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Vi går fluks til holdreferaterne:

Rødovre I - Frederiksberg II 2 - 6

På hjemmebane skulle vi i 4.runde møde Frederiksbergs andethold, som

er en af storfavoritterne til 1pladsen i mesterrækken. Det startede

skidt. Szucs fik store problemer med de sorte brikker med at få dæk

ket en løsagtig springer efter kun få træk. Springeren gik tabt, men

Szucs spillede videre uden dog at få andet end et nul ud af det.

Karsten spillede 1. bræt mod Henrik Sørensen. Karsten stod lidt passivt

og pludselig foretog Henrik et, troede vi, fejlagtigt bondeoffer,

men bonden gav et helt tårn, og så gad Karsten ikke mere. Orla

måtte give et tårn for en let og en bonde; det lyder rimeligt,

men han havde derefter svært ved at holde sammen på stillingen.

Endnu et nul til holdet. Bonnez reddede dog holdet fra den totale

massakre ved at vinde. Derimot tabte Torben Olsen og Verner, mens

Svend Hove og jeg fik hængeparti. Svend havde Dronning og et par

bønder mod to tårne. Bønderne var dog ikke samlet og modstanderen

kunne med sine tårne holde bønderne tilbage - resultat remis.

Min modstander mødte op til hængepartiets afvikling i den tro,

at han ville vinde. Han spillede dog altfor passivt, og det lyk-

kedes mig at holde remis. Slutresultat et tab på 2-6.

Øbro II - Rødovre I 4~ - l~ + 2 hængepartier

Omsider k.Jnne vi stille med et nogenlunde stærkt hold med Kølvig

i spidsen. Akhøjs medvirken skulle desuden kunne styrke holdets

noget vaklende moral, men Akhøj stødte ind i Peter OLirrfeldt, og

det gik ikke godt. Akhøj satsede på kongeangreb, OPrfeldt på mate

rialegevinst, og desværre for os trak Akhøj det korteste strå.



Svend Hove havde igen et af sine mang~ besynderlige partier.

Modstanderen applauderede højlydt og begejstret Hoves vilde

·træk, men det var på et tidspunkt, hvor Hoves spil så vel rige

ligt vildt ud. Det lykkedes dog for Hove at kyse livet af mod

standeren; pludselig var modstanderens konge og dronning for ud

sat og kunne ikke reddes.

I Villingers parti blev det ikke rokeret. Villinger blev med sort

presset i centrum, og modstanderen fik hul på kongefløjen, og så

røg først ~n officer, derefter ~n til, og så var det slut med

Villinger. Karsten havde længe en rimelig stilling, men modstan

deren fik en god tårnlinie ned i Karstens stilling, som Karsten

i længden ikke kunne overleve. Tange havde et meget lige spil,

og partiet endte da også remis. Jeg spillede med de sorte brikker

dragevarianten i siciliansk. Hvid lavede trækomstilling og det

kostede ham en bonde. Derefter tabte han endnu en og jeg fik sam

tidig presset mine officerer ned i modstanderens stilling. Men

så lavede jeg bare et enkelt fejltræk, og så var det definitivt

færdigt for mit vedkommende. Sjusk.

Kølvig fik i sit parti en solid terrænfordel, der kunne omsættes

i et mindre angreb på modstanderens kongefløj, som ret hurtigt

blev noget luftig. Partiet hænger. Foruden dette parti hænger

Szucs også. Lad os håbe der kan falde lidt krummer af - vi er

ved, desværre, at sætte vores placering i mesterrækken overstyr,

og det skulle jo nødigt ske midt i vores jubilæumssæson.

