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Miki-sagen afsluttet!

Som bekendt traf bestyrelsen i sommer - efter pålæg
,?ra generalforsamlingen - en afgørelse i denne berømte
sag.Siden er sagsforløbet blevet fremstillet tre gange;
~ørst af mig selv i Fribonden,dernæst af Stefan på den
alvårlige pe:i:retning,og endelig af Miki i dette nummer.

Enhver kan konstatere at de tre fremstillinger ikke
er identiske,så der er rig mulighed for videre diskus
sion,men •••

Hvad Fribonden angår,frabeder vi os hermed høfligt,
en bestemt videre indlæg i eller om denne sag.Enough

is enough.
Steen



I Sovebyen - 4. runde mod Tåstrup

Bøøøøhh!! •••

Carsten Horst Hans Nielsen 1 - 0
Ove Weiss Hartvig Steen Schousboe 1 - 0
Preben Andersen Benny Petersen 0 - 1
Sven .Ziegler Stefan Hansen 0 - 1
Jesper Parkhøf, Jakob Gibori ½ - -~
Ebbe Strøm Niels Rendlev 0 - 1
Kjeld Hansen Jørgen Holst ½-½Jens P. Jensen Asbjørn Sæthre 1 - 0

I modsætning til bridgespillere, som åbenbart får afløb for
aggressionerne ad andre kanaler, har skakditto en grim vane
med konsekvent at kritisere ethvert arrangement. Ifølge v.ol!t
kortspillende trediebræt. Så skal det da immervæk også være
løgn! I Tåstrup på Selsmoseskolen: Blok 3 var let at finde,
lokalet velventileret, inventaret pænt - nænsomt behandlet
af de søde børn, borde og stele af voksenhøjde, alt perfekt!

De dunkle dybder i den Holst'ske spillefacon lod aldrig til
at gå op for den Tåstrupmand. Efter en drastisk fianchettering
sprang brølaben op og faldt ned. Som et lam. Et gimmerlam.
Vi må erkende det: Der er med få undtagelser utilstrækkelig

slagkraft over holdets spil. Som f.eks. Jakob fremturede, var
det som at læse en åben bog. Man savner lidt lumpenhed, lidt
bagholdsangreb, kort sagt spark over skinnebenet. Da man ef
ter en halv time havde nået So træk, måtte Jakob til at redde
et vanskeligt dronningeslu.tspil, hvilket han i sandhedens in
teresse klarede m~d bravur.
Asbjørns spil var tilsyneladende hæmmet af angst for et an

greb, som for en sandhedssøgende eftertid bedst betegnes som
pri..'Ilitivt. Da "angrebet11 var kastet tilbage, udførte Asbjørn
med rjstende hænder en kombi, som rent ud kostede en officer.
Det skal endeiig ikke afholde ham fra at kombinere i fremti
den; men det hjælper selvfølgelig at tro på sagen.
Hvad Rendlev præsterede kan bedst betegnes som en svinestreg.

I lutter eufori satte modstanderen i sin eklatante gevinst
stilling alt i slag. Og så trillede Niller lidt rundt med
kongen, hvorefter han pø om pø gnaskede det tilbudte i sigo
I sandhed utroligt •••
Den aldeles perfekte og til ug med kryds og sla.~ge præstati

on stod Benny for. Sortemanden spillede Ben-Oni, og den havde
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han ret beset ikke skabt begreb om. Benny førte kniven exem
plarisk. Korte, skarpe snit, færd.ig(med ~am! Benny ligner al
tid en vinder fra første træk. Det er vældig betryggende.
Hvad holdet behøver er skakkæmpere. Eh sådan er Stefan. Her

er ej kun tale om udsving i formkurven; han er styrkemæssigt
gået meget frem de sidste par år og er uanset allandsens in
dexer mesterspiller. Mod Tåstrup spillede han bare mesterligt.
Jeg korrigerer mit førstehåndsindtryk af deres 2.bræt, som

spillede en særdeles modepræget variant mod Steens (elskede?)
Caro; jeg er altid lidt forbeholden overfor teorihundene.
Ham her kunne mere end sit Fadervor; - Steen var sagesløs til
sidst.
Om min egen præstation. er kun dårligt at sige. Jeg gjorde

alle mulige og umulige barnlige fejl, og så må vi jo indrømme,
at Horst ikke er så ringe, som rygterne har villet gøre ham
til. Tidnøden til trods spillede han glimrende. Jeg burde
sættes af holdet.
Eh ha.stig sammentælling viser, at denne match endte uafgjort.

