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 RO-O-OKADEN 
Endnu et spændende 
år i Hillerød er 
ved at løbe ud, har 
jeg ladet mig for-
tælle. 
 
Hillerød startede 
med at tage første-
pladsen i seks-
kantsmatchen, delt 
med Helsingør på 
hjemmebane. Plejer 
det ikke ifølge 
traditionen at be-
tyde dårlige hold-
præstationer senere 
på året? 
 
For første gang i 
længere tid, har vi 
kun kunnet stille 3 
hold. Så nu skal 
der kæmpes hårdere 
bare for at holde 
de tidligere års 
placeringer. 
 
Ikke mindst, med at 
finde ud af, hvor 
hulen man skal hen. 
Rudersdal? Furesø? 
Jeg mener, Hillerød 
Skakklub nødvendig-

vist så bør omdøbes 
til Nick Hækkerup 
Skakklub. 
 
Christopher er ende-
lig blevet sparket 
op på førsteholdet. 
Det kan jeg også hu-
ske første gang, jeg 
gjorde. Hold da op, 
hvor fik jeg smæk. 
 
Hillerød Open løb 
for første gang af 
stablen. Jeg har en 
revolutionerende 
idé: Skal vi ikke 
sige, at til næste 
år laver vi en tur-
nering, som Ib ikke
(!) vinder!? Sådan 
bare for at prøve 
noget nyt. 
 
Martin blev IKKE 
danmarksmester. Så 
må han jo prøve igen 
til næste år. Der er 
muligheder nok end-
nu. Talentet stræk-
ker sig jo nok et 
par år endnu. 
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 Legehjørnet 

XABCDEFGHY  
8rsnl+kvlntr(  
7zppzp-+-zpp'  
6-+-zp-+-+&  
5+-+NsNq+-%  
4-+-zPp+-+$  
3+-+-+-+-#  
2PzPP+-zPPzP"  
1tR-vLQmKL+R!  
xabcdefghy  
1. Hvad kan man få for to 
springere? 
XABCDEFGHY  
8-+-tr-+k+(  
7+p+-+p+-'  
6-+-zp-+p+&  
5+L+Pvll+p%  
4PwQ-+-+Pwq$  
3+-+-+-+-#  
2-zP-+-+RzP"  
1+-+-+R+K!  
xabcdefghy  
3. Løberparret giver vel kom-
pensation? 

XABCDEFGHY  
8-+-+-+-mk(  
7zpptr-+-zpp'  
6-+-+-+-+&  
5+-+-snP+-%  
4-+qzpP+-+$  
3+-+-+P+P#  
2PzP-+-+Q+"  
1+K+R+-tR-!  
xabcdefghy  
2. Hvordan udnytter man bedst 
Sorts svækkelser? 
XABCDEFGHY  
8r+l+k+-tr(  
7+-+-+p+-'  
6pzp-+-sn-+&  
5+-vLP+n+p%  
4-zP-+-zP-vl$  
3wq-sNL+Q+P#  
2P+PmK-+-+"  
1+-+R+-tR-!  
xabcdefghy  
4. Der mangler en officer. 
 

Hvid trækker i samtlige opgaver 

On the first day of christmas, my true love gave to meeee… løsninger på side 23. 
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Formandens side

Mens jeg sidder her og vist 
allerede er i Brasilien rent 
mentalt (ja, jeg skal holde jul 
på en brasiliansk tropeø, ikke 
dårligt, hva’), prøver jeg at 
fokusere på hvad der så er 
sket af skaklige ting siden 
sidst, som jo var lige efter 
sommerferien. Det forekom-
mer mig nemmest at starte 
med det senest nye, så lad mig 
starte med at nævne at vi nu 
langt om længe er kommet i 
gang med klubmesterskabet, 
der i år er på 7 runder. Indtil 
videre er vi kun 15 spillere, 
hvilket ikke er imponerende, 
men der er da blevet to rime-
ligt spændende grupper ud af 
det. Ellers er Martin Percival-
di med 7 af 9 blevet nr. 2 ved 
de seneste skole-
skakmesterskaber. Godt gået, 
Martin, selv om det ikke blev 
til den 1. plads du havde 
drømt om. Næste år rykker 
Martin op i den næste alders-
klasse, og så bliver det selv-

følgelig lidt sværere, men så 
er du jo også blevet bedre 
selv. Vores nyskabelse, den 5-
runders koordinerede efterårs-
turnering, som vi fantasifuldt 
kaldte Hillerød Open, fik 20 
deltagere, fordelt på 3 grup-
per. Alle præmier på nær en 
blev taget af Hillerødfolk, så 
lad mig bare nævne dem alle 
her: Basis 2 blev vundet af 
Sven Dahl, nr. 2 i den gruppe 
blev Stig Lenskjær og nr. 3 
(der var tre præmietagere i 
den gruppe) var Ole Rasmus-
sen. Basis 1 blev vundet af 
Hans E. Jacobsen med Chri-
stopher Pedersen på anden-
pladsen (Hans vandt det ind-
byrdes parti). Mestergruppen 
vandt jeg selv med maksimum 
5 af 5, hvilket gav et kandidat-
resultat og +2100 i rating, 
hvilket var et nytårsforsæt for 
mig, så lige at ryge over med 

Ib Hother Andersen 
Løngangsgade 22 
3400 Hillerød 
tlf. 48244468      
e-mail: ia@melib.dk 
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 et enkelt point i årets sidste 
turnering var jo bare i top. 
Andenpladsen blev snuppet 
af Michael Tandrup fra BMS 
(med 2½ point!). Holdturne-
ringen er også kommet i 
gang, og man må nok sige at 
andetholdet er som skudt ud 
af en kanon med en 61-1½-
sejr over Allerøds 2. hold. 
Men jeg har også en spion 
plantet som har fortalt mig at 
de har holdt spiller-taktik-
møder og alt sådan noget. 1. 
holdet fik 4-4 mod stærke 
Næstved (en særlig fryd var 

det at se tidligere Hillerød-
medlem, Brian Schyberg, 
blive sat mat af Thomas 
Svenninggaard), og 3. holdet 
har vundet en kamp og tabt 
en. Alt i alt er vi vist kommet 
ret godt i gang, og når man 
så tænker på klubbens to nye 
stærke reserver, Christopher 
Laursen (2258) og IM Niko-
laj Borge (2405), så skal det 
nok blive sjovt i år! God jul, 
alle sammen, og hav en god 
juleafslutning. Jeg skal tæn-
ke på jer ovre på Ilha Gran-
des palmestrande! 
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v/Peter Willer Svendsen 

