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Træningen er i fuld gang før den afgørende slutspurt i vinterturneringen!



P R 0 G R A M.

Tirsdag den 6. marts : Vinterturnering.
Tirsdag den 13.marts : KSU-holdkampe : 3 holdet hjemme DAS I

4 holdet hjemme GSF II
Onsdag den 14. marts : KSU-holdkampe : 1 holdet ude VS I

2 holdet ude VS II
Tirsdag den 2o.marts : Vinterturnering
Tirsdag den 27.marts : Vinterturnering
Tirsdag den 3. april : Vinterturnering
Tirsdag den lo.april : Vinterturnering

K S U - holdturneringen.

I holdet: 5. runde mod Tåstrup I 3~-4~.

Et resultat der nok var efter forventning da der var afbud fra Kølvig og Karsten.
Det lykkedes at få Ole Bruun overtalt til et come-back og han fik en flot
remis på bræt. 2.
Bonnez,Akhøj og Scuzs vandt og Hove,Henrik,Anders og Volden tabte.

6. runde: mod Studenterforeningen II 5-2 + 1 hængeparti.

For første gang stillede vi med et godt hold og resultatet udeblev heller ikke.

Enkeltresultater i næste nummer.

II holdet: 5. runde mod Olympia II 5~-2~
6. runde mod AS19o4 III 6~-1~

To store sejre af holdet som med de resultater nok vil blande sig i opryknings
kampen: Holdet har scoret 29~ i de første seks runder.

III holdet: 5.runde mod Valby II 4-4
6.runde mod Tåstr~p II 4-4.

To jævnbyrdige kampe som næsten alle kampe i denne gruppe.
Efter de første 5. runder var der kun .3 points forskel på de hold der var
placeret på henholdvis 1 og 7 pladsen.

Mod Valby: Garly og Jørgen Larsen vandt.Jens Bager,Flemming Bruun,Enemark og
Kuhlmann remis,mens Ejlert og Eigil Hansen tabte.

Mod Tåstrup: Jørgen Larsen,Kuhlmann og Jan Nielsen vandt,Ejlert og Enemark remis,
Bager,Flemming Bruun og Garly tabte.

IV holdet: 5. runde mod Capablanca III l~-6~
6. runde mod Brønshøj III l~-4~ + 2 hængepartier.

Som forventet har holdet det svært i år hvor de blev placeret i en højere
række af turneringslederen.

NB: Husk afbud til Vinterturneringen skal være meddelt

til turneringsleder Per Andersen telf: ol 7o 19 43 senest spilledagen kl 18,oo.



V E S T V 0 L D H 0 L D T U R N E R I N G E N.

I årets turnering havde vi fire hold med,og selv om holdene på papiret ikke
så særligt stærke ud blev der kæmpet bravt og II holdet fik hjemført en
præmie til klubben.
Som altid i hurtigturneringervar der mange overraskende resultater:f.eks.
vandt Rødovre II over Rødovre I.

Holdresultater:

I holdet mod Glostrup II 1-3.
mod Brøndby II 4-o.

11 1mod Rødovre I 2-22.
mod Albertsl. II 3~-~~
mod Glostrup III 2-2.
mod Glostrup I l~-2~.

Score.

Sv. Hove 2~ af 6.
J. Rubin 3* af 6.
P. Rank 3~ af 6.
Leif Tange 4 af 6.

II holdet mod Vanløse I l;-2~.
mod Glostrup III 3 - 1.
mod Rødovre I 2~-1~.
mod Glostrup II 1 - 3.
mod Glostrup I o - 4.
mad Brøndby I 1 - 3.

J. Akhøj 1 af 3.
A. Østergård ~ af 3.
Jørgen Larsen 2 af 6t
Flemming Bruun 2~ ef 6.
Jan Nielsen 3 af 6.

Gruppe 1 vandtes af Glostrup II foran Glostrup I.
Gruppe 2 vandtes af Brøndby II foran Rødovre II.

