
Rødovre Skakklub

INTERNE TRÆK

NR. 5 MAJ 1994 30.Argang

PROGRAM:

3.maj: Klubaften
17.maj: Forårsturnering
31.maj: Tematurnering

10.Maj: Forårsturnering
24.maj: Forårsturnering

7.juni: Sæsonafslutning: Lynskaktur~ering,lotterier og fællesspisning.

NB: Tilmelding til sæsonafslutningen senest 31.maj til Ejlert.

Vinterturneringen.

Der mangler to partier i at turneringen er færdigspillet.
De to manglende partier har indflydelse på præmielisten så turnerings
tabellen kommer i næste nr. Vi kan dog allerede afsløre at nye samt
tilbagevendte medlemmer har sat sit præg på turneringen idet:

Jacob Rubin blev klubmester.
Rune Skov Hansen vandt I.klasse.
Shi-SHin Leu vandt 2.klasse
Hans Petersen vandt 3.klasse
Bent Christensen vandt 4. klasse.

I Vestvoldturneringen der sluttede i går aftes blev vore 7.holds
resultater bedre end de foregående år og vi vandt to præmier.
Tabel og inviduelle resultater i næs~e nr. Dog kan vi afsløre at
Leif Tange scorede 5t på 2.holdet. Flot i det stærke felt.

Kassereren meddeler at ca. syv medlemmer åbenbart har overset girokortet
med kontingentet. De glemsomme bedes hurtigt få bragt dette i orden.

I KSU-holdturneringen Blev 1+2+3 holdet nr. 5 ideres grupper.
~. hadet blev nr. 7 og 5.holdet nr. 2 i deres grupper.



DEN GAMLE FRA HVIDOVRE - endnu en gang af Bent Køl vig

I sidste nummer af INTERNE TRÆK læste jeg med stor interesse Søren
Drejfeldts fortælling om sine genvordigheder med Jørgen Carstensen
i to af de årlige venskabsmatcher mod Hvidovre.

Det undrede mig lidt, at Søren der betegner Carstensen som en
hyggelig "ældre mand". Jeg har nu kendt Jørgen i ca. 40 år, og
jeg har altid anset ham for en hyggelig yngre fyr!

De to partier mellem Søren og Jørgen var fra matcherne i 91 og 93.
Begge sicilianere, det seneste med c3-varianten samt overgang til
afslået Morra-gambit. Det pudsige ved historien er, at i den mel
lemliggende match i 92 spillede Jørgen Carstensen samme variant,
dog med hvid og mod mig! Og med visse lighedspunkter:

Jørgen Carstensen - Bent Kølvig, 1993. l.-e4 c5 2. Sf3 e6 3. c3 Sf6
4. e5 Sd5 5. d4 cd4 6. cd4 d6 7. Sc3. Hvis her 7. Lc4 i stedet for,
så havde vi haft stillingen i 94-partiet.

7. - Sc6 8. Lc4?. Han overså min trussel: 8. - Sxc3! 9. bc3 de5.
Netop! Nu så han, at 10. de5 Dxdl+ 11. Kxdl Lc5 giver ham et mere
end trist slutspil. Altså lavede han det om til en rigtig gambit!

10. Lg5!? Da5!. Trækket, han kopierede året efter! 11. 0-0 e4!. Nu
skal stillingen holdet lukket, og frem for alt ikke flere bondegevin
ster, der koster tid. Brikkerne skal ud, og kongen ind!

12. Se5 Sxe5 13. de5 Ld7!
14. Db3. DIAGRAMMET:

Her ser vi straks, at
b7 ikke kan dækkes med
14. - Lc6? pga. det
stygge 15. Lxe6!

Men hvad så? Efter at ha-.
ve set, at 14. - b6 15~ a4
(truer 16. Lb5) Tc8 16.
Tfdl kunne blive ubehage
ligt, begyndte jeg at se
på, om b7 kan ofres. Jo,
det kan den! Men det kom
mer til at koste merbonden.

14. - Dxe5! 15. Dxb7 Tb8!
16. Dxa7 Ld6!. Et herligt
flerfunktionstræk. Der er
nu dobbelttrussel mod h2
og - da tårnet er dækket
- på Lg5. Afgørende fordel.

17. Tfdl. Han må ofre h2.
17. - Dxh2+ 18. Kfl Dhl+
19. Ke2. Og hvad så? Skak
på h5, som jeg oprindelig
havde regnet på, eller skal tårnet forlade 8. række?

19. - Tb2+. Jo, for nu vil såvel 20. Ke3 som 20. Ld2 blive besvaret
med 20. - Dxg2. Derfor 20. Td2 Dxal. Her talte Jørgen Carstensen brik
kerne op, kiggede lidt på 21. Da8+ Tb8, og opgav så partiet! 0-1.
Og så håbede han vel at have sort i.et parti, hvor hvid trak c3!