Det er de tørre facts. Vi skulle have tabt •••
Og håbet, som før enhver sæsons start er lysegrønt, antog

hernæst nærmest en nuance af bøgeskov i august. Ikke sådan at
forstå at man mærker duften af forfald, blot en beklemmende
følelse af, at alt kunne være så meget bedre, dersom propor
tionssansen hos visse potentielle aktører var intakt. Sådan
er der så meget •••

Kyndelmisse

Denne lysenes fest fejrede VS på behørig vis ved i 5. runde
at feje de stakkels kampfisk langt ud af banen. De levede
sandt at sige ikke op til deres gode navn og rygte. Men Kamp
klubben er jo i svare vanskeligheder på andre planer, så vi
vil ikke træde i det.

Hans Nielsen
Steen Schousboe
Benny Petersen
Ste·fan Hansen
Jacob Gibori
Niels Rendlev
Jørgen Holst
Asb.iørn Sæthre

Søren Larsen (h)
Merete Haahr
Jan Thelander
Christoffer Knudsen
Carsten Parbo (h)
Leif Nielsen
Erik Christensen
Theodor ]ocdan (h)
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1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
½-½
1 - 0
1 - 0
1 - 0



Formandens modstander omgikkes noget letsindigt med sine
brikkers objektive værdi; han havde et ophøjet mål: Han ville
sætte mat, for nu at gøre en dyd af nødvendigheden. Stefan
kunne have skreget af grin.
Vi afholder os fra expertvurderinger af Bennys franskmand,

ikke fordi vi ikke er leveringsdygtige; men Fribonden er jo
ktms et almindeligt klubblad••• Bemærkes skal afslutningen,
som var for connaisseurs, - elegant.
Holst var i et overmåde syltehumør mod en af de mindre ånder

i det her game, som simpelthen er overvurderet i nogen grad.
Han kunne have smadret ham straks, og det værste er næsten,
at jeg har ham mistænkt for at mishandle disciplene ligervis
i det daglige. (Som katten og musen).
Historien har overtydet selv store tænkere om nytten af en

fast tro. Og det skal Niller ha'. En fast tro har han. Ellers
er det umuligt at forklare det skære, troskyldige barnesind,
den åbenlyse fatalisme han bærer til skue i sin håndtering af
det ædle spil. Det lykkes jo hver gang, og det er lige før,
man bliver omvendt. Lige før.
Efter prisværdigt originalt åbningsspil forfaldt fru Haahr

til den slags spil, hvor skabelonen er alt og overraskelserne
få. Det var for nemt for Steen, som så ud til at være sikker
på udfaldet ret tidligt på aftenen.

V.i lægger sammen og får 5-0 og 3 hængemuler, som berammedes
til affyring ugedagen efter.
Asbjørns gevinst var den sikrest mulige. Hans modstander ar

riverede overhovedet ikke. Herom udtaler vi følgende: 1) Det
var vel af· egne bekvemmelighedshensyn; thi han havde fået
smæk, hvis han kom. 2) Asbjørn spildte sin tid; han havde
gjort bedre fyldest på vore vestvoldhold. 3) Og med den lille
røgterdreng fra heden: "Det er godt nok noet perwerst swiine
ri." Nemlig!
Jakob forsøgte at hævne vor norrøne helt; slutspil med mer

bonde mod den eneste fra Kampklubben, om hvem det med abso
lut sikkerhed kan siges, at han havde støtte fra oven. Evner
ne havde han dog selv, og de rakte.
Fuldstændig grotesk og uden ydre anledning konstruerede min

modstander en elegant hjælpemat straks efter genoptagelsen.
Begrebet Skuldertaske slår ikke til længere. Det her var rab
lende vanvid. Ligesom i øvrigt den samlede sejrs størrelse~
Måtte vi ihukomme den kendsgerning i selvransagelsens time

før næste match!
Hans



Andetholdets saga,fortsat. 4. og 5. runde.
En historie om hvordan fanden endnu en gang
gjorde sin entre i V.S.