Skakopgave 2

Løsning Det var en meget svær nød at knække og besvarelserne

bærer præg af at hele julen har været brugt. Redak

tionen konstanterer dog med tilfredshed at flere med

lemmer deltager i konkurrencen. En enkelt løser har

bidraget med flere forslag, hvoraf de sidst fremkom

ne, begyndte at nærme sig den rigtige, dog uden at

nå selve løsningen. ~edaktionen vil dog belønne be~

svarelsen med et halvt point. Den rigtige løsning,

som blev fundet af tre, er :l.Oxc7+,Kxc7 2.Sb5++,

Kb8 3.Td8+,Txd8 4.Lf4+,Ka8 5.Sc7+,Kb8 6.Sxa6+,

Ka8 7.Sc7+,Kb8 B.Sd5+,Ka8 9.Sb6+,axb6 lo.Tal++ mat



Rødovre I - Kampklubben II 5t - 2t
Omsider et godt resultat. Men dertil skal siges at kampklubben for
øjeblikket er et hjemløst hold, altså uden eget spillelokale, og det
var derfor at denne kamp blev spillet i Rødovrehallen. Tilsyneladende
ender det med at Kampklubben bliver opløst efter holdturneringen, og
det endda efter at de med deres l.hold har ligget på en delt l.plads
i l.division, og altså har mulighed for at blive Tianmarksmester.
Kampen sartede i vildt kaos, først og fremmest på grund af min sene
appearance på scenen. Efter få minutters spil fandt man så ud af at
det faktisk var os der var gæster (pq turneringsskemaet) ergo vend
brættet og forfra.
Kampklubbens hold mødte op en efter en og det viste sig at de kunne
stille et noget stærkere hold end de tidligere har præsteret i turne
ringen. Efter et par timers spil så det da også noget sort ud for
vores hold.
Henrik spillede mod Merete Haahr. Han fik stillet et par trusler qp
med dronning, tårn og løber og Merete måtte til sidst kapitulere.
Henning Åge Hansen fik gaflet sig ind på modstanderes løber og kom
til at stå stærkere og stærkere for hvert træk. Til sidst kunne mod
standeren ikke længere holde paraderne oppe.
Hove fik omsider sin sag for. Skønt brikkerne var spredt over hele
brættet og halvdelen stod i slag lykkedes det modstanderen ved koldt
spil at sluge en bonde i ny og næ. Sidenhen røg der også et par kvali
teter og så var Hove mæt - han opgav. Herefter tabte Anders og Verner
fik remis. Kølvig spillede mod Th. Haahr. Skønt Haahr fik samlet
sine tårne på 2.række, hvor Kølvigs kongestod på I.række, havde Køl
vig en solid majoritet af hvide bønder, der truede med at race tværs
over brættet til forvandling og det endte da også med sejr til Kølvig.
Jeg fik en skidt start med en åbningsfejl, der burde koste en bonde.
Jeg 11oldtdog bonden i tyve træk, men mistede så til gengæld en kva
litet. Herefter røg endnu en kvalitet i ren distraktion - til gen~
gæld fik jeg placeret mine tilbageblevne officerer så mageligt at
det begyndte at ose kraftigt i modstanderes kongestilling. Han ofrede
en løber for at slukke branden, men med tre lette lykkedes det mig at
pakke hans konge og to tårne på den bagerste række ovre i et lille
hjørne af brættet, hvorefter han overskred (tiden - ikke brætkanten).
Karsten sluttede runden af med en særdeles velkommen sejr til slut
facit 5t - 2"}. Pør sidste runde hvor vi hjemme møder Allerød har vi
ca. 4 point mere end den anden nedrykningskandidat (foruden Kampklub
ben, som er rykket ned) Lyngby-Virum skakklub, der desværre skal
møde Kampklubben i deres sidste kamp.



4. runde, 13-1-83

Tåstrup III - Rødovre IV 4-4

Vel forberedt hjemmefra med undskyldninger, i tilfælde af et

dårligt resultat gik rejsen til Tåstrup.

Bjarne Nielsen (2.br.) begyndte tidligt idet at der var problemer

med at fremskaffe doping i form af øl. Mens undersøgelser herom

stod på tillod modstanderen sig at afslutte partiet 0-l.

Poul E. Pedersen (6.br.) fik modstander efter 35 minuter og var

i stand til at krølle ham sammen lynhurtigt.

Mogens F. Hansen (3.br.) byttede hurtigt materiel af, med deraf

følgende pointdeling.

Undertegn. tog hurtigt remis i lige stilling.