~



Storspil i Rødovre centrum
Af SørenDrejfeldt

En weekend i slutningen af januar udfordrede Rødovre Vanløse til
en match over 4 partier. Vi var "unfair" nok til at vælge
hjemmebane nemlig kærnpeskakspillet på Festpladsen i Rødovre
Centrum. Jeg fik lov at spille første parti. For dem, der ikke
har prøvet at spille på kæmpebræt (det var min debut), kan jeg
fortælle, at det er pokkers svært at overskue; man får den
største lyst til at hæve sig 3 m op i luften.

Aljechins forsvar
Søren Drejfeldt - Bendt Wiberg Opvisningsparti 1994 Parti 1

1. e4, Sf6 2. Sc3, dS 3. exdS, SxdS 4. d4, e6 5. Sf3, Lb4 6.
Ld.2,0-0 7. SxdS, Lxd2+ 8. Dxd2, exdS 9. 0-0-0, LfS 10. Ld.3,

Lxd3 11. Dxd3, Sd7 12. Kbl,
c6 13. h4, DaS 14. g4, Sf6
15. Sg5 (Jeg slap ikke godt
fra åbningen. Med teksttrækket
håbede jeg på: 15. -, h6 16.
f3! men Bendt fortsatte kor
rekt med:) 15. -,Tfe8 16. f3,
Te7 17. h5,,Tae8 18. c3, Te2
19. Td2, Tel+ 20. Tdl, Tle2
21. Td2, Tel+ 22. Tdl, Txhl
23. Txhl, Dc7 24. Df5, h6 25.
Sh3, Dg3 26. gS, Dg2? 27. Tgl
(Sort overså, at Sh3 dækkes af
Df5, så nu ryger der en offi
cer: Skal han give op?) 27. -,
Dd2! (Nej! Han redder sig med
en evig skak, som blev gennem
ført for publikums skyld) 28.
gxf6, Tel+ 29. Txel, Dxel+
30. Kc2, De2+ 31. Kb3, Db5+
32. Ka3, DaS+ 33. Kb3, DbS+
34. Kc2, De2+ ~-~.

Stillingen efter 27. Tgl

Herefter spillede Jens Akhøj sort mod Vanløses bedste spiller,
Søren B. Petersen (rating: ca. 2300). Efter et minoritetsangreb
havde han et fast tag i Akhøj, der også brugte mest tid, men
Vanløse-spilleren kunne ikke materialisere dette initiativ. Det
hele endte i et tidnøddrama, hvor "korte træk var bedre end gode
træk". Med ca. 10 sekunder tilbage på Søren B. Petersens ur faldt
Akhøjs vinge desværre. Fredagen bragte os således bagud ~-1~.

Om lørdagen tabte Jan Nielsen til Morten Møller Hansen, medens
Bent Kølvig slog Gunnar West Hansen, som vist nok overså en mat
i 3. Resultatet blev således en sejr til Vanløse på 2~-1~, men
vigtigere end disse cifre var det dog, at der blev vist "stor
spil" til underholding for mange mennesker. Absolut et arrange
ment til efterfølgelse.



Holdskak Holdskak Holdskak
Af SørenDxejfeldt

I efteråret 1993 spillede jeg 3 matcher for førsteholdet. Disse
tre partier havde et fælles tema: lige omkring tidskontrollen
skulle der tages nogle vigtige beslutninger. Nedenfor viser jeg
de 3 partier med kommentarer hovedsageligt omkring tidskontrol
len, der jo som bekendt er på l~ time til 32 træk og derefter en
halv time (plus opsparet tid) til den resterende del af partiet.
Undervejs kommer "løsningerne" på de 3 opgaver i "PRAKTISK SKAK",
som jeg stillede i Interne Træk nr. 4.

Vi lagde ud med at få besøg af Frederiksberg III, d.v.s.
''familienSchøller tarsen": Kølvig mødte Torben Schøller Larsen,
Jan stødte ind i Arne Schøller Larsen, og jeg fik fornøjelsen at
spille mod Pia Schøller Larsen. Selv om jeg har spillet klubskak
i mere end 12 år, var det faktisk første gang, jeg skulle møde en
pige/kvinde i et alvorligt parti! Et udmærket udtryk for
underrepræsentationen på "spindesiden''i skak.

Siciliansk
Søren Drejfeldt - Pia Schøller Larsen Holdturn. 1993-94 Bræt 2

1. e4, cS 2. c3, Sc6 3. d4, cxd4 4. ~xd4, d6 5. Lc4, Sf6 6.
Sc3, g6 7. f3, Lg7 8. Sge2, 0-0 9. Le3, Ld7 10. a3, Tc8 11.