V.S.II - Glostrup III

Som indledning vil jeg bruge formandens vise ord: "af
gørende nedrykningsslag,taberen rykker ud,slurkl",hvortil
jeg svarede 11stakkels Glostrup"! Men formanden havde ret,
dette var en afgørende match,men VS burde vinde,specielt
efter pa!)iret at dømme.Et citat: "Eigil taber til spille
re hvis styrke er svagere end hans,og klasker modstandere
hvis styrke er betydeligt stærkere end hans."

a Eigils modstander var placeret en del lavere på ra
tinglisten,var resultatet på forhånd klart.At Eigil så y
derligere satte sine fadæser i relief ved at føre med en
æske brikker,skal jeg nok lade være med at komme· nærmere
ind på! Ovennævnte citat stammer fra Eigil selv,og·en
kendsgerning er det at det glædeligvis er sandt,-for så må
han jo vinde en del,hvilket han altså ikke har bevist i
holdturneringen!

ige efter Eigils chounederlag blev Søren (R) og jeg
selv færdige.Vi vandt begge.Om Sørens parti er der at sige
at han spillede som han plejer,dvs uigennemskueligt,men
altså virkningsfuldt.Mit eget parti vil være a.t finde an
detsteds i FE.Disse 3 partier blev relativt hurtigt fær
digspillet,mens alle de andre partier ikke blev færdige
førhenimod kl 24.

Jeg gjorde som de øvrige VS'ere,gik nedenunder og ~il
lede lyn.Da jeg omkring nultimen atter dukkede op i be
givenhedernes centrum (åstedet),rystede gulvet,lyset gik
ud,og et koldt vindpust ramte mig.Alt dette skete i løbet
af et sekund eller så,og da så jeg til min skræk det umis
kendelige tegn på Fandens tilstedeværelse.En tung,gullig
sky svævede over spillerne fra VS;(eller var det røgen fra
de nervøst pulsende spillere?) nu og da tog skyen form som
Fanden selv (kassereren var nedenunder),og jeg vidste,hvor
nødigt jeg end ville,at VS endnu engang var udset som offer
for Fandens djævelske forbandelse.

Forbandelsen fik pludselig tag i sit første offer,Lars,
der som altid står godt indtil denne skæbnesvangre begiven
hed indtræffer.Lars førte vist med et tårn,mod nogle ikke
uf'arlige bønder.Dog stod han stadig bedst,men med ~t slog
en flamme ned i øjnene på ham,og han udførte nogle få,men
særdeles elendige træk.Da han kort efter opgav,blev han
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atter sluppet.løs fra Fandens forbandelse,og blev normal
igen,eller blev som Lars nu engang kan blive!

Skyen bevægede sig med usvigelig sikkerhed over til
næste offer,Jan,der havde stået knap så godt det meste af
partiet,men dog på særlig vanløsisk maner havde fået kæm
pet sig op til en akceptabel stilling.Men hans hånd blev
mekanisk,og udførte nogle absolut latterlige træk,og end
nu en bolle.Det skal dog siges at Jan sensationelt ikke
tabte på tid! 2 - 3.

Var han da ikke tilfreds med at frarøve os 1,5 point,
denne Satan? Nej,han fortsatte sin vederstyggelige ger
ning,der denne gang skulle ramme Kim,der dog ingenlunde
havde stået fremragende på noget tidspunkt.Men dog havde
man en fornemmelse af at det ikke var tabt,thi det var jo
Kim!Men her gjorde Fanden det djævelske,at han gjorde
stillingen til en klar gevinst for Glostrupmanden,der på
ingen måde forstod alle de julegaver Kim uddelte.Men stil
lingen var dog ikke mere tabt end at det var nødvendigt
at spille videre på den.