Claus Larsen (5.br.) fik stillet em masse trusler op således at

modstanderen fumlede en officer væk samt hele pointet.

Alex Bukrinsky (7.br.) arbejdede sig stille og roligt frem til

vundet slutspil der blev omsat efter fortjenste til 1 -0.

Leif Clausen (4.br. ), klubbens svar på BL m.h.t. undskyldninger

kunne meddele at følgende havde påvirket hans spil

1) små stole, 2) lave borde, 3)rodet lokale, 4)betonbyggeri,

5)forkert placering i lokalet, 6) forkert placering på holdet,

7) snavsede brikker og;bræt, 8) støj og ikke mindst 9)
modstanderen var bare bedre. Hvilket ikke kan undre idet at LC
kun har scoret et 1/2 point i holdkampene hidtil. Det forventes
dog forbedret mod Kampklubben idet de har trukket deres hold.
Efter at undertegn. og nogle af holdkollegaerne havde forladt
spillelokalet i den tro at Knud Hornhaver (8.br.) ville sikre
sig det 1/2 point som hans stilling var til, måtte vi senere
erfare at dette ikke var korrekt idet at KH havde afslået remis
for at bevise at der var gevinst hvilket dog ikke lykkedes.

Per Andersen



3. runde, 7-12-82

Rødovre IV - Tjalfe I 2 1/2 - 5 1/2

Til matchen mod de unge mennesker fra Tjalfe var der lidt uorden i

systemet idet at Claus Larsen havde glemt at melde afbud, hvorfor

han tildeles en advarsel.
Det skal til Hornhavers orientering meddeles at spilletidspunktet

er 19.15 og ikke omkring halv otte. Til trods for denne forsinkelse

gaflede han , på 8. br., hurtigt et par gode brikker og var først

færdig, 1-0.
Undertegnede (2.br.) opnåede lille fordel materielt, men åbnede

stillingen for meget således at modst. fremtvang evig skak, l 1/2 - 1/2.

Istedet for manglende Claus Larsen indtrådte Poul E. Pedersen (6.br.)

efter 35 min ..I forsøg på at indhente noget af dette, gik det lidt

for stærkt, som medførte et 0, l 1/2 - l 1/2.

Bukrinsky (7.br.) spillede sig frem til bondeslutspil hvor han

fremtryllede et par fribønder som modst. forgæves forsøgte at stoppe,

2 1/2 - l 1/2.
Mogens F. Hansen (4.br.) kom aldrig længere end til at være lidt i

underkanten det meste af tiden hvorfor et 0 blev belønningen, 2 1/2 - 2 1/2.

Leif Clausen (5.br.), her i sin 2. holdkamp denne sæson, kunne efter

partiet oplyse at han spiller hyggelig skak, hvilket modst. også

mente idet at LC havde opgivet i håbløs stilling, 2 1/2 - 3 1/2.

Pål. bræt havde Enemark vundet l bonde men prisen herfor var at

modst. fik angreb og fremtvang mat. 2 l/2 - 4 1/2.

Kim Andersen (3.br.) må hjem og læse teori, idet han kom på dybt vand

da han efter l. e4, c5 fik svaret 2. b4, et mindre chock som han

aldrig overvandt, således at slutresultatet blev 2 1/2 - 5 1/2.

Per Andersen



Nedenstående diagram stammer fra et parti, som Peter Meedom har spil
let. Han er dog så beskeden at han ikke vil angive om han spiller
hvid eller sort. I stillingen trak sort Sb4, sandsynligvis med den
hensigt at spille Sd3+. Spørgsmålet er har hvid et godt svar på Sb4 -
eller havde sort et bedre træk end Sb4o Besvarelsen indgår ikke i
vores løbende konkurrence med løsning af skakopgaver.

Og nu til vores trejde opgave: sort trækker og fremtvinger en mat.
Løsninger til Jens Bager, Ejlert eller Peter R. inden d. lo.april.



