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Søren Petersen debuterede i Mesterklassen med at vinde
Rødovremesterskabet meget si"\tkertmed 5 point.
Vi grat-ulerer Søren med titlen.
BTI..iv ved på samme facon, så kan du opnå .mange gode resultater.
nr. 2"

blev Johnny ?nylin med 4pts. og Flemming Bruun nr.3. med

~.klasse blev vunde t af' favori ten Leif Sønderskov meget sikkert
med 5 point. Han satte dermed oprykningen til mesterklassen i
Vinterturneringen i relief o
Peter Rank blev nr.2 med 4t pts.
2"klasse var meget jævnbyrdigt og her måtte der korrektion til
for at vinderen kunne kåreso
2•. åndersLundsgård

4t

3. Bjørn l~nemark

4t ::?tso korrektion 18~- (20t)

4. SøGamborg
5. K.Jeppesen

p+s , korrektion

l8f ( 21)

4.pts korr. 15
4opts. korr. 13

3.- klasse.

Bt af vore ganle trofaste medlemmer Johs" Rasmussen havde atter
genfundet noget_af tidligere tiders styrke og vandt klassen
med 5 ptso
Den yngste deltager ville ikke stå. t::.lbageog Morten Lundsgård
satte sig pa 2.plaO.sen :med 4t pts.
Harry Christiansen blev n:r-• 3 med 4 pts. og korr. l9, mens det
endelig lykkedes for Lars A.11dersender blev nr. 4 med .4 pts og 13
i korrektion.
I KSU holdturneringen

går det op og ned.

I holdet vandt i 3.runde med 7-l over Amager,men er bagud 2-4 +2h
i 4•.runde mod B::"'rJndbyerneo
II holdet va.ndt først 5±-2* over Brøndbyvester men tabte så 2-6
til Jernbanen I.
III holdet remis mod Amager 4-4, og 3-5 til Tåstrup I.
IV holclet har k.Lar-e t sig bedst i disse runder. 4-4 mod KFUIJ1 I
og derefter sejr 7-l over Islløj I.
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Som formand for KSU og i den egenskab holdleder for Københavns byhold
får man mango oplevelser :på rejser msru,
Også som tilskuer til vore bedste spillere$udfoldelser

på de 64 felter

~
d e t amer-,
•
kran man z~na mange spæna.en

Som f .eks• da jeg var vidne til følgende gyser

på bxæ.t 9. da Københavns

byhold vandt 12~--ll~ over 5vBriges landshold.Partiet er komnen+ei-c+ c.f don danske al:etør: Jørgen Hvenekj~lde i DSU' s
pressemeddelelser.
Frem med brættet gutter og hold øjnene åbne".

"Da - som sædvanlig -·de eneste pa,rtier,der kan gøre krav på at
blive bevaret for de kommeP-deslægter, blev spillet ved det bræt,
hvor jeg befandt mig, har Ejlert 9edt mig sende partierne til dig
forsynet med mesterens egne noter. Følger vedlagt. Venlig hilsen,
Hvenekilde.11 Vi bøjer os i støvet for dig, herre ogmes'cer. 0 kom,
alle I skønhedstørstende udøvere at skakspillet som har fulgt med i
en lang og sej match mellem Karpov og Kortjncj, kom og bliv grebet
af skønheden i vort ædle spil!
HÅKAN ÅKVIST - JØRGEN HVENEKILDE
l.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lb5,Lc5 4.c3
5.a4,1,bbb.Lg5,exd4 7.e5,dxc3(!J Hvid kan nu f~ et behageligt
spil med 8.sxc3, hvorefter sort mK spille h6 - og efter Lh4, g5. Men
da hvid har fået mistanke om at Sort er gal, og endvid~re (helt rigtigt) er tilhænger af princippet: At man skal tage en officer, hvis
man ikke kan se, hvorfor man ikke skal, så følger 8.exf6,cxb2 9~
De2+,De7!! lo.fxe7,bxal(D) ll.o-o,Sd4! 12.Sxd4,Dxd4 13.Sd2,c6 14.Sf3!
Det tillokkende 14.se4 (for dem; der har opdaget hullet pl d6) kan
besv~res med 14.-,f5, men endnu ~edre er formentlig 14.-,Lc? 14.-,Dc5
15.Ld3,f6! Der er ikke tid til 15.-,d5 p.gr.a. 16.De5,f6 17.Lxf6,gxfb
18.Dxfb,Tg8 19.Lxh7 16.Db2! 16.Tel ser lovende ud, men ender med et
klart fordelagtigt slutspil for sort efter ~6.-,Dxf2+ 17.Dxf2,Lxf2+
18.Kxf2,fxg5 19.Sxg5,d6 2o.Sxh?,Lg4 21.Lg6-~,Kd7hvorefter 22.Sf8+
besvares med Txf8 og 22.h3 med Le6 16.-,Kxe?(?) Bedre 16.-,Kf7 17.
Le3!,Dh5 18.D-'l3+,c5
Ikke af lyst 19.Tel,Kd8 2o.Tbl!,Lc7 Hvid arbejder godt med sit terræn og sin udvikling og giver ikke s~rt ro. Gryden skal holdes i kog, når man er kvalitet og 2-3 bønder bagud 21.
Lxc5,Te8 22.'rcl!
,Te6! 22.-,Lf4 havde kostet dronningen efter 23.Da5+
efterfulgt af en løberskak på b6 eller e?. Teksttrækket er en invitation til ærligt slagsmål: 23.Lc4,d5! 24.Tdl,Lxh2+ 25.Kfl,Ld? 26.
Lxd5,(26.Txd5 besvares med 26.-,Dxd5! 27.Lxd5,Lb5+ og mat i 2) Ke8
og den sorte konge undslipper med en bonde e~ler to i overvægt. Men:
23.h3,b6 24.Le3,Lb7 25.Sd4,Txe3 26.fxe3,De8 27.Lf5,g6 28.Txc?!,Kxc?
29.Sb5+,Kd8 3o.Sd6,Df8 En andei mulighed er 3o.-,De7 31.Sxb7+,Ke8
32.Sd6+,Kf8 33.Le4,TCB"34.Dd3 med uklar stilling 31.Sxb?+,Kc? 32.
Dc3+,Kxb7 33.Le4+,Kb8? 34.Dc4(?!),a5 Ikke mærkeligt at begge er i
tidsnød. Værst sort, som burde have spillet 33.-,Ka6, der giver et
dronningslutspil med bonde mere, men nok vanskeligt at vinde. Hvids
34. træk fører forceret til remis, men han kunne have foretaget et
(tvivlsomt) gevinstforsøg med 34.Db3 der bevarer truslerne p% den
lange hvide diagonal, men udelukker svar t.r-ække t a7-a5. Fortsættelsen bliver: ~4.-,f5 35.Lf3,De8 36.Dd5,Dxe3+ 37.Kh2,Kc7 38.Dxa8,Df4+
39.g3,Dd2+ 4o.Lg2,Dxa2 med en meget svær (remis)stilling 35.1xa8
Kxa8 36.Da6+,Kb8 37.Dxb6+,Kc8 38.Dxa5,Dd6 39.Da8+,Kc7 4o.Da7+,Kc8
Sf6
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