#La2, SaS 12. Dd3, a6 13. b4, Sc6 14. 0-0, bS 15. Tacl, e6
16. Khl, De7 17. LgS, h6 18. Lh4, gS 19. Lf2, ShS 20. Tfdl,
Sf4 21. Sxf4, gxf4

22. eS? [Tid: 1:21 - 1.:00] .
En kritisk stilling. Jeg mente, at jeg stod lidt bedre og var
samtidig lidt nervøs for "butikslukning" i centrum, hvorefter det
ville være svært for hvid at vinde. Jeg prøvede med teksttrækket



at forcere en åbning af stillingen, som kunne indlede et angreb.
I begyndende tidnød fik jeg dog ikke det hele med.
22. -, dxe5 23. dxe5, Sxe5 24. De4, Dg5! [1:22 - 1:15]
Det havde jeg ikke set. Nu brugte jeg S af mine sidste 8 minutter
på at lede efter modspil.
2S. Lbl, f5?! .
Et naturligt men også et meget forpligtende træk; muligt var 2S.
-, Tfd8!?
26. Del, Lc6(!) [1:27 - 1:23]
Ups! Nu er der store problemer på f3, og tiden trykker.
27. h4, Dg6 28. Td6, Tfe8 [1:28 - 1:24]
Forsigtigt spillet. Nu truer sort med Sxf3. Hvad nu?

29. La2! [1:28 - 1:24]
Nemlig! Sort bruger nu 3 minutter og kaster herefter al sin
forsigtighed over bords.
29. -, Sxf3?
Sort kunne bevare fordelen med enten Kf7 eller måske Kh7.
30. Txe6!, Txe6??
Panik. Sort ser spøgelser, sandsynligvis p.g.a. dobbeltskakken
Txe8++. Sort var nødt til at prøve 30. -, Sxel 31. Txg6+ (men
ikke 31. Txe8++, Kh7 32. Lg8+, Kh8 33. Lf7+, Lxe8! 34. Lxg6,
Sd3 -+) 31. -, Kh7 32.Txg7, Kxg7 33. Lxel med klar fordel for
hvid, men sort kan da kæmpe endnu.
31. Dxe6+, Dxe6 32. Lxe6+, Kf8 33. Lc5+(?) [1:28 - 1:29]
Tidskontrollen er klaret, og sort er naturligvis helt væk, idet
Tc8 forsvinder i næste træk. Teksttrækket bygger på en smart
vending, som resulterer i adskillige afbytninger, men mere
præcist er faktisk 33. Lxc8, Ses 34. Lxa6, Sd3 3S. LcS+ ++--.
33. -, Ke8 34. Lxc8, Sxh4 35.Tel+, Kd8
Eller 3S. -, Kf7 36. Te7+, Kg8 37. Le6+, Kh8 38. LdS +-.
36. Le7+, Kxc8 37. Lxh4, Ld4
Pointen med 33. LcS+ er, at 37. -, Lxc3 løber ind i 38. Tcl.
38. Se2, Le3 39. Kh2, f3 40. gxf3, Lxf3 41. Lg3, hS
Resignation, men 41. -, Ld2 42. Sgl!,·Lxel 43. Sxf3, Lc3 44.
LeS duer jo heller ikke.
42. Sgl 1-0 [1:42 - 1:36]



Næste levende billede var Valby I, som -vi også mødte på hjem
mebane.

Skandinavisk
Søren Drejfeldt - Jan Bach Holdturn. 1993-94 Bræt 2

1. e4, dS 2. exdS, DxdS 3. Sc3, DaS 4. d4, c6!? S. Sf3, LfS
6. Lc4, e6 7. Ld2, Dc7 8. a3(?), Sf6 9. De2, Le7 10. 0-0-0?!,
bS 11. Ld3, Lxd3 12. Dxd3, aS 13. Se2, Sbd7 14. Lf4, Db6 lS.
LeS, Td8 16. Lxf6, Sxf6? [Tid: O:Sl - 0:23]
Jeg spillede åbningen upræcist og har allerede store problemer:
Sort truer simpelt hen med'at rokere kort og herefter trævle min
konmgestilling op (a4, b4). Med bedre end teksttrækket var det
dog at slå tilbage med løberen: 16. -, Lxf6. Nu får jeg trods
alt lidt modspil.
17. SeS(!), a4 18. Df3, Tc8 19. g4, Tf8
Endelig ikke 19. -, 0-0 20. gS og 21. Sd7.
20. Sc3, SdS 21. Se4, b4 22. Sc4, Db8! 23. Dg3, Sf4 24. Thel,
gS! 2S. Kbl, bxa3 26. Sxa3, Db4 27. Dc3, Dxc3 28. Sxc3, Lb4
29. Sc4, Tb8 30. Ka2, SdS [1:26 - 1:23]

31. Td3 [Tid: 1:29 - 1:23]
En typisk situation. Jeg har været under pres længe og får nu
pludselig chancen for aktivt forsvar (31. Sxd5) lige før
tidskontrollen. Jeg valgte altså det passive forsvar, men lad os
se lidt på 31. SxdS:
Efter 31. -, cxdS 32. Sd2 følger snart c2-c3, og sort har
næppe reelle gevinstmuligheder.
På 31. -, Lxel kan følge 32. Sf6+, Ke7 33. Sxh7, Th8 34.
Se5!? med temmelig uklar stilling.
Jeg ved ærligt talt ikke, om dette er bedre end partifortsættel
sen. Har du fundet noget?
31. -, Sf4 32. Tdl, Ke7!?
Jeg får ikke chancen en gang til!
33. SeS, Tb6 34. Te3, Ta8 3S. Sbl, ·Tab8 36. Sc4, TbS 37.
SeS, TSb6 38. Sc4, T6b7 39. S~S, Tc8 40. Sc3, f6 41. Sc4,
Sd5? 42. Th3, Lxc3?? [1:53 - 1:48]
Sort måtte bide i det sure æble og spille 42. -, Kf8. Pludselig
har hvid gevinststilling!