5. runde, 2-2-83

Rødovre IV - Gladsaxe II 2-6

Gladsaxe et af rækkens stærke hold troppede op i Rødovre

hallen, blev lettere forvirerede idet at deres holdkaptajn

var forsinket som følge heraf anede de ikke ved hvilke

brædder de skulle indtage deres klø.

Da der blev bragt orden heri foretog Bjarne Nielsen (4.br.)

hurtige afbytninger med følgende pointdeling;

P. Meedom (l .br.) bevarede ligevægten i partiet og da ingen

af dem var synderligt modige m.h.t at fortsætte delte disse

også point. 1-1

På 8. bræt sad Knud Hornhaver og sejlede sin egen sø idet

han havde forlist Damen i træk no. 16, og det varede da

hellere ikke længe før skuden sank, 1-2

Eigil Hansen (2.br.) spillede i vanligt opskruet tempo

og tog remis.
Jørgen Andersson (5.br.) kom ind i slutspil med 1 bonde

mindre, hvilket ikke kunne holde.

Undertegn. (3.br.) tabte tidligt en officer, fik rimelige

modcahncer men satte for meget overstyr i tidnød.

Bukrinsky (7.br.) led nederlag i kombination og opgav da der

skulle tages hængeparti.

Leif Clausen (5.br.) havde forbedret sig idet han ved

spilletidens udløb ikke stod til tab. Da LC ikke brød sig

om hængepartikuverten blev der delt point, ·således at kampens

slutresultat blev et nederlag på 2-6.

Per Andersen



RØDOVRE (III) - LYNGBY-VIRUM (III) · 3 - 5

Flemming Bruun (R) - Steffen Ferrung O - l
Jacob Rubin - Oluf Skyum l - 0
Jørgen Larsen - Axel Christensen l - 0
Egil Volden - Villy Kjeldsen 0 - l
Søren Drejfeldt - Peer Rafn 1 - 0
Bjørn Enemark (R) - Steen Lynenskjold 0 - 1
Per KUhlmann - Peter Thurmann (R) 0 - 1
Leif Sørensen (R) - Kaj Gylling-Nielsen (R) O - 1

Det var et reservespækket III-hold vi stillede med; hele 3 af stam
spillerne manglede, nemlig: Michael Garly(l), Lars Villinter(2) og
Jens Bager(5). ~avnet af førstnævnte var så absolut det største. Ikke
fordi l.'.ichaelhar spillet speciel" godt (2/4 points), men derimod for--
di han er holdreferant - og nu blev dette job overladt til underteg
nede.

Generelt må man sige, at der blev kæmpet forbilledligt over hele li
nien; desværre drejede kampen sit:i mange tilfælde om overhovedet at
holde sig ovenvande •.. det mislykkedes de fleste steder.

Men kæmpet blev der: Efter 3 timer var endnu intet parti afgjort.
Først færdig var Leif Sørensen. En overseelse i det lJ! træk kostede
en bonde, og siden nåede L.S. aldrig ovenvande iren. Resten af parti
et var spil til et mål. 0-1 . Et kvarter senere~ var det Egil Voldens
tur til at strække våben. Hans parti var et rigtigt Volden-parti! Alt
eller intet. E.V. fik en aktiv stilling, masede sine officerer frem,
pressede modstanderen helt sammen O(. ••• forærede en springer væk!!
Han kæmpede videre i endnu 35 træk men måtte naturligvis bøje sig. 0-2
2 ~in. efter reducerede jeg. Min modstander lavede tidligt en alvorlig
positionel fejl, som blev straffet efter alle kunstens regler. Afslut
ningen var nydelig. 1-2 . Næste resultat på lystavlen kom fra første
brættet. Her havde Ejlert f'å et t_ravetF'l emmLng J3ruunfrem. Når man be
tænker, at han ikke har spillet klubskak i mindst 2~ år, var det sik
kert en fornuftig dispo:_:;itionaf ham at undergå operationen "hurtigt
ud-af-teorien''. Desværre for F.B. gik det sådan,a~ operationen lykke
des, men patienten døde! Flemming sprællede do5 helt godt, og en over
gang troede je~ faktisk, han var ved at udligne, men det endte altså
med store klø. 1-3 . :Dereftert_avBjørn _;_;;nemarkhånd. Også B.E. tabte
hurtigt en af de små men var dog langt fra fortabt. Det blev han først
da han i slutspillet forærede endnu en bonde væk. 1-4 . På dette tids
punkt mærkede jeg et let sus, og da jeg kit.gedeop, nåede jeg lige at
se ryge;_.enaf Jacob IcubLn . llerafanto[ jet:'.,at han havde fået mindst
remis (hvis han taber ser man sjældent mere end skyggen af ham). J.R!
spiller ind imellem noe,lenydelie:_epartier, men hans spillermoral er
under al kritik. Det må, være frustrerende for hans modstandere ikke at
kunne diskutere parLiet med ham. Men det eik altså godt nok. 2-4 . Kort
før spilletidens ophør mdtte ogsu Per KUnlmann bøje si5. Dette var af
gjort matchens me:3tkomplicerede oc,spændende parti. Og ind imellem
også meget velspillet. l partiets sidste halvdel blev der do~ begået
et par t.emmeLi.i store fejl fra bet;resider, Of desværre var det P.K.,
der lavede den ei date fejl. 2-5 . Iieri alligevel et + i karakterbogen