Finn havde i lang tid været en bonde bagud,men det var
og blev remis,hvilket jo er et særligt karakteristisk
træk ved Finn.Men af grunde som jeg ikke skal komme nær
mere ind på her var Finn immun over for denne forbandelse,
måske fordi han altid snakker fanden et øre af!Så trøst
var der dog at hente,hvilket dog forslog som skrædderen
i helvede!!

Jørgen,der sad lidt afsides fra de 4 første,undgik forT
bamdelsen,og kunne jo så nemt vinde.Det udviklede sig vist
nok til en art slutspil,hvilket jo netop er Jørgens force,
så en pind her.

Alle partier var så færdigtspillede,på nær Kims hænge
mule,og den tætte,gullige sky fordampede gradvist. 3,5 -
3,5,sandsynligvis bliver det til et nederlag på 3,5 -
4,5,og det er en katastrofe,takket være denne perfide
sammensværgelse som Fanden har udset os som ofre for.Men
hvorfor? Dette spørgsmål piner mig til galskab,for kun
~t svar findes: Sjusk! og atter sjusk. Dette er hoved
årsagen til Fandens tilstedeværelse,men også fænomenet
tidsnød er en ingrediens som virker yderst attraktiv på
ham fra fru Helvegs imperium. (+)

Men i dette øjeblik banker håbets engle på mit vindue,
og jeg forvandles til optimist.Selvom vi nu er sat til
bage på sidstepladsen,er der dog gode muligheder for red
~ing.Også selvom vi skal møde rækkens tophold,Capablanca,
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næste gang,for vi har efter min mening det nemmeste pro
graa.Kir: har tabt sit hængeparti.Hvordan,har han frarådet
mig at ko:::mie nærmere ind på.Man skal selvfølgelig heller
ikke gøre folk helt til grin.

(+) Er der nogen som kan forklare mig hvad dette betyder?
Steen.

Musens møde med katten.

--~sctag 3/2 83 skulle VS spille det måske altafgøren
de slag imod topholdet Capablanca II.Det skal nok lige
bemærkes,at forholdene var yderst trængte,idet VS havde
fået tildelt de absolut mærkværdigste pladser,mellem og
oven på hinanden.Om Capablanca gjorde dette bevidst skal
jeg ikke kunne udtale mig om,men det er heller ikke det
vigtigste,for bare materiel og atmosfære er i orden,og
det var de,så er alt jo godt.

ores to topscorere Jørgen og Finn kunne ikke medvir
ke i vores måske afgørende nederlag,men 3 absolut kompe
te:ite reserver fik vi i stedet,Bjarne,Søren,og Morten.

teen igen: Spillede I med ni mand??)
Alt stod et langt stykke tid lige,foruden altså lige

Vigils nederlag,men pludselig tog Fanden ved Jan,Lars,
og 3jarne,der overså alt og tabte.Søren scorede samti
dig vores første point,et halvt.Jan overså en lillebitte
ting,men,øh,det var nok.Lars havde klodset brikkerne op
omkring kongen,men havde glemt bageste linje,hvor mod
standeren altså placerede et tårn,sådan at Lars's konge

et ildebefindende og dejsede omkuld.Bjarne rokerede
gt,raen pludselig varcder ingen bønder foran kongen,

·arne havde ingen chance for at afværge modstanderens
stormløb mod kongen.Sørens remis blev opnået med et chan
cerigt spil til begge sider,der endnu ikke var helt fær-
igspillet,da den afsluttende fredstraktat blev indgået,

~ror jeg. o,5 - 4,5- Bøvs.
''en kun halvt bøvs, for Kim og Morten sku.lle vinde de

res og jeg tabe mit,men da jeg denne aften havde medbragt
in lykkestjerne,der magede det sådan at min modstander
om i alvorligere tidnød end jeg,var det ingen sag på ste

fanistisk vis at vinde.Da min modstander havde opgivet,
råbte Kim samtidig "faldet" om sin modstander,der var i



forfærdelig tidnød,ligesom Kim var det.Alt så således
lyst ud,men det viste sig at Kim slet ikke havde vundet
på tid,og det blev hængeparti.Næste oplysning vi fik var
at Kim havde tabt.Snøft,for hvis Morten vinder,og det
gør han,han står utrolig godt i et slutspil,taber vi med
2,5 - 5,5,og vi får svært ved at redde os.Men chancen er
der,alt efter de andre holds resultater,selvfølgelig.