43. Txh7+, Kd8 44. Txb7, Lb4 4S. Sb6
Naturligvis ikke 45. c3, Lxc3.
46. -, Sxb6 46. Txb6, Ld6 47. Ta6?
Sjusk! Der skal spilles 47. Tb7! med forholdsvis let gevinst,
f.eks. efter 47. -, Ta8 48. h4!
47. -, Kd7 48. Txa4?
Nu kan sort opbygge et fort, som er svært at indtage. Og tiden
trykker. I det følgende begår jeg 2 fejl: Først bruger jeg for
meget tid på at finde en hurtig gevinst, og senere sadler jeg for
sent om for at spille på remis. Omkring træk 65. (ikke noteret)
afslår min modstander et remistilbud og vinder på tid få træk
senere. På det tidspunkt stod han dog også til gevinst.
48. -, Lxh2 49. Thl, Lf4 SO. Th7+, Kd6 Sl. c4, eS S2. cS+,
Ke6 53. T4a7, exd4 S4. Tad7 ••.•.. 0-1 [2:00! - l:S9]

Endelig tog vi kort inden Jul ud til Hvidovre og mødte deres
førstehold med intentionen om at få revanche for nederlaget i
venskabsmatchen i august. Kølvig meldte afbud, hvilket jeg fik af
vide på forhånd, så jeg havde chancen for at forberede mig. Jeg
vidste, at min modstander spiller en bestemt variant i Caro-Kann
(den spillede han nemlig mod mig i venskabsmatchen i 1989), så
den satte jeg mig lidt ekstra ind i.

Caro-Kann
Søren Drejfeldt - Børge H. Nielsen Holdturn. 1993-94 Bræt 1

1. e4, c6 2. d4, dS 3. Sd2, dxe4 4. Sxe4, Sd7 S. SgS, e6 6.
Ld3, Sgf6 7. Slf3, Ld6 8. De2, De7 [Tid: 0:06 - 0:10]
Nyt for mig. Almindeligt er straks h6 og efter afbytningen på e4,
da manøvren b6, Lb7, Dc7, 0-0-0 som opstilling mod hvids Ld2, 0-

~ 0-0, Thel. Sorts teksttræk, De7, gendriver ikke åbningsteorien,
hvorfor jeg fortsatte ifølge mine forberedelser.
9. Ld2, h6 10. Se4, Sxe4 11. Dxe4, Sf6 12. De2, Ld7 13. 0-0-
0, 0-0-0 14. Thel, cS?!
Et temmeligt forpligtende træk. Forsigtigere var det at spille
14. -, Kb8.
lS. La5, Tde8(!) [0:27 - 0:33]
Sorts besværligheder tydeliggøres ved, at
det naturlige svar 15. -, Lc7 løber ind
i 16. Lxc7, Kxc7 17. De5+, Kb6 (Eller
17. -, Kc6? 18. d5+1, Kb6 [18. -, Sxd5?
19. Dxd5+ med ideen 19. -, Kxd5 20.
Lb5+ MAT! se Analysediagram l] 19. d6,
Df8 20. b4 og sort bliver flået) 18.
d5! og sort har problemer med at for
hindre d5-d6 med stor hvid fordel, f.eks.
besvares 18. -, Lc8 og 18. -, Se8 med
19. Lf1. - Den anden mulighed udover
teksttrækket: 15. -, b6 besvarer hvid
med 16. La6+, og sorts stilling ser
temmelig vakkelvorn ud, når hvid i næste
træk spiller d4xc5.
16. dxcS, Lf4+(?) 17. Ld2, Lxd2+ 18. Dxd2!, DxcS 19. Se5, Te7
20. f4, Td8? [0:50 - O:S2]
Bedre er det at spille 20. -, Lc6 med ideen Tc7, De7, Td8.
21. Le4(!), Dc7?! 22. Db4, Le8 23. Txd8+, Kxd8
Sort kan slå med dronningen 23. -, Dxd8 og dermed undgå

Analysediagram 1



umiddelbart bondetab, men efter 24. Tdl, Dc7 25. Lf3 har hvid
dog klar fordel. ·
24. Dd.4+,Ld.7 25. Dxa7, Lc8 26. Tdl+, Ke8 27. Lf3, Kf8 28.
Dd.4,Sd7 29. Td3, SxeS [1:24 - 1:24]

30. Dd.8+(?) [1:26 - 1:24]
Den vigtige beslutning lige inden tidskontrollen. Jeg valgte
efter 2 minutters betænkning den fristende generalafbytning. Jeg
så sorts 33. træk og vurderede, at det var en gevinststilling,
selvom det nok ville tage en del træk. Klogere var det dog at
investere yderligere 3 minutters tankevirksomhed, idet jeg jo
havde partifortsættelsen i baghånden, som kunne føre mig forbi