I modgang og med-
gang 
 Sæsonstarten i juniorafdelingen 
været noget turbulent. Flere af de 
trofaste juniorer har desværre 
forladt os, men der er heldigvis 
også kommet mange nye til. Ju-
niorskakken har det utroligt 
svært i Nordsjælland. På nær os 
selv, og Allerød Skakklub, som 
har en meget succesrig junioraf-
deling, er det meget småt med 
tilbudene til de yngste. Der er 
ingen turneringstilbud, udover 
jule-juniorgrandprix-turneringen, 
som Espergærde arrangerede i 
Nødebo d. 1. December. I samar-
bejde med Allerød, prøver vi at 
få sat gang i nogle turneringstil-
bud i starten af 2008. 
Der er trods alt, allerede sket en 
del i denne sæson. Vi har gang i 
en masse teknikmærker. Allerød 
afholdte Kredsmesterskaber i 
Skoleskak, turneringen der kvali-
ficerer en til DM i Skoleskak. 
Turneringen var nærmest en ud-
videt Allerød juniorklubturne-
ring. Udover deltagere fra Alle-
rød var der 3 udefra, hvoraf de 2 
var fra Hillerød. Allerød løb med 
alle billetterne til DM i Odense, 
på nær en. Det var vores egen 
Martin Percivaldi, som blev en 

suveræn vinder af gr. F, årgang 
99 og yngre.  

DM i Skoleskak 
2007 
For andet år i træk havde Martin 
kvalificeret sig til DM. Ambitio-
nen var at forbedre sidste års 4. 
Plads. Så udover træningen i 
klubben, havde den også stået på 
ekstra træning der hjemme. Mar-
tins far havde skaffet en masse 
materiale, som blev grundigt 
gennemgået, og der blev spillet 
en del på nettet. 
 Selve Dm-stævnet blev afholdt, 
for 34 gang, på Abildgårdsskolen 
i Odense d. 24-25 november. 
Martins forældre insisterede på, 
at jeg tog med, for at støtte Mar-
tin under turneringen. Det gjorde 
jeg med stor glæde. Først og 
fremmest for Martins skyld, men 
også fordi det er en stor oplevel-
se, at overvære turneringen. Se 
så mange børn og unge spille 
skak, og mange af dem forbav-
sende god skak.  DM-stævnet er 
en meget intensiv begivenhed, 
som i den grad er lige så hårdt, 
for den engagerede forælder og 
leder, som for deltagerne. For at 
have de bedste muligheder for 
hvile og restitution, havde Mar-
tins forældre valgt at køre selv, i 
stedet for at deltage i fællesrej-

Juniorskak 
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sen, sammen med de øvrige 
deltagere fra Frederiksborg-
kredsen. De fravalgte også 
fælles inkvarteringen på spil-
lestedet, så vi overnattede på 
et lille hotel inde i Odense. 
Selve turneringen strakte sig 
over  9 runder, 6 lørdag og 3 
søndag. Vi havde hjemmefra 
kun regnet med de skulle spil-
le 8 runder, med 5 lørdag og 3 
søndag. Den ekstra runde, 
skulle i Martins tilfælde vise 
sig at være fatal. Det blev hel-
digvis ikke fatalt, for nogen af 
os, Martin, hans forældre eller 
mig, at vi var udsat for et 
færdselsuheld lørdag aften. På 
vej fra spillestedet til hotellet, 
bremser Martins far op, på vej 
ind i en rundkørsel, vi har lige 
brug for at orientere os. Med 
stor kraft banker den bagved 
kørende bil ind i os. Forældre-
nes bil er heldigvis udstyret 
med en jydekrog, så udover 
chokket, eder og trusler fra 
den bagved kørende, sker der 
hverken os eller bilen noget, i 
modsætning til bilen, der kørte 
ind i os. Hele fronten på bilen 
er krøllet sammen. Efter ud-
veksling af navne og tlfnum-
mer kører vi videre. Turnerin-
gen set som helhed, indfriede 
til fulde ambitionerne, og gav 
et flot resultat. Personligt me-

ner jeg alligevel ikke, at mar-
ginalerne var på Martins side. 
Så til det, som det drejer sig 
om, skakken. Turneringen 
indledes, i runde 1, mod en 
der også var med året før, men 
det er tydeligt Martins frem-
skridt er størst, han vinder me-
get overbevisende. I runde 2 
får Martin endnu en sikker 
sejr, se partiet senere i artik-
len. Runde 3 byder på Benja-
min, der er Martins ven, og 
som vi havde vurderet til at 
være forhåndsfavorit. Martin 
vinder en officer i åbningen, 
og da Benjamin, senere i parti-
et ikke ser han kan vinde den 
igen, ender det med endnu en 
gevinst til Martin. Christian 
Sejersen er modstanderen i 
runde 4. Han var også med 
året før, men er tydeligt blevet 
meget bedre. Martin spiller 
rigtig flot, vinder en officer 
for en skidt kongestilling. 
Spiller stillingen godt indtil, 
de mange tilskuere påvirker 
ham. I en meget presset stil-
ling, og påvirket af den megen 
opmærksomhed, ser Martin 
ikke de vindene fortsættelser i 
partiet, og taber til sidst. Nede 
på jorden igen efter at have 
drømt om Danmarksmester-
skab, vinder Martin igen i 
overbevisende stil i runde 5. 
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Runde 6, den ekstra runde, som 
vi ikke havde regnet med. Martin 
er træt efter en lang og hård dag, 
og taber hurtigt et parti, hvor han 
spiller langt under vanlig stan-
dard. På trods af vores lille 
uheld, får Martin en god nats 
søvn, og er tilbage i superform 
søndag. Selvom søndagens 3 
runder udelukkende byder på 
gode modstandere, er Martin om 
end endnu mere overbevisende i 
sit spil i runde 7, 8 og 9, end han 
var i de bedste øjeblikke om lør-
dagen, så der er maksimal point 
høst om søndagen. Samlet når 
Martin 6 point ud af 9, hvilket 

rakte til en 2-4 plads. Ud fra kor-
rektionsberegning, blev det så til 
tredjeplads, overhalet af en bag-
fra kommende, hvilket nærmest 
ikke burde kunne lade sig gøre, 
men stadig utrolig flot, og vi ta-
ger af sted igen næste år, og gør 
det endnu bedre! 
Nu til partiet. I får partiet som 
det er, uden lange varianter, men 
med nogle få kommentarer. Nyd 
hvor gode de er til at fastholde 
en plan, og reagerer aktivt, når 
det viser sig, at planen er dårlig. 
Så skal I huske på, at de kun er 8 
år gamle. 
 