III holdet mod Vestvold I 3~-~
mod Vanl.use II l-;-2~
mod Glostrup V 2~-1~
mod Albertsl. III l~-2~
mod Rødovre IV 2 - 2
mod Brøndby III 2 - 2

P. Kuhlmann 1 af 6.
P. Meedom 2 af 3.
Ejlert l~ af 3.
S. Nygård 2 af 3o
Per Andersen 1 af 3.
Erik Thomasen 5~ af 6.

Godt spillet af Thomasen.

IV holdet mod Glostrup IV ~-3~
mod Glostrup V l - 3
mod Albertsl. IV o - 4
mod Vestvold I 2 - 2
mod Rødovre III 2 - 2
mod Vanløse II o - 4

Flemming Sørensen 2 af 3.
A. Bukrinsky o af 3.
R. Kunnis 1 af 6.
K. Hornhaver 1 af 6.
Peter Jacobsen l~ af 6.

GrupDe III vandtes af Vanløse II foran Albertslund III.
Gruppe IV vandtes af Glostrup V foran Brøndby III.

0 P R Å B.

Spillelokalet skal være forladt senest kl. 23,30 pr.

Vi har modtaget en klage fra Halinspektøren om at der i den
senere tid har været nogle tidsoverskridelseraf lukketiden.

I alles interesse bedes lukketiden overholdt.

Husk det nu.

Husk også at der er pligt til at få materialet på plads efter endt brug.

Det kan ikke være rigtigt at turneringslederenskal rende og rydde op
efter jer.

Bestyrelsen.



Holdkamp d. 17-1-84 :

III-holdet - Hvidovre III

Denne gang gjaldt det Hvidovre,som stillede med en tidligere

Rødovremand - Buster Andersen - på deres tredie bræt.DEt var

derfor Enemark som skulle forsvare banneren.Matchen blev dog

afviklet i en fredelig atmosfære og endte remis.K~lmann,4.bræt,

kom hurtigt til at stå næstbedst og det skulle ende galt.7.bræt

Meedom rejste sig straks og proklamerede at han aldeles ikke

kendte åbningen på brættet.Chancerne var der men ned med nakken

kom han alligevel.Volden,2.bræt,stod bedst efter en times spil

og omsatte fordelen sikkert til gevinst,modstanderen så meget

træt efter ka.mpen.Hansen,6.bræt,tilspillede sig et solidt nul

måske p.g.a. hovedpine,mavesmerter,dårlig ventilation etc. (se

Bent Larsen).Redke havde en spændende stilling og spillede efter

eget udsagn et fantastisk parti,men han nægtede pure at sætte

det i I.T. selv,der altså må lege Kongens Foged.Undertegnede

spillede yderst ringe efter åbningen og blev kun reddet af en

grov fejl fra modstanderen,så remis'en kunne sikres.8.bræt Kim

Andersen havde en intens fight som han synes skulle i I.T.Dette

job blev imidlertid hurtigt fragtet over til en travl forretnings

mand ,men tilbage til partiet:

Kim Andersen (Rødovre) - John L~deking (Hvidovre) ,GrU.nfeldIndisk.