Topscorerlisten: Ulrik 3,5/5
Jørgen 2/3

Finn 2,5/4
Eigil 2/5

Ulrik.

Tredjeholdet.

4.runde,mod Hvidovre IV:

Bjarne A. - Kim Bo P. o-1
Clausen F. - Verner O.N. o-1 :J

Jesper H. - Per A.-A. o,5 - o,5
Eivind E. - Jan H.P. 1-o

Ivan N. - Carsten P. r
Jesper J. - Kim B. o-1
Søren B.P.- Benny B. 1-o
Victor M. - Torben A.o-1

Sammenlagt altså et nederlag på 3-5.

5.runde,mod Frederiksberg V.

VS III - Frederiksberg V 4
1. Anders Clausen Frederiksen
2. Jesper Holm
J. Stig Solhof
4. Axel Barkhuus

- 4
- Peter Hemdrup
- Dan Petersson
- Thomas Scheike
- Henri Tolba

0-1
t-t
0-1
1-0
1-0
t-½
0-1
1-0

5o Eivind Einersen - Dan Christensen
6. Ivan Nesterov-Nielsen - Erik Poulsen
7. Jesper Jørgensen - Jan Petersen
8. Søren Boeck Petersen - Hans Kofoed Jensen
Resultatmæssigt klarer 3. holdet sig bedre, men
Vesterbro skal slås stort, hvis holdet skal gøre
sig håb om oprykning; holdet er jo oversidder i
sidste runde.
Eivind har allerede vundet holdets topscorerpræmie
idet han har scoret maximum og Jesper H. og Søren
har kun scoret J½p.
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Stillingen efter 5 runder:
'ester.rækken:
Frederiksberg 27,Øbro 25,5,VS 24,5,Tåstrup 23+h,Allerød
22,Rødovre 15,5,Lyngby-Virum 13,5+h,Kampklubben 8.

'
II række:
Brøndbyvester 25+h,Lyngby-Virum 23,5, Capablanca 22+h,
AS o4 2o,5+h,Rødovre 2o,5,Glostrup 17,5+h,VS 14,5+h,
Albertslund 13,5+h.

række:(VS og Glostrup har spillet 5 kampe,resten 4.)
VS 21,5,Glostrup 2o,Vesterbro 18,5,SK 41 17,Frederiks
berg 15,Hvidovre 14+h,Ishøj 13+h.

SKAL DEI' VÆRE EN OPGAVE?

Fordringen er som sagt mat i 25,men jeg har lavet lidt
om på de almindelige regler for skak.Hvid begynder,og må
blive ved med at trække så længe han slår en sort brik i
hvert træk.Først når sort står skak må han trække på nor
mal måde: slå den angribende brik,sætte imellem,eller flyt
te kongen.Og herefter spilles der med de normale regler.
Der udsættes absolut ingen præmie.

Steen.



Hvad Vi_nt (h)er-sagen handler om!

Der har været skrevet og sagt meget om denne sag.
Men af hensyn til de nyere medlemmer vil en for
klaring være rimelig. Og den kommer her •••••

Episoden starter i vinterturneringen 79 i mester
klassen. I sidste runde skulle jeg spille mod Leif,
og datoen for partiet var den 7-3. Imidlertid mel
der Leif afbud, da han er bortrejst for et stykke
tid. Da Leif atter kommer i klubben~ aftaler vi at
spille partiet den 25-4. Da datoen oprinder, bliver
jeg oplyst om at Leif endnu engang melder afbud, og
at han samtidig siger at han ikke kan nå at spille
mod mig inden generalforsamlingen. Han kan nemlig
kun komme en gang, og da skal han spille mod Finn.