Den stolte vinder med sin præmie og tilsvarende stolte juniorleder 



- 8 - 

 Hvid: Martin Percivaldi 
Sort: Jesper S. Thybo  
 
1.d4,d5 2.c4,e6 3.Sc3,Lb4 
4.Sf3,Lxc3 5.bxc3,Sf6 
6.Lg5,0-0 7.e3,Sc6 
8.Ld3,h6 9.Lxf6,Dxf6 
10.Tb1,b6 11.0-0,e5, i sin 
iver efter at få et kongean-
greb, svækker sort sit cen-
trum, og det udnytter Mar-
tin straks, 12.cxd5,Se7 
13.Sxe5,Dg5 14.Le4,Sf5 
15.d6,Tb8 16.dxc7,Tb7 
17.Lxb7,Lxb7, Martin 
vandt en kvalitet, og fik en 
god fribonde, til gengæld 
har modstanderen et irrite-
rende pres mod Martins 
kongestilling, 18.Sf3,Lxf3 
19.Dxf3,Sh4 20.Dg3,Df6 
21.Tb4?, indledningen til 
en forkert plan, 21.-,g5 
22.Tc4,De6!, hov tårnet på 
c4 står rigtig skidt, men i 
stedet for at trække tilbage, 
og i værste fald deplacere 
det, vælger Martin at give 
sin gode fribonde på c7, for 
med materiel overvægt, at 
bytte tårne, som også tager 
lidt af vægten i angrebet, på 

hans egen konge, 
23.c8D,Txc8 24.Txc8,Dxc8 
25.Tc1,Dc6 26.f3,f5 
27.Db8+,Kh7 28.Dxa7+,Kg8 
29.Db8+,Kh7 30.De5, den 
foregående sekvens, er som 
træner, vidunderlig at se på. 
Snup en bonde med skak, og 
centraliser dronningen, så den 
både angriber og forsvarer, 
30.-,g4 
XABCDEFGHY  
8-+-+-+-+(  
7+-+-+-+k'  
6-zpq+-+-zp&  
5+-+-wQp+-%  
4-+-zP-+psn$  
3+-zP-zPP+-#  
2P+-+-+PzP"  
1+-tR-+-mK-!  
xabcdefghy 
Nu afgør Martin partiet, men 
afslutningen er også meget 
konsekvent og flot, 
31.De7+,Kg8 32.Dxh4,gxf3 
33.Dg3+,Kh7 34.Dxf3,Db5 
35.d5,Db2 36.Dxf5+,Kg8 
37.Db1,Dd2 38.Dg6+,Kf8 
39.Tf1+,Ke7 40.Tf7+,Ke8 
41.Dg8#.    
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Kulturnatten 
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Hillerød Skakklub fylder 100 
år den 3. februar 2010. Dette 
runde jubilæum skal selvføl-
gelig fejres på behørig vis, og 
forberedelserne kan ikke star-
te tidligt nok. Derfor er jubi-
læumsudvalget så småt be-
gyndt at røre på sig. Det vil 
sige: Vi har holdt det første 
møde, og er blevet enige om 
nogle arrangementer vi vil gå 
efter.  
Selve jubilæet er 3. februar 
2010 og dagen skal selvfølge-
lig fejres med en stor fest. 
Ved 50 års jubilæet i 1960 
blev der holdt en gallafest 
med fruer (som det hed den-
gang) på Hotel København, 
med middag, taler, festsange 
og musik - alt sammen i bed-
ste sølvbryllupsstil. Noget i 
den stil kunne vi godt tænke 
os at gentage - selvfølgelig 
omsat til 2010-forhold.  Fe-
sten kunne også suppleres 
med et stort PR-arrangement 
med et eller andet skakligt 
indhold - f.eks. på slottet.  
Derefter er det tanken at tiden 
fra februar og frem til påske 
skal bruges til at promovere 
skakken i Hillerød på forskel-

lig måde, f.eks. med udgivelse 
af en jubilæumsbog, og det 
hele kunne så passende kulmi-
nere i påsken 2010 med afhol-
delse af DM i skak.  Påske-
stævnet har aldrig tidligere 
været arrangeret i Hillerød, så 
her er den perfekte anledning. 
Til det første jubilæumsmøde 
mødte Erik, Stig, Palle, Sofus, 
Svenne, David, Henrik Holm 
og Laurids.   
I tiden fremover skal vi blive 
mere konkrete på en række 
områder.  Vi skal med tiden 
have udpeget nogle underud-
valg til f.eks. at skaffe sponso-
rer, håndtere presse og kom-
munikation, PC-teknik i for-
bindelse med livedækning af 
påskestævne, festudvalg og 
sikkert flere endnu.   
Derfor vil vi i festudvalget 
gerne have kontakt til endnu 
flere af klubbens medlemmer, 
som har specielle evner, kon-
takter eller interesseområder 
vi kan benytte os af til denne 
store begivenhed. 
 
På festudvalgets vegne 

Hans E. Jacobsen 
    

Jubilæum 2010 
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Hans i stand til at hente et 
helt point. 
 