l.d4,Sf6,2.c4,g6,3.Sc3,d5,4.cxd5,Sxe5,5.e4,SxcJ,6.bxcJ,Lg7,?.LeJ,o-o,

8.SfJ,c5,9.Le2,Dc7,10.o-o,Td8,ll.Tcl,Sc6,12.Da~ ,cxd4,1J.cxd4,e6,

14.Tfdl,Da5,15.Lb5,Ld7,16.Tc4,a6,17.Lxc6,Dxa4,18.Lxa4,b5,19.Lxb5,axb5,

20.Tc2,b4,21.Tbl,Tdb8,22.Tcb2,Lc6,2J.Sd2,Td8,24.e5,h5,25.Tcl,Tdc8,

26.Tbc2,Ld7,27.Txc8+,Txc8,28.Txc8+,Lxc8,29.Kfl,La6+,JO.Kel,Lb7,

31.gJ,Ld5,J2.SbJ,Lf8,J}.Kd2,Kg7,J4.Lg5,Kh7,J5.Kc2,Kg8,J6.Kb2,Lc4,

37.Sc5,Lxc5,38.dxc5,Kf8,J9.Ld2,Ke7,40.Lxb4,Kd7,41.a3,Kc7,42.Kc3,Ld5,

4J.La5+,Kb7,44.Kd4,Ka6,45.Lb6,Lc6,46.KeJ.Kb5,47.Kf4,Ka4,48.Kg5,KxaJ,

49.Kf6,KbJ,50.Kxf7,Ld5,51.Kxg6,LfJ,52.c6,Lxc6,53.Kxh5,opg.

Hermed reddede vi en samlet remis i land.

I.bræt,vil ikke kendes ved referatet.



Holdkamp d. 2-2-84 :

Valby II - Rødovre I:rl

Undertegnede var til denne holdmatch med kort varsel blevet trukket

op af mølposen,hvilket af Ejlert var en lidt dristig position,da jeg

faktisk ikke havde boltret mig på skakbræddernes bonede felter i snart

nogle år.

Valby's spillelokale viste sig at være en meget gammel barak,hvor ned

sat hørelse var en absolut fordel. I det ene hjørne fremstod en lille

disk for selvbetjening,hvorpA der bl.a. var placeret en kaffemaskine

der hikkede i en sådan grad,at man skulle tro, at den aldrig havde set

skyggen af et afkalkningsmiddel.

5 meter fra barakken passerede hvert 4.min. et tog som fremkaldte vibra

tioner i en sådan grad,at man kunne foretage kort rokade uden "rørt brik"

Selv da en af vores garvede spillere af træthed kom til at skubbe en

æske med 35 Holly-bar på gulvet,blev dette ikke observeret af nogen,da

et tog passerede i det samme.

"Operation Holly-bar" blev indledt og kort efter var de 35 stykker atter

på plads igen. Selve partiet var ikke noget skønhedsparti. Ved slut

stillingen kan man nok sætte spørgsmålstegn ved, om remis var det rig

tige resultat!; døm selv :

Hvid : Flemming Bruun,Rødovre

Sort : Michael JØrgensen,Valby

1. d4,Sf6 2. c4,e6 3. Sf3,b6 4. g3,Lb7 5. Lg2,Lb4 6. Ld2,Lxd2+

7. Scxd2,0 - O 8. O - O,c5 9. Tel,cxd4 10. Sxd4,d5 11. Tcl,Sc6

12. Sxc6,Lxc6 13. Dc2,Tc8

14. Tedl,Lb7 15. Da4,a5 16.b4,

Ta8 17. b5,Dd6 18. e4,De7

19. exd5,exd5 20. Tel,Dd7 21.

Da3,axc4 22. Lxb7,Dxb7 23.

Sxc4,Tab8 24. Te7,Dd5 25. Sd6,

Td8 26. Sxf7,Tf8 27. Tlc7,Ddl+

28. Kg2,Sd5 29. Sh6+,Kh8.

DIAGRAM : 30. Sf7+?!(I en tids

nødsituation er dette jo nok

udemærket,men mon ikke 30.Tf7

havde givet større chancer - red ,)

30 •••• ,Kg8 31. Sh6+,Kh8 ~-~

Flemming Bruun



KSU's holdturnering

Jernbanerne I - Rødovre IV

Med Per Andersen fra holdet og 4 reserver ( dog ikke i stedet

for Per ) var det en klart umulig opgave at kanøfle jernbanernes

førstehold.

På vejen derud blev vi ganske vist enige om at Ejlert havde læst

forkert, men det var ganske rigtigt I-holdet der stillede op.

Resultater.