~tidskontrollen ved træk 32.
Undgår man forblindelsen af generalafbytningen, indser man, at
hvids stilling er så god, at sort næsten tvunget taber endnu en
bonde efter det rigtige 30. fxeS. På 30. -, Td7 følger 31.
Tc3!, Txd4 32. Txc7, Td8 33. Lxb7, og hvis man efter det bedre
30. -, DaS ikke tør indlade sig på 31. Tc3!? (f.eks. 31. -,
Ld7 32. Lxb7 med ideen 32. -, Dxa2 33. Ta3 eller 31. -, Te8
32. Dd6+, Kg8 33. Db8) kan hvid jo blot spille 31. Dd8+ med
mertempo i forhold til partifortsættelsen.
30. -, Dxd8 31. Txd8+, Te8 32. Txe8+, Kxe8 33. fxeS, f6!
Sorts eneste chance, ellers forbedrer hvid blot stillingen, med
let gevinst. Nu tog jeg en længere tænkepause, fordi gevinsten
ikke syntes så åbenbar som ved træk 30!
34. c4, Kd7?!
Det, jeg var mest nervøs for, var 34. -, b6 med ideen:
Afbytningen af b6 mod hvids a- eller c-bonde (når de kommer langt
nok frem), og derefter løberafbytning (Ke8-d7-c7, Lc8-b7) samt
f6-fS, hvorefter hvids konge ikke kan hjælpe fribønderne på
dromningfløjen ned, uden sort også får en dronning. Jeg vil ikke
hævde, at det holder for sort, men det var nok hans bedste chance
i praksis.
35. cS, Kc7 36. Kd2, Ld7 37. Kc3, Le8 38. Kc4, fxeS 39. b4,
Lg6 40. g3, LfS 41. bS, Lbl 42. Kb3
Ikke 42. a4??, La2+ og 43. -, LdS.
42. -, Ld3 43. a4, e4
Med fælden 44. Ldl??, e3 45. Kc3, e2.
44. Lg4, e5 45. Kc3, g6 46. Ldl, Lfl 47. Kd2, b6 48. cxb6+,



Kxb6 49. Lc2 1-0 [1:54 - 1:49]

På Bræt 2 mødte Akhøj min "bekendte" Carstensen:.Det blev en kort
affære, idet Jens gik helt galt i byen i en sjælden variant af
Spansk.

Spansk
Jørgen Carstensen - Jens Akhøj Holdturn. 1993-94 Bræt 2

1. e4, eS 2. Sf3, Sc6 3. LbS, a6 4. La4, Sf6 5. d4!?
(Snedigt spillet. 80-90 % af alle Spanske partier fortsætter med
5. 0-0)· 5. -, Sxe4?! (Kendt, men bedre er sandsynligvis 5.-,
exd4) 6. De2, dS?! (Jeg tror mere på 6. -, b5 eller 6. -,
fS) 7. SxeS, Le7?? (Farvel og tak! Akhøj sad muligvis med for
nemmelsen af at være fanget i en åbningsfælde; men selv om hvid
står klart bedst, er der ikke grund til panik: 7..-, Le6 skal
forsøges, f.eks. 8. Sxc6, Dd7 9. f3, Sf6 10. f4 med kraftigt
angreb [Lasker - Sterling, Paris 1900]) 8. Sxc6, bxc6 9. Lxc6+,
Ld7 10. LxdS, Sf6 11. Lxa8, Dxa8 12. 0-0 (Og Akhøj havde fået
nok) 1-0.



KOMBINATIONER

Herunder følger 3 eksempler på kombinationer af forskellig
sværhedsgrad. Alle 3 kombinationer har motivet: henledning.

Løsningerne finder du på næste side.

Stilling nr. 1 - Sort trækker.

Leonid Judasin - Vladimir Kramnik (FIDE
kandidatmatch, Wijk ann Zee 1994). Stil
lingen er opstået efter 23. Dd6-c7, e4-e3
24. Telxe3

Efter 24. -, Sxe3 25. fxe3, Dxe3 26.
d6 har hvid kompensation, men har sort
noget bedre?

Stilling nr. 2 - Sort trækker.

Leif Sørensen - Søren Drejfeldt, (ven
skabslynparti ved juleafslutningen 1993).
Stillingen er opstået efter 1. Dc3-c4

Begge spillere har ca. 30-40 sekunder
tilbage. Er det tid at give hånd, eller
er der flere patroner tilbage?

Stilling nr. 3 - Sort trækker.

J. Siegel - K. Gawehns, (Bad Godesberg
1994). Stillingen er opstået efter 29.
Ld5xf7

Sort er 2 bønder bagud, hvid truer med at
sætte mat i 5: 30. Th8+, Kxh8 31. Da8+
... 34. Dg8+ MAT, og 29. -, Lxf7 30.
Dxf7, Dxa4 31. Df5+ duer heller ikke.
Skal sort give op, eller er der en red
ning?