1. brættet (Esben) var klart 
størst rating favorit, men 
modstanderen spillede so-
lidt. Se partiet nedenfor 
 
2. brættet (Hans) vandt i en 
Lukket Siciliansk. Ved et 
positionelt bondeoffer, som 
modstanderen ikke turde 
modtage skaffede han sig 
overvægt også i centrum og 
da angrebet på kongefløjen 
kom brød modstanderen 
sammen 
 
3. brættet (Sofus) gik med 
sort frisk til modstanderen 
med Hollandsk, men hvid 
formåede hele tiden at hol-
de centrum så åbent at sort 
ikke kunne tillade sig at sat-
se 100% på sit kongean-
greb. Remis var nok et me-
get rimeligt resultat 
 
4. brættet (Frands) spillede 
Bird og fik også ganske 
pænt fat i centrum, men 
Sv.E. Førby-Sørensen er jo 
en solid modstander, så hel-

2. Holdet 

2. holdet mod Ålsgår-
de: 4-4 

Første runde i holdturneringen 
er altid lidt speciel. Ingen ved 
på forhånd hvem der er ”under-
dog” og derfor skal lamme-
tæves, og de hold-taktiske 
overvejelser må derfor baseres 
på et lidt løst grundlag, som 
f.eks. ambitioner om opryk-
ning, rating tal etc. 
Vores udmærkede holdleder 
Hans Jacobsen benyttede derfor 
primært den sidste halve time 
før start til at gennemgå de spe-
cielle forhold omkring afviklin-
gen af holdskak (hvem må sige 
hvad til hvem etc.) og så blev 
vi i øvrigt hurtigt enige om 
hver især bare at få det bedste 
ud af vores stillinger uden ske-
len til holdtaktiske hensyn.  
Bedømt på ovennævnte usikre 
grundlag (ratingtallene) skulle 
vi være temmelig klare favorit-
ter, men Ålsgårde spillede utro-
lig solidt på alle brætter og som 
det fremgår af overskriften var 
vi ikke i stand til at fremtvinge 
en sejr, selv om vi pressede 
stillingerne til det yderste i stort 
set alle partier. Faktisk var kun 
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ler ikke her fik vi rigtig 
overvægt 
 
5. brættet (Henrik Dam-
gård) blev rullet med de 
sorte i en Kongeindisk. 
Hvid valgte en variant med 
g4 og lang rokade, hvor 
sorts modspil hovedsageligt 
lå i centrum. Da centrum så 
efterfølgende blev lukket 
var det spil til et mål – spe-
cielt fordi hvid spillede an-
grebet rigtig godt 
 
6. brættet (David) kom med 
de hvide ikke ordentlig fra 
start, og sort valgte en vari-
ant hvor han risikofrit kun-
ne spille på gevinst 
(dronningeafbytning + svag 
hvid bonde i e-linien). Det 
var derfor nok meget for-
nuftigt at tilbyde remis, som 
modstanderen så tog imod 
 
7. brættet (Henrik Holm) 
var nok en af dem der hav-
de størst gevinstchancer. 
Skandinavisk gambit er jo 
en dejlig åbning – også selv 
om modstanderen ikke tør 
tage bonden. Hvid valgte en 
af de solideste varianter, 

men Henrik fik alligevel sat 
modstanderen under pres 
ved frækt at spille 12) -,g5 
mens kongen stadig stod i 
centrum. Det hele mundede 
ud i ”to tynde for en tyk” og 
en bonde, hvilket gav sort 
en vis overvægt i midtspil-
let. I slutspillet er oven-
nævnte officersfordeling 
dog knap så fordelagtig, så 
Henrik valgte meget fornuf-
tigt at lade sig nøje med en 
halv mens legen stadig var 
god. 
 
8. brættet (Ole) pressede 
også hårdt på i hvid mod 
Skandinavisk. Sort fik dog 
den sædvanlige kontrol 
over d5, og da Ole valgte at 
bytte spingeren på d5 blev 
det pludselig en åben e-linie 
der var vigtig. Her var sort 
kommet først og en over-
gang havde han måske lige-
frem fordel. Slutstillingen 
(et rent springerslutspil) var 
svær at vurdere. Ole havde 
en kæmpespringer på f5, 
men til gengæld havde sort 
mulighed for at etablere en 
fjern fribonde på dronnin-
gefløjen, og sådan en vejer 
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jo tungt i springerslutspil. Re-
mis var nok et OK resultat. 
Vi skal lige se mit parti. Det 
er godt nok kun et remisparti, 
men jeg synes at det indehol-
der mange instruktive pointer 
på trods af de lidt for mange 
fejl. 
 
Sørensen,Esben – Wimo, 
Jørgen  
 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.c4 c5 
4.Le3(?) [Det jeg godt kan 
lide ved Modern Defence er at 
kampen begynder med det 
samme. Sort kan allerede nu 
få bekvemt spil med 4.-, Sc6, 
jeg lod mig dog friste af tekst-
trækket, som jeg syntes så ud 
til at vinde en bonde] Db6? 
5.Sc3! [Dette træk er ofte godt 
mod Db6 i Modern. Jeg burde 
egentlig have lært det, for jeg 
havde lige fået klø af Ib med 
trækket (dog i en lidt anden 
stilling). Sort får nu forceret 
en presset stilling. Udover di-
verse varianter med dronnin-
getab efter slag på b2 er der 
hele tiden truslen Sd5 at holde 
øje med]  Sa6 6.Sa4 Dc6 [ 6. -
,Da5 7.Ld2 Dc7 8.Lc3 cxd4 
9.Lxd4 Lxd4 10.Dxd4 Sf6 