Bjarne Nielsen 0 - 1

Søren Nygaard 0 - 1

Michael Jensen 0 - 1

Alex ~ukrinsky 0 - 1

Flemming SØrensen(R) 1 - 0

Rudolf Kunnis(R} 0 - 1

Knud Hornehaver(R) ~ - ~

Ole Bjur(R) 0 - 1

Bemærk Flemmings flotte sejr og K-nuds remis, der blev afåalt

telefonisk efter hængeparti. Dette må Tise, at det er en vældig

god ide' at tage godt med reserver med, da det tilsyneladende

er de eneste der kan skaffe points hjem.

PÅ bræt 2,3,4,6 og 8 blev vi ganske almindeligt nedspillede.

På bræt 1 fik Bjarnes modstander derimod den sære ide' , at

Bjarne skulle flytte mere på et tårn han havde flyttet fra

kanten til midten af as.
Jeg blev i øvrigt kørt noget af vejen hjem af min modstander

(på bræt 2 ). Han gav lidt af forklaringen på den overbevisende

sejr til hjemmeholdet.

De~ var ~n andenklasses spiller - på bræt 8 . Førstebrættet

spillede i mesterklasse og bræt 2-7 i førte klasse. Tager vi

hensyn til det må vi have fået ganske meget mere end den

forventede score.

Søren.Nygaard



Vinterturneringen 5, runde.

HVID: Preben Nielsen SORT: svend K. Hove

Åbning: Kaudenvælsk.

1. c4, e6 2. Sc3, d5 3. d4, Se? 4. Sf3, Sf5 (Åbningens navn kommer

til sin ret) 5. c5, Sd7 6. Lf4, c6 7. b4, b6 B. Oa4, Lb7 9. e4,

e5 ( Et typisk SKH Træk, Ikke noget med at slå på e4; Fx. dxe4,Sxe4

hvorefter han får et uhyggeligt ømt punkt på d6.Ved nærmere eftersyn
er e5 vist også det bedste træk i hans pt. trængte stilling.)

lo. dxe5 ( Der fandtes et utal af slagmuligheder, som det ville tage
for meget tid at vise, så mulighederne overlades til læserne)
~o. 1dxe4 11. Sxe4, bxc5 11. g4 ( med det forfængelige·håb, at

han returnerer springeren til e7, som så ville blive efterfulgt med
Sd6++ ) 12 , Sd4 13. Sxd41 cxd4 14. Ob3 ( Et udmærket træk, der

er begyndelsen til et dødeligt pres på f7.) 14. , Ob6 15. a3, c5
. '16. Sg51 Lxhl?? ( Overser fuldstændigt det absolut dødelige angreb.

17. Dxf7+ , KdB 18. Se6+, KcB 19. DeB+, Kb7 2o. Dxd7+, KbB

21. Sxc5 (kan ikke byttes af, der truer e5-e6 med mat) g5 22. Sa61t,

22. , Dxa6 23. Lxa6 (Igen mattrussel, denne gang på OcB++) ~

24. axb41 gxf4 ( Hvorefter han kiggede/åndede lettet op, men har

Fuldstændig overset)25. Dd6++.

Preben Nielsen

KSU's holdturnering

Rødovre IV - Hvidovre IV ( 2~ - 5~ )

I lokalopgøret fik Per Andersen fedtet sig til en remis efter

ca. 1 times spil og så var der kun os andre til at skrabe

en solid hjemmesejr hjem.

Leif Clausen klarede at hjemføre vores eneste hele point.

Michael Jensen og Claus Larsen blev nødt til at rotte sig

saFmen for at få den næste hele point.

Tilbage var så Bjarne Nielsen, Bukrinsky, Flemming Sørensen

og undereegnede, der demonstrerede hvor gæstfrie vi kan være i

Rødovre.

Søren nygaard.



Parti fra Vinterturneringen, 4. runde

Hvid : Kim Andersen

Sort : Egil Volden

Åbning : Nimzo-indisk

1. d4,e6 2. c4,Sf6 3. Sc3,Lb4 4. e3,c5. Hiibner-varianten. Men hvad nu??