til Per for deJlig aggressiv skak (hvorfor spiller du ikke sådan i
vinterturneringen?). På j.-brættet ydede Jørgen Larsen (som altid) en
solid indsats. Det blev hæng epar-t l, men J.1. havde bonde mere og vandt
da også nemt, selvom han havde analyseret på en forkert stilling (der
var en bondemand, som stod lidt anderledes enclJørgen mente) - sjusk!
Men altså: J-5 . Jåvidt jeb ved, har Jørgen Larsen scoret 5/5 points
indtil nu i denne sæsons holdkampe. Flot.

Det må være ord nok, lad os gå over til skakken:

Leif Sørensen - Kaj Gylling-Nielsen 8. Bræt Rødovre 1983

l.e4,e5 2.SfJ,Sc6 3.Lb5,a6 4.Lxc6 (altså Afbytningsvarianten i Spansk)

4.-,dxc6 5.dJ (lidt for passivt ville jeg mene) 5.-,Ld6 6.Le3,Sf6 7.h),

o-o 8.Sbd2,b5 9.0-0,05 10.Sb),De7 ll.a4,Lb7 12.Dd2,c4 (sort står alle

rede glimrende, O§, nu får han ovenikøbet en bonde foræret) 13.dxc4,bxc4

14.Scl,Sxe4 15.De2,De6 16.Sa2,f5 17.Sd2,Jxd2 18.Lxd2,f4 19.f3,Tf6 20.

Se) (sikken rejse: 3bl-d2-b3-cl-a2-cj! Det viser sig da også, at den er

så forpustet, at den hurtigt vælger at trække sig ud af kampen) 20.-,

Tg6 21.Kh2 (hvis Leif havde set sorto svartræk, havde han nok trukket

21.Khi) 21.-,e4 22.0xe4,Lxe4 2J.Dxe4,Dxe4 24.fxe4,f3+ 25.gJ,Txg3 26.LcJ,

Tg2+ 27.Khl,Th2+ 28.Kgl, Txh3 og hvid opgav ca. 15 træk senere. 0-1

Vi behøver ikke at se mere, sort vinder efter behag.

Egil Volden - Villy Kjeldsen 4. Bræt Rø?ovre 1983

0pil det igennem men prøv ikke på at forstå det.

l.SfJ,d5 2.c4,c6 3.d4,Sf6 4.Sc~,g6 5.bJ,Lg7 6.ej,o-o 7.Le2,e6 8.o-o,b6

9.cxd5,cxd5 10.Sb5,Lb7 ll.LaJ,Te8 12.Sd6?? (med dette træk undgår Egil

på det eleganteste at vinde en bonde. Varianterne er ellers enkle nok:

12.Tcl(!) (trækfølgen er vigtig). (1) 12.-,Sa6? 1J.Sd6,Te7 14.Sxb7,Txb7

15.Lxa6 og (2) 12.-,Sc6? 1J.Sd6,Te7 14.Sxb7/Cxb7 15.Txc6 går jo ik

ke, så sort må prøve: (3) 12.-,Lc6 1J.Sd6,Te7 (1J.-,Tf8 14.Se5!) 14.