11.Sf3 havde været lidt bedre 
iflg. Fritz, men det ville jo koste 
den gode løber] 7.d5 Dc7 8.Dd2 
d6 9.Ld3 Ld7 10.Sc3 Da5 
11.Sge2 Sb4 12.0–0 Sxd3 
13.Dxd3 Sf6 14.h3 0–0 15.a3 
a6(?) [Hvid er kommet bedst fra 
åbningen, men han burde nok 
spille i centrum, så hans sidste 
træk er nok ikke det bedste. Sort 
har dog fået løberparret, og ef-
tersom jeg havde planlagt at vin-
de på det, lægger jeg i det føl-
gende for meget vægt på at be-
holde dem, hvilket tillader hvid 
at genvinde fordelen. Min ide 
med teksttrækket var at kunne 
spille Dc7 uden at skulle besvare 
Sb5 med Lxb5, men jeg burde 
have spillet 15 -, Tfc8 med tryk 
mod c4 i stedet for] 16.b4 cxb4 
17.axb4 Dc7 18.Tac1 b6 
19.Sd4 (+/=) Tfc8 20.Sb1 e5?! 
[Det kræver gode nerver at spille 
sådan et træk, men hvid var ved 
at spille b5 efterfulgt af springer 
til c6. Hvis jeg havde haft hvid 
ville jeg nok have prøvet at 
straffe teksttrækket med 21. 
dxe6ep. I det følgende får sort 
modspil i f-linien, men først skal 
hvid forhindres i at spille c5] 
21.Sf3 Dd8 22.Sfd2 Le8 
23.Tfe1 Sd7 24.Sb3 Lf8 [Her 
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 var 24 -,a5 dog noget stærkere 
– f.eks. 25.bxa5 bxa5 26.c5 a4 
27.c6 axb3 28.cxd7 Lxd7 
(=/+)] 25.Dd2 [Der truede sta-
dig -,a5] f5 26.f4 fxe4 27.fxe5 
Sxe5 28.Lg5 Le7 29.Lxe7 
Dxe7 30.Txe4 Ld7 31.De3 Lf5 
32.Td4 Df6? [32 -,a5! (=/+)]  
33.S1d2 Tf8 34.Tf1 De7 
35.Tdf4 Dc7 36.Dg3 [Hvid har 
spillet bedst i den begyndende 
tidnød og er igen kommet 
ovenpå. Her og i de følgende 
træk ville Sd4 give ham klar 
fordel. De sidste træk i tidnø-
den koster ham dog overtaget] 
Kh8 37.De3 Kg8 38.Dd4 Tae8 
39.g4? Lc8 40.Txf8+ Txf8 
41.Txf8+ Kxf8 42.Df4+ Df7 
43.De3? [med remistilbud, men 
modstanderen er jo ikke for-
pligtet til at modtage. Sort tilra-
ner sig nu initiativet] b5! 44.c5 
Dxd5 45.cxd6 Lb7 46.Dg3 
Dxd6 47.Df4+ Kg7 [med trus-
len Sf3] 48.Sc5 [Sort parerer 
øjensynligt truslen. Der er jo 
pludselig en springerskak e6 
efter 48 -,Sf3 49. Sxf3, Dxf4. 
Alligevel skulle jeg nok have 
gået ind i denne variant. Det 
ender jo med løberslag på f3, 
og sort får officeren igen] Sc4? 
49.Dxd6 Sxd6 50.Sxb7 Sxb7 

51.Sb3 Kf6 52.Kf2 Ke5 
53.Ke3 Kd5 54.Kd3 g5 
55.Sd2 a5? [Sort har fået et 
springerslutspil med mulighed 
for fjern fribonde – d.v.s. gode 
gevinstchancer. Jeg spiller dog 
mine trumfer for tidligt ud. 55 -
,Sd6 skulle spilles. Fribonden 
kunne jeg altid få lidt senere] 
56.bxa5 Sxa5 57.Se4 h6 
58.Sc3+ 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-zp& 
5snp+k+-zp-% 
4-+-+-+P+$ 
3+-sNK+-+P# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
58...Ke5?? [Denne fejl koster 
den halve. Jeg overvejede na-
turligvis 58 -,Kc5, men kunne 
ikke se nogen gevinstchancer i 
varianten. 59. Sxb5,Kxb5 60. 
Ke4, Sc6 61. Kf5, Se7+ 62.Kf6 
- og det er der heller ikke, men 
60. Ke4, Sc4 61. Kf5, Sd2!! 
62.Kf6, Sf3 ser ud til at vinde]    
59.Sxb5 Kf4 60.Sd6 Sc6 ½–½  
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Optakten til matchen for mit 
vedkommende bestod bl.a. i, 
at Hans i en mail spurgte 
mig, om jeg kunne samle 
Henrik D. op på Brødeskov 
Station på vejen til Allerød. 
Efter at have boet 19 år i Hil-
lerød havde jeg endnu ikke 
hørt om Brødeskov Station, 
selv om jeg dog havde en 
fornemmelse af, hvilke bred-
degrader den måtte befinde 
sig på. Så med chancen for 
således at få udvidet min 
geografiske horisont bekræf-
tede jeg over for Hans, at jeg 
ville sørge for at hente Hen-
rik. Jeg sluttede med at skri-
ve: Vi ses - og vinder! Og 
som skrevet så gjort. 
 
I min research efter Brøde-
skov Station startede jeg med 
Krak.dk, der meddelte mig, 
at den destination var ukendt. 
Så måtte jeg ty til den lokale 
telefonbog, der var forsynet 
med et kort, som viste at 
Brødeskov Station ligger lige 
ved Nr. Herlev. Så var jeg 
straks med. Brødeskov Stati-
on ligger som den første sta-

tion efter Hillerød på Frede-
riksværk-banen (Pjat, det er 
da Hestehave!? - red.), og 
den lå i al fald med sin yd-
myge placering ude på en 
mark temmelig øde hen den 
søndag formiddag. Antallet 
af passagerer kunne bestemt 
ikke begrunde forsinkelser 
pga. stort tidsforbrug til ind- 
og udstigning, og Henrik 
steg da også ud af toget på 
det aftalte tidspunkt. I bilen 
på vej til spillestedet i Pen-
sionisthuset på Skovensvej 
talte vi selvfølgelig om chan-
cerne i dagens match. Jeg 
gav udtryk for, at det passede 
mig fint, at jeg med Esbens 
afbud skulle spille hvid. 
Henrik havde ingen proble-
mer med at skulle spille sort, 
specielt hvis han fik lov at 
spille Skandinavisk. Det øn-
ske gik i opfyldelse, og Hen-
rik kvitterede herfor på for-
nemste vis.  
 
Men lad os på resultaterne, 
der alle var i hus inden for 
fire timer: 

Tæt ved Brødeskov Station—en hold 2 match i Allerød 
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1 Nils Hoffmann (1827) - (1810) Hans Endrup Jacobsen 0-1  
2 Kenneth Jørgensen (1836) - (1759) Sofus Rønne Christian-
sen ½-½  
3 Ejgild Nielsen (1822) - (1841) Frands Winther Lavrsen 0-1  
4 Flemming Borg (1826) - (1613) Henrik Damgaard Hansen 
0-1  
5 Casper Schultz (1795) - (1719) David Kinch Palvig 0-1  
6 Niels Højtved (1790) - (1588) Henrik Holm 1-0  
7 Jannik Skou (1766) - (1588) Ole Rasmussen 0-1  
8 Steen Hagstrøm (1609) - (1551) Sven Dahl 0-1 

Da jeg gik rundt og så på 
stillingerne efter 45 minut-
ter synes jeg allerede, det så 
godt ud. Sofus, Henrik D. 
og Sven havde lovende stil-
linger, og i de øvrige partier 
var det kun Henrik H.’s stil-
ling, der så lidt betænkelig 
ud, men dog med visse mu-
ligheder.   
 