Nu kniber det pludselig med at huske forsættelsen her. Er det mon

s. Sge2 - 5. Sf3 - 5. Ld3 eller 5. d x c5 ; der er inte~ andet at gøre

end at vælge, og håbe at man har husket rigtigt. 5. d x c5?! Kan selv

følgelig spilles, men teoribogen viser senere, at den rigtige forsæt

telse er 5. Ld3 eller 5. Sge2 ; dog har jeg i et tidligere K-skakparti

fået serveret 5. d x c5?! mod mit 4•••• ,es 5•••• ,Sc6. Sort kan bare

vente med at slå tilbage, og i ro og mag udvikle sin stilling. 6. Ld2.

Nok lidt for passivt; her burde der nok være spillet Sge2. 6•••,Lxc5

7. a3,a6 8. Sf3,b6. Her burde sort nok prøve et angreb med e5 9. Ld3,

Lb7 10. O - O,Dc7. Sort ruster sig til 11•••• ,Ld6. 11. Se4,Sxe4 12.

Lxe4,f5. Her var min plan naturligvis at åbne min egen lidt lukkede

stilling, og samtidigt at få afbyttet min noget passive springer på c3.

13. Ld3,Ld6 14. h3. Fornuftigt at spille dette træk med det samme, da

f.eks. 14. Lc3 bliver besvaret med ••e5!, med den deraf følgende trussel

e5-e4 og officersgevinst. 14•.•• ,o - o - o 15. b4,Se5 16. Sxe5,Lxe5

~ 17. Tcl,g5. Selvfølgelig ikke Lb2 p.g.a. Tbl, der taber en officer for

2 bønder. 18. c5,b5 19. a4,Dc6. Dette træk havde jeg helt overset ; der

truer mat på g2, samtidig med a-bonden tabes ; troede jeg! 20. f3,g4?

Overser hvids næste træk! 21. hxg4,fxg4 22. Le4. Nu er angrebet brudt

og hvid får lejlighed til at "Nedruste".

22•••• ,Dc7 23. Lxb7+,Kxb7 24. f4! Naturligvis!; der er jo ikke grund

til at opnå en dum dobbelt-bonde, når sort taber bpnden alligevel, og

jeg samtidig vinder min "fortabte bonde" tilbage!

24•••• ,Lf6 25. axb5,axb5 26. Dxg4,Thg8 27. Df3+,Dc6 28. Lc3. Jeg er

selvfølgelig interesseret i at afbytte dronning og løber, og dermed

vinde tårnslutspillet med en bonde mere. 28.••• ,Lxc3 29. Txc3,Dxf3

30. Txf3. Således engang spået, således sket! Nu gælder det bare om at

udnytte fordelen! 30•••• ,Ta8 31. e4,h5 32. Ta3,Kc6 33. Tfd3. Nødven

digt, da 33•••• ,as nok vil give sort mulighed for modspil. 33•••• ,Kc7

34. Kh2?? Dårligt træk, hvorved g-bonden bliver låst fast på en uhel

dig måde senere.34•••• ,Ta4! Selvfølgelig! Naturligvis ikke 35. Txa4,

da sort let og ubesværet vinder b- og c-bonden. 35. Tab3,Ta2 36. Tg3.

FORSÆTTES NÆSTE SIDE



Nødvendigt, men nu bliver f4 meget svag. 36 •••• ,Tf8. Udnytter med

det samme hvids svage punkt. 37. f5! Hvis Tgf3 så Tg8 , og remis'en

lurer lige om hjørnet: 37 •••• ,exf5 38. exf5,Txf5 39. Tbf3. Nu har

sort pludselig fordel!; men

ak,ak! DIAGRAM :

39 •••• ,Txf3???? En kæmpe

brøler, der taber partiet

endeligt for sort. Efter

partiet viste analyser, at

39 •••• ,Td5 havde givet sort

større chancer for gevinst

i de fleste varianter.40.Txf3,

Tb2 41. Tf4,Td2 42. Kh3,Kc6

43. g3,Kd5 44. Th4,Td4. Sid

ste desperate forsøg på mod

spil. 45. Txh5+,Ke6. Hvis

Kc4 så Th4, men alligevel

46. Th4. Dette træk havde sort

helt overset. 46 •••• ,Tc4

47. Tf4, Nu kan g-bonden ro-

ligt gå mod dronning!