For dett.e blev jeg tildelt et nuJ., hvilket jeg
selvfølgeligt var utilfreds med, og jeg ankede der
for sagen til turneringskomiteen. Imidlertid trak
denne sig tilbage uden at komme med en afgørelse.
Jeg forelagde situationen for bestyrelsen, og sagen
blev diskuteret på den næste generalforsamling. Her
pålagde man den kommende bestyrelse at tage sig af
sagen. Der skete imidlertid ikke noget, hvorfor sa
gen blev taget op igen på den efterfølgende general
forsamling. Her blev det igen pålagt bestyrelsen at
se på sagen, men heller ikke det år skete noget, og
sagen. kom igen for generalforsamlingen. Og endnu
engang pålagde man bestyrelsen at tage sig af sagen .•
• • 0 • • • • • •

Sagen er selvfølgelig helt oplagt: jeg er fejl
agtigt blevet tildelt et nul. Dette bør være klart
for enhver. Hvorfor bestyrelserne gentagne gange har
undladt at følge generalforsamlingernes beslutninger
kan jeg ikke svare på. Men spørg eventuelt i den nu
værende bestyrelse, der er vist nogen der har været
med hele vejen!

Nu kender du så lidt til sagen og baggrunden for
den beslutning som bestyrelsen tager.

hej, Ole
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ERINDRINGER FRA EN HALV BESTYP.ELSESPERIODE

I et af de foregående numre af vort fortræffelige klub
blad 'fribonden' , klagede et af de menige medlerrmer over
manglende initiativer fra bestyrelsen. Dette indlæJ bli-
~er ikke et forsvar for bestyrelsen, men er tværtimod et
arigreb på medlemneme. Der har, så vidt undertegnede er
orienteret været tradition for, at en turneringsleder
holdt kun et år. Denne tradition vil undertegnede for-

rerrt.Ld.q ikke bryde, det blive_r: ihvertfald ikke
en længere periode...... • Hvorfor nu det? Jeg
bringer nedenfor et udpluk af de episoder, der har været
siden starten af vinterturneringen.

For at få så ID.ange san muligt med i vinterturneringen,
(trods det at bestyrelsen får skyld for passivitet) til
glarle for alle parter, iværksætter Gyldholm og underteg"."'
nede en telefoncentral. Skulle det være nØdvendigt? Bedi;tm
selv, vi får ca. lo ekstra deltagere!

En enkelt af de tilmeldte tror det er holdturneringen han
har tilmeldt sig; miseren opdages efter 3.runde af turne
ringen!

Et medlem mener kun at have pligt til at melde afbud til
de faste runder, og ikke til udsatte kampe?!?!?

Afbud meldes kl. 20.00 sam:ne aften san runden spilles. OK,
det var et nyt medlem, men et mangeårigt medlem ringer
kl. 19.15 og melder afbud, vel at mærke uden at infonnere
rocx:istanderen, som ovenikøbet lige har ringet til TL, og
spurgt an hans nodtander kom, og har fået bekræftet dette.

Man udarbejder på opfordring fra den tidligere TL en over
sigt over hvornår de udsatte partier og hængepartier skal
spilles. Da en spiller m;z)der op for at spille efter den
opsatte afviklingsplan, har en anden "stjålet" rocx:istanderen
til et parti, som er fra en senere runde!

Den føromtalte "stjålne" spiller kigger åbenbart efter par
tiet på afviklingsplanen, og opdager til sin store glarle,
at nu behøver han ikke karane til den næste•afsatte aften
til udsatte partier, for der skulle han spille det parti,
han (fejlagtigt) lige har spillet. Spilleren udebliver
derfor næste gang.
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(Spilleren er til overflod 3 runder efter spilleplanen).

Ovennævnte afviklingsplan bliver ikke kun udfyldt og
rettet af TL, men uden at orientere hverken TL eller
modstander retter man selv datoerne på tavlen, så er
man jo fri for at melde afbud, for 3.gang til sarrme
runde.

En spiller finder reglement og TL tåbelig, fordi et
udsat parti fra l.runde skal afvikles før et hængepar
ti fra 5.runde (som modstanderen vel at :rrærke har op
givet)!?!?

Hvorfor er VS kun en klub, som trods en stor talentfuld
rnedlemsskare med en stor juniorafdeling, er placeret et
sted mellem mesterrækken og l.række?
Hvorfor verserer der stadig en fem år garrmel sag vedr.
vinterturneringsafviklingen?
Hvorfor forlader turneringslederne posten efter

Svaret er allerede givet!