I det første parti, der blev 
afsluttet, havde Sofus sort. 
Han spillede hollandsk og 
fik hurtigt en bondegevinst 
og en overlegen stilling. 
Derfor var det overrasken-
de, at Sofus tog imod hvids 
remistilbud i træk 20, men 
well så havde vi da et halvt 
point. 
 
Henrik D . fik jo lov at de-

monstrere sine skandinaviske 
evner mod en modstander, 
der havde mere end 200 over 
Henrik i rating, og han fik 
hurtigt sat gang i løjerne. Al-
lerede i 10. træk spottede 
Henrik knivskarpt, at et tilsy-
neladende normalt løberud-
viklingstræk førte til offi-
cerstab for hvid, og Henrik 
viste ingen nåde i de næste 
10 træk før hvid overgav sig.  
 
Sven spillede solidt med sort 
i en sicilianer. En lidt under-
lig manøvre af hvid førte til, 
at Sven pludselig havde en 
officer for en bonde, og så 
var det en smal sag for ham 
at hjemføre gevinsten. 
 
David kom med hvid også 
hurtigt i front, da hans på 



- 17 - 

 

papiret lidt stærkere modstander 
forsøgte sig med aggressivt spil 
på kongefløjen, hvilket David 
straks straffede med en bonde i 
posen efter 9 træk. Da sort i 25. 
træk lidt i desperation satte et 
tårn til salg for en bonde, kunne 
David umiddelbart efter notere 
sig et point på partilisten. 
 
Henrik H . kom lidt uheldigt fra 
start med sort i en skandinaver. 
Da han i 5. træk ville tilbage-
erobre d5-bonden, kostede det 
ham faktisk to bønder. Trods 
brav modstand og et ihærdigt 
pres mod hvids kongestilling 
måtte Henrik sluttelig kapitulere, 
men det var dog også mod en 
200 højere ratet modstander. 
  
Frands fik med hvid og Birds 
åbning hurtigt en klar fordel, 
men via en grov fejl i træk 16 
tippede partiet helt over til sorts 
fordel. Da Frands tæt på 
tidskontrollen lykkes med at få 
en længe indespærret løber på a1 
i spil, forvirrer det modstanderen 
så meget, at han overskrider ti-
den i en gunstig stilling, hvor 
Frands kun har 5 sekunder tilba-
ge til to træk. Et ikke uheldigt 
point var hjemme. 

Ole spillede hvid mod sicili-
ansk. Hans modsander med 
næsten 200 mere i rating end 
Ole fejlvurderede et officers-
offer for to bønder i træk 21. 
Det udnyttede Ole prompte 
og sort var helt færdig efter 
det 28. træk. Ole kørte poin-
tet sikkert i hus efter 43. 
træk.  
 
Hans havde i de første 20 
træk en ret lige stilling som 
hvid mod hollandsk, men da 
sort i 21. træk bytter sin gode 
løber af, får Hans overtaget. 
Vejen herfra og til det hele 
point var dog absolut ikke en 
lige vej, for partiet udvikler 
sig meget spændende med 
skiftende føringer til sort og 
hvid og en dramatisk afslut-
ning, hvor sort overskrider 
tiden i en lige stilling. Partiet 
er gengivet på næste side. 
 
Således sluttede en match 
hvor Hillerød 2 havde næ-
sten al den medvind, vi kun-
ne ønske os, med en 6,5 - 1,5 
sejr. Det teoretiske slutresul-
tat ville være 5-3 til Allerød 
2.  
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 Hans Jacobsen (1810), Hille-
rød 2 - Nils Hoffmann (1827), 
Allerød 2   
Holdturnering Mesterrække , 
18.11.2007 
1.Sf3 f5 2.d4 Sf6 Hollandsk åb-
ning 3.c4 e6 4.g3 b6 5.Lg2 Lb7 
6.0-0 Le7 7.Sc3 0-0 8.Dc2 Sc6 
9.a3 Sa5 10.b3 Se4 11.Lb2 Lf6 
12.e3 Sxc3 13.Dxc3 Le4 14.b4 
Sb7 15.Db3 Sd6 16.Sd2 Lxg2 
17.Kxg2 Se4 18.Tfd1 d5 
19.Tac1 Dd7 20.Sf3 c6 21.Se5 
Lxe5 Sort bytter sin stærke løber 
af - bedre var Db7 22.dxe5 Sg5 
Med remistilbud, men hvid står 
klart bedst og afslår 23.b5 Df7? 
24.h4 Endnu bedre var bxc6! 
24...Se4 25.cxd5 cxd5 26.Ld4 
g5 27.f3 gxh4? Sort overvurde-
rer angrebet. Skulle i stedet spil-
le Sc5 28.fxe4 Dg6 29.Tg1!  
XABCDEFGHY  
8r+-+-trk+(  
7zp-+-+-+p'  
6-zp-+p+q+&  
5+P+pzPp+-%  
4-+-vLP+-zp$  
3zPQ+-zP-zP-#  
2-+-+-+K+"  
1+-tR-+-tR-!  
xabcdefghy 

29...Kh8? Sort skal spille 
fxe4, dels for at få åbnet f-
linien, dels og især fordi 
30.exd5 er livsfarligt for 
sort, f.eks. 30. -, Dxg3+ 31. 
Kf1, Df3+ 32. Ke1 hvoref-
ter kongen kommer i sik-
kerhed og hvid får afgøren-
de angreb. Men det ser hvid 
ikke og spiller i stedet 
30.Kh2?? Dh5 Nu er det i 
stedet sort der har fordel 
31.Tg2 hxg3+ 32.Kg1 
Tac8? 32. -, fxe4 giver sort 
afgørende fordel 33.Tf1?! 
Hvid bør i stedet benytte 
lejligheden til at afvikle 
med Txc8 33...Dh3? Endnu 
en gang forsømmer sort 
muligheden fxe4. Nu får 
hvid igen chancen 34.Dd1 
men kunne endog have 
gjort det endnu bedre med 
exd5, der igen er helt afgø-
rende 34...fxe4 Endelig 
kommer det træk sort kunne 
have afgjort partiet med tid-
ligere, men sort er i bragen-
de tidnød 35.Tf6 og sort 
overskrider tiden i en stil-
ling, der ville være lige ef-
ter 35. -, h5. 1-0    
 

Frands Lavrsen    
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 Hillerød Open 
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Generationernes 
kamp!   
 