·47•••• ,d5 48. cxd6 e.p.,Kxd6 49. Kg4,Kd5 50. Kg5,Tc3 51.g4,Tb3 52. Kg6,

Tg3 53. g5,Ke6. Så ryger b-bonden, og dermed det sidste lille spinkle

håb om forsvar! 54. Tf5,Td3 SS. Txb5,Td6 56. Tf5,Ke7+ 57. Tf6. Færdigt

arbejde ; så er der lukket og slukket! 57 •••• ,TdS 58. Tb6,Kf8 59. Kf6,

KgB 60. g6! Truer mat i næste træk.GO •••• ,Td8. Eneste chance! Nu er

resten rutine! 61. Ke7,Td4 62. b5,Kg7 63. Td6,Tb4 64. b6,Tg4 65. Kd7,

Kf8 66. Kc7,Ke7 67. b7. Hellere spille på det sikre, end at tage unødi

ge chancer her til sidst! 67 •••• ,Tc4+ 68. Tc6,Tb4 69. b8D,Tb6!. I et

aller-aller-allersidste håb om, at jeg kunne finde på at spille Txb6 pat,

MEN ••••70. Dd8++ 1-0.

Noter af Kim Andersen



TlWLDM/1..ND KAH TÆMMES.

Remispartier gælder normalt ikke som sz:-'rligtophidsende, men
følgende parti dementerer eftertrykkeligt denne fordom:
Hvid: Jørgen Larsen Sort: .3. K. Hove

,1. e4,c5 2. Sf3, Sc6 3. d4,cxd 4. Sxd,Db6 5. Le3 (Larsen er
af den behagelige type, der kan lide at .spillerigtig skak.
Kedeligt (især for mig), men godt var Sb3),Dxb 6. Sb5,DxT
7. Sc7+,Kd8 8. SxT, Sf6(Unægteligt en hidsig sicilianer. Ef
ter 8.-De5 9. Dd5,Db8 10. Dxf, Sh6 er ren mero.fficer hjemme)
9. Lc4, Sxe (Her kunne mønstret fra før gentages med 9.-De5
10. Lxf,e6. Nu bliver det mere kompliceret) 10. O-O,De5 11.
Df3, Sc16(Indledningen til en forry~ende gang kænguruskak.
Hvis Sort havde kunnet overvinde sin inds:rroedemodvilje mod
bondetræk, var g5 et udmærket alternativ med varianterne A)
12. Lxf,e6 13. Sd2,SxS 14. LxS,Le7 15. Dg3,b5 16. f4,Db8, B)
12. Dxf,Sf6 13. Tel, Lh6 (samme følger på Sb6 og Lb3) 14. Lb6+,
axL 15. TxD, SxT, C) 12. Sa3,Sc3 13. Dg3,Lg7 14. Dxg,DxD 15.
LxD,b5 16.Sxb,SxS 17.LxS,Lb7 eller D) 12. Ld3,f5 13. LxS,fxL
14. Dg3,b6) 12. Lf4,Sd4 13.Dg3, De2 14. Ld5 (14. LxS,DxL 15.
Lc7+,Ke8 16. Sc3,d6),S6f5 15. Dc3,Dxc 16. Da5+,b6 (Endelig
fremtvang Hvid et bondetræk!) 17. Sxb,Se2+ 18. Khl,SxL'?'??'?'?
(Nødvendigt var bondetrækket axS med følgen 19. Dxb+,Ke8 20.
Sa3,Da4 21. Sb5,e6 og Sort triumferer. Selv varianten 17.-axS
18. Dxb+,Ke8 19. Sa3, Dc3'?20. Sb5, SxJ 21.Tcl,DxT+ 22.LxD,