Se5! ,Tc7 (14.-,Lb7 15.Sb5) 15.Jdxf7 med bondegevinst) 12.-,Te7 lJ.Tcl

(forsent!) 1J.-,Se8(!) 14.Sc8???? (og med dette træk undgår Egil smart

at opretholde den materielle ligevæet. Hovedideen m~d teksttrækket har

nok været dobbelt--ane;rebetpå blO OL dlO, hvor Egils modstander havde

to stykker chokolade liggende) 14.-,Td7 (smæk sagde det, og så var hes-



ten i bås) 15.Dc2?? (og her un~går Egil m~get fikst at få lidt for sin

springer: 15.Lb5,Lxc8 16.Lxd7,1xd7 ~iver da hvid en 'tyk' for to 'tyn

de') 15.-,Sc6 (der kom hængelåsen) 16.Lb5?? (med nød og næppe undgår

Egil at få en bonde for springeren. - I sandhed en afgørende trækserie)

16.-,Txc8 (resten skal man kun spille igennem, hvis man vil se, hvordan

man taber med en officer i underskud) 17.DdJ,Tdc7 18.h4,Lf8 19.Lxf8z

Kxf8 20.h5zSd6 21.Lxc6,Txc6 22.Txc6zTxc6 2J.Se5zTc7 24.f4,Se4 25.hxg6,

hxg6 26.Db5,De8 27.Db4+,De7 28.Del,Kg7 29.Tfj,Tc8 JO.g4,f6 Jl.SdJzTh8

J2.Kg2,Kg8 JJ.ThJzTxhJ .34.KxhJ,La6 J5.0b4,Lb5 J6.Kg2,Dc7 J7.a4zLe8 J8.

Sa6zDcJ J9.DxcJ,~xcJ 40.a5,bxa5 41.~c5,Kf7 42.Sb7,a4 4J.bxa4,Lxa4 44.

KgJ,Ke7 45.Kh4,~dl 4G.~c5zLc6 47.f5,exf5 48.g5,Sxe3 49-6xf6+,Kxf6 50.

KgJ,a5 51.KfJ,Sc2 52.SbJ,a4 5J.Sa5,Lb5 og hvid opgav. 0-1

.Et nederlag der kunne være undgået!?

Per Klihlmann - Peter Thurmann 7. Bræt Hødovre 1983

l.e4,e6 2.d4,b6 J.SfJ (jeg ville nok have foretrukket det mere aggres

sive J.c4!?) j.-zLb7 4.LdJ,c5 5.cJ,Sf6?! (m~ske er 5.-,d5 bedre) 6.Lg5,

Le? 7.Sbd2,o-o 8.Dc2,h6(?) (på dette følger en ubeha&elig overraskelse.

En smartere måde at få fJernet løberen på er: 8.-,Sd5!?) g.h4! (meget

fint. Hvad nu hvis 9.-,11xg5 10.hxg5: Jeg ser mig ikke i stand (=er for

doven) til at analysere stillingen til bunds, men hvis sort prøver at

beholde sin springer, går det i hvert fald galt: (1) 10.-,Sh7 ll.e5

med afgør~nde fordel (+-) (2) 10.-,S64 ll.e5,Te8 12.La6! +-

(3) 10.-,Se8 ll.e5,g6 (11.-,LxfJ 12.Lh7+,Kh8 1J.Lg8+) 12.Lxg6,fxg6 lJ.