Basis 1 i Hillerød Open 2007 
var meget interessant sam-
mensat. Frands og jeg var de 
’gamle’ som skulle kæmpe 
mod klubbens 3 unge himmel-
stormere – Sofus, David og 
Christopher.  Henrik Holm 
tilhørte - som sidste mand i 
gruppen – generationen midt 
imellem og kom helt bogsta-
veligt i klemme i kampen 
mellem gamle og unge. Og 
det gav ikke rigtig nogen po-
int! Sofus havde heller ikke 
sin bedste turnering, så vi var 
4 tilbage til at kæmpe om 1. 
præmien. 
Og denne gang vandt erfarin-
gen over ungdommen. Det er 
altid rart at vinde over de unge 
dygtige spillere – man ved jo 
aldrig, om det bliver sidste 
gang det sker. F.eks. nåede jeg 
også for mange år tilbage at 
vinde over Jacob Aagaard, 
mens han spillede i klubben. 
Han var den gang på samme 
alder som Christopher og Da-
vid i dag og hastigt på vej 
frem. Jacob er som bekendt i 

år blevet britisk mester og storme-
ster.   
Tilbage til nutiden. Sejren kom i 
hus ved i et par tilfælde – mod Da-
vid og mod Christopher - at være 
den der lavede den næstsidste fejl i 
slutspil. Se følgende lærerige ek-
sempel på en partislutning mod 
Christopher. 
Jeg har hvid og er efter lang sej 
kamp kommet i et slutspil med en 
bonde mere. Hvid truer med Sg3 
fulgt af Kf1-f2xf3 og klar vundet 
stilling.  
Christopher prøver en sidste chan-
ce: 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zp-+-+-+-' 
6-zp-+-+-+& 
5+-zpPmk-+-% 
4-+P+-+-vl$ 
3+P+-+p+-# 
2P+-+-+-zP" 
1+-+-+K+N! 
xabcdefghy 
41. – Kd4 42. Sg3 Kc3  sort har 
satset alt og  forladt den forbundne 
fribonde på d5 og overladt det til 
løberen at forsvare stillingen i cen-
trum. 

Basis 1 



- 21 - 

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zp-+-+-+-' 
6-zp-+-+-+& 
5+-zpP+-+-% 
4-+P+-+-vl$ 
3+Pmk-+psN-# 
2P+-+-+-zP" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 
43. Kf2 ?? En meget grov fejl 
som ved korrekt spil fra sorts 
side faktisk taber partiet.. Fej-
len er imidlertid meget lærerig 
og til dels forståelig. Hvids 

konge har været i fængsel på f1 
og kan nu endelig komme fri og 
samtidig vinde bonden på f3. Så 
derfor var det umådeligt fristen-
de at frigøre kongen og vinde en 
bonde. Men en mere nøgtern 
vurdering – som jeg altså ikke 
var i stand til at foretage på dette 
tidspunkt – siger at bonden på f3 
er ligegyldig. Den kan aldrig 
komme ned – hvids konge kan 
jo ikke fordrives. Kongetrækket 
er rent tempotab, og hvis det er 
noget man aldrig må i denne ty-
pe slutspil, så er det at miste 

- Nu har Hans igen sat en lumsk, skjult fælde op. 
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tempo. I stedet vinder 43. Sf5! 
Lf6 44. h4! Meget enkelt. 
Nu fulgte 43. – Kb2 44. Kxf3 
Kxa2 45. Sf5 Lf6 46. d6   
ABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 
7zp-+-+-+-' 
6-zp-zP-vl-+& 
5+-zp-+N+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+P+-+K+-# 
2k+-+-+-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

46. – Ld8??  Så er det Christo-
phers tur til at fejle. Og endnu 
engang må vi konstatere at sid-

ste fejl i et slutspil ofte taber 
partiet. 46. – Kxb3 47. Ke4 a5! 
48. Se7 a4 49. Kf5 a3 50. Kxf6 
a2 51. d7 a1(D)+ ser ud til at 
vinde for sort. Christopher troe-
de fejlagtigt at løberen ville 
blive lukket ude efter Se7.  
Nu vinder hvid igen: 47.Se7 
Kxb3 48.h4 b5 49.h5 bxc4 
50.Sd5 c3 51.Sxc3 Kxc3 52.h6 
a5 53.h7 Lf6 54.d7 c4 55.d8Q 
Lxd8 56.h8Q+ Kb3 57.Dxd8 
a4 58.Dd1+ Kb4 59.Dc2 1–0 
Afstanden mellem sejr og ne-
derlag kan være meget kort i 
skak – specielt i slutspil 

Hans E. Jacobsen 
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Sven vandt overbevisende basis 2, 
kun afgivende point til Stig, hvis 
førsterunde nederlag nok fratog 
ham sejren. På Mogenses anmod-
ning, bringer jeg så her det parti: 
1.d4 d5 2.Sc3 c6 3.h3 g6 4.Sf3 
Sf6 5.Lg5 Sbd7 Her hælder jeg 
personligt til et træk som Se4 med 
det samme. Løberen på g5 har en 
gevaldig mulighed for at blive 
svag, så jeg ville ikke give Hvid 
chancen for at afbytte den. 6.e3 
Lg7 7.Le2 Se4 8.0-0 Sxg5 9.Sxg5 
e5 10.Sf3 e4 11.Sh2 Sort har taget 
terræn i centrum og må være godt 
tilfreds med sig selv her. 11...0-0 
12.f4!? Mogens bliver forståeligt 
nok nervøs her, og prøver at finde 
spil på kongefløjen. 12...f5? Uf. 
En grim fejl. Sort havde kunnet få 
klar fordel efter f.eks. 12...exf3 
e.p. 13.Sxf3 f5 14.Ld3 Sf6 15.Dd2 
Te8 16.Se5 Sh5 Nu garanterer 
Hvids f-bonde ham i stedet terræn 
på kongefløjen. 13.De1 Sf6 14.g4 
fxg4 15.hxg4 Se8 16.Kg2 Dd7?! 
Nok tvivlsomt, da Hvids sidste 
træk viser hans hensigter ret tyde-
ligt. Det ville have været godt at 
holde et øje på h4. 17.Dh4 Lf6 
18.g5 Lg7 19.Th1 De7 20.Sg4 
Lxg4 Her ville det virke indlysen-
de at indskyde en skak, men Mo-
gens har set noget bedre. 