LØSNINGE'R

Stilling nr. 1

Han startede med en afledning af bonden på f2 fra dækningen af
feltet g3:

24. -, Df4xe3!! 25. f2xe3 (Faktisk slog Judasin ikke dronningen
men tabte naturligvis i få træk, han er jo et tårn bagud: 25.
Sd6, Te7 26. Sxf5, gxf5 27. Dd6, De5 28. Db4, Tae8 29. Dh4,
f6 30. h3, Dxd5 0-1) 25. -, Sf5-g3+! (Hermed henledes bonden
på h2 til det uheldige felt g3) 26. h2xg3, Te5-h5+ MAT. Smukt!

Stilling nr. 2

I den egentlige jule-lynturnering havde Leif slået mig overbe
visende, så inden flæskestegen prøvede jeg at få revanche. Det
lykkedes på følgende måde:

1. -, Tel-hl+ (Ikke 1. -, Te5? med ideen 2. Sxe5?? 3. Lxc4
p.gr.a. 2. Df4!, f.eks. 2. -, Tf5 3. g4+! med mat i næste
træk) 2. Kh3-g3 (Og hvad nu?) 2. -, Thl-h3+!! (Nøgletrækket,
der henleder Bg2 eller Kg3 til det dårligere felt h3) 3. Kg3xh3,

~(Hverken 3. gxh3, Df3+ 4. Kh2, Dg2+ MAT eller 3. Kf4, Txh4+
er bedre end teksttrækket) 3. Ddl-hl+, Kh3-g3 4. Dhlxg2+, Kg3-
f4 5. Dg2-f3+, Kf4-e5 6. Ld.5xc4 (Og i denne håbløse stilling
løb hvid tør for sekunder) 0-1.

Stilling nr. 3

Inden dette parti havde Gawehns 3 point ud af 7, og da IM-norm
kravet var 4 point ud af 9 (det var en kategori 12 turnering, som
GM Romanishin vandt), skulle han "blot" have 1 point i de sidste
2 runder. Gawehns blev dog så mistrøstig over stillingen, at han
faktisk gav op!! - En klubkammerat viste, hvordan han kunne have
holdt remis: 29. -, Dbl+ 30. Kg2, Lf3+ 31. Kxf3, Dhl+ 32.
Kf4, g5+ 33. Kf5, Df3+ 34. Ke5, Dc3+ og evig skak. Senere
prøvede man stillingen med skakprogrammet Fritz 2, der foreslog:

29. -, Db4-bl+ 30. Kgl-g2, Dbl-hl+!! (Henledning af den hvide
konge til de dårligere felter h3 eller hl) 31. Kg2xhl, (Eller
31. Kh3, Df1+ 32. Kh4, g5+ 33. Kxh5, Dh3+ MAT - bemærk
ligheden med slutstillingen i partiet Poul Munck - Harly Sonne,
Interne Træk nr. 4) 31. -, Lh5-f3+ 32. Khl-gl, Td2-dl+ 33.
Te8-el, Tdlxel+ MAT. I sidste runde tabte Gawehns også, så det
blev ikke til nogen IM-norm i denne omgang.



PRAKTISK SKAK

Herunder følger 3 eksempler på praktisk skak: Kunsten at undgå
panik i dårlige stillinger ved til stadighed at stille modstan
deren overfor problemer. De 3 stillinger er fra mine holdskak
partier i foråret 1994. - Prøv i hvert tilfælde at beslutte,
hvordan du ville fortsætte (betænkningstiden er 1~ time til 32
træk). Jeg vender i et senere indlæg tilbage til mine mere eller
mindre vellykkede kunstgreb.

Stilling nr. 1 - Sort trækker.

Rune Hvalsøe (Skovlunde I) - Søren Drej
feldt. Stillingen er opstået efter 15.
Thl-dl [0:55 - 0:50]

Sort fik ikke udlignet i åbningsfasen.
Hvid presser i centrum og truer med at
svinge styrkerne over på kongefløjen med
efterfølgen angreb på kongen. Sort kan
ikke spille 15. -, TxeS?? p.g.a. det
simple 16. DxeS. Men hvad så?

Stilling nr. 2 - Sort trækker.

Jesper A. Nielsen (Tjalfe I) - Søren
Drejfeldt. stillingen er opstået efter
12. d4xe5 [0:23 - 0:50]

Efter en simpel overseelse er sort på vej
til at tabe bonden på dS. Hvordan skaber
sort flest problemer for hvid? Skal han
indstille sig på en sej forsvarsopgave
eller komplicere spillet?

Stilling nr. 3 - Hvid trækker.

Søren Drejfeldt - John Danielsen (Amager
II). Stillingen er opstået efter 22. -,
b7-b6 [1:13 - 1:03]

Efter ukoncentreret åbningsspil tabte
hvid en kvalitet. Hvid har dog initia
tivet; kan det bruges til at stille sort
overfor problemer?



spøgelser i kælderen

Som nyopr-vkke t; i mesterrækken få+·jeg il\l-\.emange points. Her er dog
~t mod Jan. Vi spiller fransk.