Jeg var naiv at tro, at et nyt vinterturneringsregle."'."
ment ville kunne løse mange problemer, men det er slet
ikke det det drejer sig om; det er en anden og bedre
indstilling hos medlerrrærne. Hermed foreløbig en:

Tak for en uhyggelig tid scm turneringsleder, jeg har
bedre fonnål at bruge min dyrebare fritid på, end at
være turneringsl~der i VS.

Benny Petersen,
snart ex
turneringsleder

Månedens tilbud.

Klubben har en beholdning på ca 60 enkeltnum
re af SKAKBLADET, fordelt på årgangene 1939 til
1974, som ønskes realiseret til en særdeles ri
melig pris, nemlig 1 krone pr stk, og ved lo stk
gives Jo% rabat. Den normale pris er hos skak
forhandlerne 25 kroner for lo stk. Liebhavere
bedes henvende sig til kassereren.

12
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ALBANI CUP 5/2-1983

~ødselsdagsturnering.

SKe rigtigt gætcet - endnu en af disse hurtig-ø:
eringer, hvor den ene halvdel af spillerne kæm

per om i løbet af en dag at få den største kæp i
øret, en~en i Odense Pils, derforresten er en
glimrende øl, eller i ren Albani. - De er begge

et af sponsoren: Albani Bryggerierne.
se var i år repræsenteret ved Eivind Einer

sen i 3. klasse samt undertegnede i 2. klasse.
Eivind gjorde det godt og fik endnu engang :præmiE

ur t i gt.ur-ner-Lng - han opnåede 5 points.
it eget spil var på denne dag ganske udmærket;

·eg l~gde ud med at knuse en mand fuldstændigt med
hvid i en sicilianer. Herefter gik det slag i slag,
indtil jeg til sidst havde fået 5 poi~ts, og dermec
3. præmie, heriblandt to remiser, jeg ikke kunne
å at vinde grundet tiden.

det ene havde jeg ellers dronning og konge mod
Konge og fribonde på c7, men skak~erne og frern
arch med min egen konge ville tage mere end de ca.
5 sek., jeg havde tilhage.
I det for førstepladsen afgørende parti skulle

·eg udføre mat-trækket, da vingen faldt; nej, hvor
·eg råbte op! En tilskuer sagde, at han var vidne,
og jeg bad ham direkte om at holde sin kæft! Ak og
ve - jeg græmmes - forskellen betød 800 kr. !!!!

Bortset fra denne kedelige oplevelse, V3.r det en
f~ntastisk god turnering. - Et parti herfra:

Hvid: KCØ Sort: Klaus Johannsen, LÆ.

.e~,e6 2.d4,d5 3.Sc3,Lb4 4.a3,Lxc3+ 5.bxc3,b6?!
5.e5,Se7 7.Lb5+ ?,-. En misforståelse, den skulle

have været til d3. 7.-,c6? Bedre Ld7. 8.Ld3,c5
9.Sh3,c4 lo.Le2,h6 ll.f4,Sf5 12.o-o,Sd7 13.a4,a6

Hvid vil gerne have den sort-feltede løber ud på
a3. 14.Dd2,Dc7 15.La3,Lb7. Det var først her, jeg

lar, at manden havde til hensigt at rokere
Derfor: 16.Tabl,~-o-o 17.Tb2,Tdg8 18.g4!,-.
in mening det bedste; sort får aldrig eta-

13



bleret et slagkraftigt angreb.
18.-,Sh4 19oLd6,Dd8 2o.Tfbl,f5 21.exf6 ep,gx!6

220Kfl1Sg6 23.De3!,-. Uhyre stærkt - jeg havde be
sluttet mig for mit næste træk. 23.-,Te8

24.Lc5!!,-. Det bedste træk i partiet. Sort er
f~rdig. 24.-,Sxc5 25.dxc5,d4 26.cxd4,Dd5 27.Kel,
Th7. Der var ca. 2 min. tilbage for os hver.

28.Txb6,Dhl+ 29.Kd2,Dd5 3o.f5!,Se5 31.Td6,-.
En fantastisk stilling med kun 1 min. igen!