Sbd6 var ikke tilstrækkelig) 19. Sa8+ (OV!), Ke8, og her til
bød Larsen remis med henvisning til den evige skak på c7 og
a8. Jeg tøvede ikke med at modtage tilbuddet med henvisning
til, hvad der kunne være blevet resultatet af en soringerskak
på e6 i denne svikmølle. Konklusionen må være, at Larsen i det
te parti udnyttede sin chance 50% (min spildprocent forbigåes
i tavshed), hvilket nok skyldes, at Larsen med sin baggrund i
de lavere klctsserhar lovlig stor('?)respekt for skaktrold
mændene i mesterklassen. Han kan næppe have kendt følgende
parti: l.e4,d5 2.exd,Dxd 3.Sc3,De6+ 4.Le2,Dg6 5.Sf3,c5 6.d4,cxd
7.Sb5,Sa6 8.Dxd,Df6 9.se5,Db6 10.Da4,Ld7 11.SxL,KxS 12.Le3,DG6
13.Lf3,Df6 14.Tdl+,Ke6 15.Lg4+,Df5 16.De4+,Kf6 lT.DxD MAT.
Dette er ikke partiet Morphy-NN, men derimod mesterrækkematchen

Carsten Horst (Tåstrup)-NN, som for den, der kunne se den halv

kvalte mat på d8, nogenlunde let lader sig identificere som:

Svend Kjems Hove



Følgende parti er fra sem.ifLnalen i Pokal 30, nærmere
betegnet. gruppe So S lo, som jeg vandt med 5 af 6 mu
lige. Det er vel overflødigt at nævne, at det drejer
sig om korrespondance~:;kak.Finalen startede d, 1.~?.
med 11 deltagere, så der "hli ver nok at se t i.L apec i.eLb
de fø:i?.ste par måneder.
I~id: Bjarne Nielsen, sort: Bent Jensen

l.Sf3, Sf6. 2.c4, g6 3.Sc3, Lg7 1!.g3, o-o 5.Lg2, c6
6.o-o, d6 7.d4, Te8 8.Tel, Sbd7 ).e4, e5 lo.d5,-hvid
står godt i centrum og har god plads til sine officerer.
I klubbens turneringer får jeg mane;e slemme tæv med hvid
i lignende. åbninger. Ofte fordi jeg mishandler clron
ningeløberen. Det er rart med 3 dace (i snit) pr. træk.
lo. -, Sb6 ll.De2, Ld7 12.Sd2, cxd5 13.cxd5, Tc8 ,
Kontrollen over c-linien bliv:er afgørende for partiets
udfald. Hvid må holde et vågent øje med feltet c4, der
kun kan forsvares med officererne, idet b-bonden fore-
løbig må forblive hjemme. 14.Sfl, Dc7 15.f3, - ligner
en invitation, men overdækningen af e3 og b-bonden sik-
rer de sorte felter i hvids stilling. 15. - , a6 16.Df2,
Sh5 17.Se3, Sc4 -Her burde sort have ladet Sb5 få sel-
skab ved Lh6. Springerafbytningen pass8r hvid udmærket.
18.Gxc4, Dxc4 19.Le3, Dc7 2o.Tacl, Dd8 21.a3, f5
22.Lb6, Dg5 - sort vil angribe på kongefløjen. Hvid sto-
ler på sin kongestilling og fortsætter sin opbygning med
c-linien i tankerne. 23.Le3, f4 2L1-.gxf4, Sxf4 25.Khl, Tf8 -
spiller sort istedet Sd3, Svarer hvid med Dd2. 26.Lxf4,
Txf4 27.Se2, Txcl 28.Txcl, Tf7 29.Del, De3 3o.Tc3,
Db6 31.Dcl, - hvid kontrollerer c-d.Lrri.en og skytset ret-
tes specielt mod c7, c8 samt diagonalen h3-c8. Kongeløberen
vækkes og sendes i døden. 31. -, Lb5 32.Sgl, h6 33.Lh3,
Ld7 34.Tc?, Lxh3 35.Txf7, Kxf7 36.Sxh3, Dd8 37.Sgl -
Springeren har søde drømme om e.tkomme til f5. Sorts næste
træk letter rejsen. Han skulle have prøvet at spænde ben