Dxg6+,Sg7 14.Th7,Tf7 15.Dh6 +-) 9.-,Sc6?! (meget tvivlsomt. Ikke p.g.a

partifortsættelsen men p.g.a. 10.Lxf6,Lxf6 ll.e5 efterfulgt af lang ro

kade + stormangreb på kon5efløjen. Det bedste for sort havde nok været

9.-,Se8 med klar (men ikke umiddelbart afgørende) fordel til hvid) 10.

e5?,Sd5 ll.Lxe7,Sdxe7 12.dxc5!? (hvid ope:ivercentrum frivil1igt; må

ske var Per bange for at c-linien blev åbnet (efter -,cxd4). Mere na

turligt end teksttrækket ser 12.g4 ud) 12 ...::.z..Pxc51J.o-o-o,Da5 14.Kbl

(også 14.Sc4 (Dxa2, 15.SaJ) kom på tale) 14.-,f5 15.exf6e.p. ,Txf6 16.

Sb3,Db6 17.Lh7+!?,Kh8 (ellers rYt.erd7; nu truer -,g6) 18.Sg5! (en

glimrende ide. Vi må lige se, hvad der sker, hvis sort modtater det ge-



nerøse offer: 18.-,hxg5 19.hxe,5, her kan sort irn.allem19.-,Tf4 og 19.-,

Tf8, der begge bliver mødt af 20.Txd7(!) med ideen Lf5+/Lxe6+. - Hvad

nu hvis sort prøver at fange løberen med 18.-,g6. Så følger 19.rrxd7,

f.eks. 19.-,Kg7 20.Se4!) 18.-,Se5! 19.Le4,S7g6 20.f4(!) (for efter 20.

-,Sxf4 21.Lxb7 er det nat for sort) 20.-,Lxe4! 21.Dxe4?! (hvis Per hav

de set sorts svar, havde han nok forsøtt 21.Sxe4!?) 21.-,d5(!) (hovsa.

Nu kommer der en meget svær fase for hvid. liidtil har han haft initia

tivet ot et stort pres pd sorts stilling - nu har hvid pludselig intet.
Reaktionen er oftest, at man taber en sådan stiLlins,efter en (eller
flere) simple fejl. Per KLi.hlmanntilslutter sig flertallet) 22.DeJ,Sd7
(på 22.-,Txf4 følger 2J.h5 med uklart spil) 2J.g3 (dem der har tid kan
jo kigge på den interessante muLi.ghed 2J.f5!?) 2J.-,Kg8 24.~..lfJ(man
kunne også prøve 24.Se4!?) 24.-,3e7 25.Tdel?! ,Sf5 26.Df2,a5?! 27.Se.5,
Sxe5? (her ser 27.-,c4 sjovt ud) 28.fxe5,Tf7 29.'rhfl?? (her kunne par
tiet alligevel have få et en lykkelit:,afslutning. 29.Dxc5 vinder jo en
bonde (29.~,Dxc5 JO.Jxc5,Sxg3 Jl.Th3 samt ~xe6)) 29.-,Tc8(!) JO.g4,Sd6
Jl.Dc2?! ,Txfl J2.Txfl,Se4 JJ.Sd2,Db5 J4.Tel,Sf2 J5.Sc4?? (og her kom så
den afgørende fejl) 35.-,Dxc4 J6.Dxf2,Dxe.4 J7.Kal,Df5 J8.Di;J,Tf839.aJ
(eller J9.Tgl,Dfl+) J9.-,Df2 40.Tgl,DxgJ 41.TxgJ,Tf4 42.ThJ,Te4 4J.Ka2,
a4 44.bJ,Te2+ og hvid opgav. 0-1
Og dermed jubilæumssejr: Det var peter Thurmanns turneringsparti nr. lOO.

Og så et lille navngivningsproblem:

Steffen Ferrung - Fle:mmincJ3ruun 1. Bræt Hødovre 1983

l.e4,c6 2.d4,d5 J.exd5,cxd5 4.c4,dxc4(??!)

Hvad vil teorihundene kalde det?
Fremskyndet Panov-angreb eller
Kom-bare-an forsvaret eller
Åbent-hus varianten eller •••
Under alle omstændigheder et meget tvivlsomt eksperiment.

Partiet Peer Rafn - Søren Drejfeldt følt.eri næste nummer af Interne
Træk; d.V.'.:3.hø j st sandsynlit februar 1984 !!!!!!

Søren Drejfeldt