1. eU e6 2. dU d5 3. e5 c5 U. c3 Db6
5. fU?! aggressivt, men næppe godt
5. Sc6 6. Sf3 Sg8-e7 7. aU BxdU 8. Bxdil a6
9. Le2 nu kan han ikke nå at dække bonden på dU
9. - Sf5 10. 0-0 Sc6xdil11. Khl Sxe2 12. Dxe2 Le7

13. Sc3 h5 lU. a5 Dc5 15. Ld2 hU 16. SaU

Jan har totalt ignoreret mit angreb på h-linien og pludselig ser
jeg hvorfor. Familieskakken Sg3+? giver ham naturligvis en dobbelt-
bonde, men min afdækkerskak med
bonden pareres let med Sh2 - og min
dronning er truet. Hvor skal den
hen? Den kan ikke blive på diagona
len. Da7 mures inde af Sb6. Måske
står jeg ikke så godt som jeg troe
de. Dc7 ser uhyggeligt passivt ud.
Hvorfor har jeg overhovedet troet,
der var noget i Sg3+? Lad mig nu
se, han skal slå med h-bonden, jeg
slår igen med min bonde med skak,
han sætter.. hov så har han jo in
gen dobbeltbonde længere. Jeg kan
simpelthen bare slå springeren på
h2 med tårnet, så er han mat. Altså
Sg3+! ! efter 20 minutters betænk
ningstid. Jan opgav Øjeblikkeligt.

sort t r-ækker-

Rødovre III - Odysseus II (il~- 3~)

Vi skulle naturligvis vinde for at være sikre på at blive i rækken.
Og det gjorde vi så. Da jeg havde brug for tiden selv, kan dette
ikke blive et rigtigt referat (beklager), men her er mit point.

Bjørn - Steen Erhard, Odysseus

1. fil d5 2. Sf3 c5
3. e3 Sc6 4. Le2 g6
5. c3 Lg7 6. 0-0 Sh6
7. dil Bxdil 8. Be3xdil0-0
9. Se5 f6 10. Sd3 b6

11. Sd2 e5 12. BfUxe5 Bxe5
13. Bxe5 Txfl+ lil.Dxfl Sxe5
15. Sxe5 Lxe5 16. Sf3 Lg7
17. Le3 Sf5 18. Lf2 Lh6
19. Ld3 Dd6 20. Tel Lb7
21. Lxf5 Bxf5 22. Sdil Dg6
23. Dd3 Tf8 2il.Te6 Dh5
25. Te7 La8 26. Se6 Lg5
27. Tg7+ Kh8 28. Ld4 Lf6

hvid trækker

Jeg har spillet pænt og er godt
tilfreds med stillingen. Han har
to isolerede bØnder, jeg har et
lovende angreb. Men tiden ..



Med kun 4 minutter til tidskontrollen, må man vælge hurtigt. Jeg
snupper en bonde.

29. Txa7 Dh6 30. Sxf8 Del+ 31. Dfl Lxd4+ 32. Bxd4 De3+
33. Khl Lc6 34. Txh7+ Kg8 35: Th3 Dxd4 36. Se6 De4
37. Sg5 Dc2 38. Tc3 Da4 39. Del d4
Nu må man bestemme sig, angreb eller ikke angreb? Der må være en

mat, altså .. charge!
40. De6+ Kg7 41. Df7+ Kh6 il2. Th3+
Ja, der var en mat, men jeg fandt den ikke. Rigtigt var Df6+,

fulgt af Th3+, Tg3+, Sh3+ med forceret mat. I stedet ryger sprin-
geren og der er stadig ingen mat 42. - Kxg5 43. Dh5+ Kf6
44. Dh8+ Ke6 45. Th6+ Kd5 46. Dd8+ Ke4 47. De7+ Kd3
48. Th3+ Kd2 49. Dg5+ Ke2 50. Del
OK, så tilbage på baglinien og dække matten.
50. - Le4 51. Kgl Ddl+ 52. Dxdl+ Kxdl 53. Kf2 d3
54. Txd3+
Det var nødvendigt at ofre tårnet mod fribonden, jeg tilbyder remis

med 4 B og 6 min. mod 28, L og 4 min. Det afslås med 54. - Lxd3.
Så kan man spille uden nerver. Frem med bønderne i begge sider. Det
ender i et kapløb. Jeg får dronning først, giver 5-6 skakker, vinder
heldigt hans dronning bag kongen, får fat i hans løber for min
sidste bonde og sætter mat med dronning og konge med 20 sekunder
tilbage. 1-0.
Straks falder Ejlert over mig, spiller som en blind konfirmand i 4.
klasse .. etc. Jeg kan kun sige: var der et point eller hva'?