XABCDEFGHY  
8r+-+ntrk+(  
7zpp+-wq-vlp'  
6-+p+-+p+&  
5+-+p+-zP-%  
4-+-zPpzPlwQ$  
3+-sN-zP-+-#  
2PzPP+L+K+"  
1tR-+-+-+R!  
xabcdefghy  
21.Lxg4 Lh8 22.Le6+!! med mat i 
alle varianter. 22...Tf7 23.Dxh7+ 
opgivet 

Dan 

Basis 2 

Løsninger til Legehjørnet, side 2: 
1. Rodriguez-Herrera, Mendoza, 
2003. Sxc7 vinder jo nok, men 7.g4! er 
endnu stærkere. 
2. Pruess-Rizzitano, New England, 
2007. 26.Tc1 Dd3+ 27.Ka1 Sc6 
28.Dg3! og Sort kan ikke dække både 7. 
og 8. række. 
3. Erichsen-Burke, Vancouver, 2007. 
Nåja, jeg må vel også kombinere? Efter 
28.Txf5! gik det hurtigt ned ad bakke. 
4. Khalukov-Kositsin, Sochi, 2007. 
Hvid ofrer ufortrødent videre. 
23.Tde1+!! Lxe1+ 24.Txe1+ Kd7 
25.Lxf5+ Kc7 26.d6+ Kb8 27.Lxb6 
Dxb4 28.Lc7+ Ka7 29.De3+ Kb7 
30.Tb1 Dxb1 31.Le4+ Sxe4+ 32.Dxe4+ 
Ka7 33.Sxb1 og Sort kunne også se, den 
var gået galt. 
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 Kassererens sider
GODDAG TIL: 
./. 
 
FARVEL TIL:  
Rasmus Iversen 
Henrik Pontoppidan 
 
TILLYKKE TIL:  
./. 
 
MEDLEMSTAL: 
 36 Seniorer 
 10 Pensionister 
   9 Juniorer 
 55 I alt 
 
MEDLEMSKARTOTEK (bør 
læses ved ændr. i medlemska-
bet) 
Husk omgående at meddele, 
hvis du flytter, ændrer e-mail, 
tlf-nr eller navn, samt hvis du 
ønsker at udmelde dig. Ud-
meldelse skal ske skriftligt, og 
vil få virkning fra førstkom-
mende kontingenthalvår; hhv 
1/7 og 1/1, da klubben har be-
talt forud for dig til: Dansk 
Skak Union, 8.Hovedkreds og 
Nordsjællands Skak Union 
(halvdelen af kontingentet går 
til disse organisationer). 
 

SEKUNDÆRT MEDLEM-
SKAB 
Sekundære er dobbeltmedlem-
mer, dvs, medlemmer af en 
anden klub, hvorigennem de 
betaler til DSU. 
 
PASSIVT MEDLEMSKAB 
Som passivt medlem deltager 
man ikke i det almene klubliv, 
men vil fortsat mod-tage klub-
bladet Bondefangeren og evt 
anden generel medlemsinfor-
mation.  Man bevarer det ful-
de medlemskab af DSU og 
derved retten til at modtage 
Skakbladet og deltage i koor-
dinerede turne-ringer. 
 
BØGER 
Ved at placer dine bogindkøb 
(ikke kun skakbøger, men alle 
slags bøger) hos Hillerød Bog-
handel v/ Bo Christiansen 
(Sofus far) støtter du Hillerød 
Skakklubs Jubilæumsfond.   
5% af salget til skakklubbens 
medlemmer overføres til fon-
den.   
Se hjemmesiden: 
www.hilleroedboghandel.dk   
Bestil på mailadressen: 
bc@hilleroedboghandel.dk 
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Bøgerne leveres med girokort 
vedlagt i skaklokalet, hvis an-
det ikke er aftalt.  
 
FORENINGS- OG KLUBLE-
DER-AKADEMI (først en 
dårlig nyhed): 
Som I ved ansøgte jeg kom-
munen om refusion af delta-
gerprisen 2 x 2.950 kr, iht til 

den udsendte brochure, hvor 
man lovede tilskud/refusion.   
   Jeg fik afslag - men de redu-
cerede i stedet prisen til 2 x 
750 kr, som jeg på ny ansøgte 
om refusion. 
   Jeg fik afslag igen - så jeg 
har nødtvungent betalt de 2 x 
750 kr, selvom begrebet refu-
sion fremgik af Deres materia-
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le.  Hvis pengene ikke fin-
des/spares et andet sted; så 
kommer vi ud med et års- 
underskud på 1.500 kr. 
 
BORDE OG STOLE (så en 
god nyhed): 
Hillerød Kommune har fun-
det flere penge frem til nye 
borde og stole; så juniorerne 
ikke skal sidde dårligere end 
seniorerne.  Så når juniorerne 
møder op; tirsdag den 6. nov. 
i junior-lokalet 1.2 er 
”Navernes” gamle udslidte 
møbler væk og erstattet af 
samme type nye borde og 
polstrede stole, som i senior-
lokalet 1.3. 
 
KNAGERÆKKER: 
Jan vicevært, lover fortsat at 

han nok skal opsætte knage-
rækker på væggen bag ind-
gangsdørene. 
 
GANGSTI: 
Jeg har flere gange foreslået 
Jan vicevært, at gangstien 
forlænges fra Kedelhuset til 
Frederiksgade - langs skellet 
- så fodgængere ikke skal gå 
omvejen omkring Bibliote-
ket.  Kommunen ser fortsat 
positivt på sagen. 
 
 
KONTINGENT: 
Sidste betalingsdag var 
1.sep.  P.t. er der  12 restan-
cer. 
Rykkere er udsendt  med et 
opkrævningsgebyr på 20 kr 

 

 

Kontingent pr. halvår  
Betalingsdatoer 1/9 og 1/3 Seniorer 

  o/20 år 

 Pensionister 

  (kun folke-) 

 Juniorer 

   u/20 år 
 Aktive 
 Passive 
 Sekundære (dobb. medl.) 

500 
415 
250 

250 
240 
125 

250 
240 
125 


