 (ikke rart at
den hvide løt~r.totalt dominerer de sorte felter,me:n springeren var heller
ikke sjov at have stående.Sorts løber er ikke uden værdi:den er et glimrende
eksempel på hvor dårlig en løber faktisk kan være!) 31.Lxe5 Df7 32eKh2 Lc8
33~Tgl Ld7 (sort er alt for passiv,der skal spilles på en åbning af D-fløjen

34.1cr4 bxa4? (dårligt,der kan jo ikke stå noget t år-n på b8) 35.Lxa4 g6 36.g5
Ta7 37.Tbl Tc8 38.h4 Le8_39.f4 Dd7 4Q.Tb6 Dd5 41.Lb3 Dd7 42oh5 a5 43-h6 a4
44$La2_Kf7 45.Da3 Ta5 46cLc4 Tca8 47.Kg3 Dc8 48.Kf3 Ld7 49.Ke2 DeS 5oeKd2

Lc8 51"Kcl La6?'? (den endelige buk) 52oLxa6 T5xa6 53.Tb7 Opgivet (Damen har"

jo ingen felter)
Alt ialt temmelig miserabelt spil af sort.Den overdr-evne passivitet må i no
gen grad tilskrives en voldsom respekt for modstanderen,Som det også fremgår
af partiet kan Larsen begå endog temmelig grove fejl,så man er absolut ikke

chanceløs.Simultan er faktisk hasard! Nan sætter sig til brættet i håb om at
nogle af mesterens få uundgåelige bommerter falder i ens turban.

Akhøj
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