Pige-DM i fes~salen

En week-end midt i marts afholdtes pige-DM i Rødovre. Flere hundrede
piger fra hele landet spillede i 5 aldersgrupper. Indkvartering på
skolen, mad i klublokalerne (dvs. kantinen), skak i festsalen.
Ejlert stod for arrangement (dvs. alt klappede), DSU stillede med
kampledere og opsyn. Skak blev det også til, halvtimes-partier. I de
yngste klasser var det dog nærmest lynskak. Her er et parti fra
gruppe B med Bende Sylvan, som også spiller ''almindelig''skoleskak.
Her vandt hun gruppen med suveræne 7 af 7. Se en gang hvor nemt det
spil er:

gruppe B, 4. runde
Bende Sy1van - Charlotte Nzir-Lun_s:}1-0

1. d4 d5 2. e3 Sf6
J. Ld3 e6 4. f4 Le7
5. Sf3 0-0 6. Sbl-d2 Sc6
7. c3 a6 8. 0-0 Dd6
9. Se5 Dd8 10. Df3 De8
sort har spildt hele 4 tempi

med de sidste 4 træk. Imens har
hvid gjort klar til sit fremstød
(diagr-am)
11. e4! Ld7 12. Sxd7 Dxd7
13. e5 Se8 14. f5 f6
15. Bxe6 Dxe6?
det træk koster damen i træk 18
16. Lf5 Df7 17. e6 g6
18. Bxf7+ Txf7 19. Le6 Kg7
20. Lxf7 Kxf7 21. Dxd5+ Kf8
22. Sf3 Td8 23. Lh6+ Sg7
24. Lxg7+ Kxg7 25. De4 f5 •
26. De3 Kf6 27. Tal-el Ld6
28. g3 Td7 29. De6+ etc.
spil til et mål



RØDOVRE 4. MOD GLADSAXE 2.

Tirsdag den 1. marts 1994 var 4.-holdet på besøg hos Gladsaxe, hvor vi skulle møde Deres
stærke 2. hold.

Turen ud til Bagsværd foregik i et kraftigt snevejr, og det lykkedes naturligvis for hr.
Hornhaver at køre fast i den største snedrive han kunne finde. Men mere om dette senere.

Vores forventninger - i retning af at vinde - var for så vidt ikke særlige store. Dels er
Gladsaxe - ihvertfald på papiret - stærkere end os, og desuden havde de opnået 31/2 point mod
de ellers urørlige Glostrup 1.

Jeg selv skulle møde Hans 0. Strauss, som havde omkring 1800 i rating. Jeg havde hvid og
kom udmærket fra start. I løbet af tolv træk havde jeg sat mig solidt på centrum, hvorfra jeg
havde nemt ved at dirigere mit angreb. Jeg har valgt ikke at bringe partiet, men kan oplyse,
at der skete det lidt usædvanlige, at jeg foretog l4 springertræk ud af de 32 træk som partiet
varede.(Jeg må se at få lært, hvordan de andre brikker rykker) Jeg vandt partiet uden
problemer, og var ikke i tabsfare på noget tidspunkt.

Rune på 2. brættet klarede sig som sædvanligt fint, og kørte sejren hjem efter et par
småproblemer. Rune har i øvrigt i denne turnering præsteret 31/2 ud af 5, og er dermed
topscorer på holdet!

Edgart Buse - på holdet kaldet Jan Timmann - kom godt fra start, og burde nok have vundet.
Desværre gik det galt i slutspillet, og Buse kom ydermere til at overhøre et remistilbud. Buse
tabte således sit parti og måtte give en kvajebajer til holdet. Holdet ønsker hr. Timmann
bedre held næste gang!

Martin B. Christensen havde som sædvanlig røde øre gennem hele partiet, men vandt
forholdsvis let i et ukompliceret slutspil. Holdet giver ham 5 skakhuer for præstationen.

Vor mand Olsen var kommet på en noget svær opgave med en modstander med et ratingtal
omkring de 1700. Det forhindrede imidlertid ikke Olsen i at vinde i flot stil på 5.brættet.

Klaus Mortensen opnåede en rigtig god stilling og skulle formentlig have vundet. Desværre
løb Mortensen ind i et teknisk uheld, idet han tabte på tid. Han fortalte bagefter, at han
troede, at han havde 20 minutter mere på uret end hvad der rent faktisk var tilfældet. Lidt
synd for Mortensen, navnlig fordi hans modstander havde et ratingtal på 1697!

Hornhaver præsterede det utrolige, og opnåede Nirnsowitch' s udgangsstilling i tårnslutspil,
dvs. gennemført indbrud på 7. linie, og vandt i flot stil (og for en gangs skyld) uden tidsnød.
Hornhavers modstander havde 165 l i rating, hvorfor præstationen må karakteriseres som
noget ud over det sædvanlige.

Carl Gunner Dalsgård - manden der er kendt fra tv-qvissen - Gæt et ord - gik på soldetur i
åbningen, og måtte kvittere med et nederlag på 8.brættet, som på holdet bliver kaldt for
badebilletten.
4. holdet vandt altså 5 - 3 på denne mindeværdige dag. Hornhavers automobil kom i øvrigt
ud af snedriven, uden nævneværdige skader på personer og køretøjer iøvrigt.
Michael Rosen by.