med h-bonden. 37. -, g5 38.Se2, Dd7 39.Sg3, Lf8 4o.Sf5, -
rejsen er sLirt , Springeren er urørlig og binder sorts brikker.
4o. -, Kg6 1n.b4, Db5 L~2.h3, De2 1~3.De3, ::.Jfl+L~Li-.Kh2, Db5-
her afvises et remistilbud. Li-5.h4, Kf6 L~6.hx:g5+,hxg5 117 .Kg3,
Dd7 L1-8.Kc;4,Lh6 49.Dcl, opgivet da hvid i løbet af få træk
bryder endeligt igennem via h-linien.



NBl Det·har desværre vist sig at der er begået en fejl i IT
01/84, idet der i artiklen "Århundredets parti" fejlag
tigt er blevet byttet om på spillernes navne, således at
BOBBY FISCHER beklageligvis var blevet udråbt til taber.

Derfor lyder resultatet af dette parti selvfølgelig

BYRNE - FISCHER : 0 - 1

For at råde bod p! denne mindre journalistiske skandale bringer jeg
et utrolig smukt eksempel på, hvordan man klarer sig ud af en meget
vanskelig knibe i en stilling hvor hvid har springer og tårn for kun
EN (!!!!!!) sort bonde. Nedenstående stilling er fuldt berettiget ble
vet kaldt et af de allersmukkeste slutspil i skakhistorien

HVID : ORTUETA SORT : SANZ STED : MADRID 1934

SORT TRÆKKER OG VINDER:

1•••• ,c4!! Den isolerede bonde viser sig at være lige så stærk som
bAde springer og tårn: Slår hvid på c4 følger straks c2 og sort går i
dronning i næste træk. 2. Tb4. Hvids eneste fornuftige svar. Selv

2. Te6,cxb2 3. Tel,c3 er dårligt for hvid. 2•••• ,aS!! Nu får den 3.
bonde også lov at lege med. 3. Sa4,axb4 0-1. Varianten 3.Tb5,c2 eller
3. Txc4,cxb2 er lige håbløst for hvid.



ENDELIG ••••••• !

Med overskriften menes, at nu er det endelig langt om længe lykke
des at få andre spillere end blot i M- og 1. klasse til at indse, at
der sandelig også er plads til deres partier i INTERNE TRÆK, og i den
anledning har Rudolf Kunniss heltemodigt og uden nerver overbragt
redaktionen følgende parti

Hvid : Knud Hornhaver
Sort : Rudolf Kunniss
Vinterturneringen, 3. klasse, 6. runde.

1. d4,Sf6 2. Sf3,e6 3. Lg5,Le7 4. Lxf6,Lxf6 5. g3,De7 6. Lg2,Db4+
7. Sbd2,Dxb2 8. Se4,Db4+ 9. c3,De7 10. 0 - O,d5 11. Sc5,Sc6
12. Tel,O - 0 13. Sd2,b6 14. Sd3,Dd6 15. e4,Dd7 16. Db3,Sa5 17.
Db2,c6 18. a4,La6 19. Sb4,Sc4 20. Sxc4,Lxc4 21. Sc2,Tfe8 22. Se3,
Ld3 23. Sg4,dxe4 24. Sxf6,gxf6 25. Lxe4,Lxe4 26. Txe4,Kh8 27. nc2,
Tg8 28. Tael,Tg6 29. Th4,Tag8 30. Tedl,De7 31. c4,f5 32. c5,Dxh4
33. Khl,Dh3 34. f4,Txg3 35. cxb6,Tg2 36. Dxc6,Dxh2++ 0-1

Man burde egentligt i en klub som Rødovre have et slogan, der fortalte
lidt om medlemmernes indstilling til det vilde liv på de 64 felter, så
hvad er mere rammende end

"SKAK ER BEDRE END PENGE!"