31.-,Sf3+ 32.Lxf3,Dxf3 33.Dxf3,Lxf3 34.fxe6,Kc7?
I tidnødens morads laver vi ikke det bedste. 35.
1rbb6,Lxg4. Herefter er spillet ude, sort skulle
være blevet på diagonalen hl-a8o

36.Sf4?,-. Bedre Tdc6+. 36.-,Tb8 37.~dc6+,Kd8
38.Txb8+,Ke7 39.Tb7+ ?? Jeg kunne ikke se Tc7 mat!
39.-,Kf8 4o.Txh7,Kg8 41.'11a7,-. Sort tabte her på
tid, men han kan også kun udskyde matten et træk
med Lxe6.

Kim
Kommentarer til en status.

I opgørelsen over stillingen i vinterturne
ringen sporer man hos turneringslederen en vis
irritation, som han dog er for fin en mand til
at lade komme til direkte udtryk. Benny er til
syneladende ked af de mange afbud eller udebli
velser, hvad jeg godt forstår, og det gør de
implicerede modspillere sikkert også. Spilleda
toer og reglement er tilstrækkeligt publiceret,
så hvis nogen skulle være i tvivl, er det hans
egen skyld. Bortset fra sygdom og anden force
majeure er der altså ingen grund til afbud, end
sige undskyldning for udeblivelse, men allige
vel florerer begge dele som lopper på en klun
sers hund. Det er den slags, der som Benny rig
tigt bemærker kan resultere i nul-sager, der så
igen kan give anledning til årelangt rumleri og
kværuleren; bare fordi folk ikke gider rette sig
efter betingelserne.

Endnu en grund til ærgrelse er det, at der i
2.og J.klasse er faldet ialt fire fra efter de
første J-4 runder; ganske vist er de tre erstat
tet af andre spillere, men i hvert fald et par
af frafaldene er helt uantagelige, fordi de



skJrldes utilfredshed med opn~ede points, og des
uden bringer de uorden i tidstabel -0g pointsbe
regning og skaber misfornøjelse inden for de b~
rørte grupper~ Det er en form for usportslig op
træden, som vi ved fælles hjælp fremtidig må gø
re noget alvorligt ved.

ed fælæes hjælp, ja; det er jo d~r, hunden
ligger begravet. De der tager slævet føler under
tiden deres lod lidt besværlig, som at kæmpe i
vandgrød til halsen. Det skulle vi gerne have
ændret, men bevægelsesfriheden hæmmes af grøden,
der tung, trist og klam truer med at kvæle ini
tiativ og fremgang. Derfor mister mange af de
folkevalgte kulier hurtigt gejsten; og kun blå
øjede idioter fortsætter år efter år, og betaler
for det oven i købet.

Problemerne er desværre ikke nye, og for ek
sempel en turneringsleder har rig anledning til
at græmmes, hvorfor han sjældent holder længere
end en sæson, højst to. Men som man vil forstå
fægter Benny ikke ene mand i grøden, og hvis
han er lidt masochistisk indstillet, kan han
måske finde nogen trøst i, at hans tjans er en
glimrende forskole til kassererposten, hvor man
sagtens kan finde noget at ærgre sig over hele
året igennem.

ÆNDRINGER TIL MEDLEMSLISTEN

Nyt medlem (Pensionist, genindmeldelse)
Leif Nyward, Vejlebrovej 172, st.tv., Ishøj

tlf 02-543708
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Bjørn Gemzøe (senior)
Carsten Nielsen (senior, slettet for restance)
Torben Sneslev (senior)
Michael Teusch (junior)

Adresseforandring m.v. .
Lars Bornemann, tilføj tlf 340784
Erik Bøge Larsen flyttet til

Nyvahgsledet 5, Vedbæk, tlf 02-891397
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Ouverture

Fra hjertet af de forenede fællesskaber, fra en af de store
bureaukrater i VS, selveste Leif Jensen hidbringes et lidet
epos om skakleens udfoldelse i det belgiske. Læseren bedes bæ
re over med dunkle momenter i oversættelsen, ligesom Jensens
forsikringer om redaktionens sprogkyndighed bør tages med et
gran salt. De gælder i hvert fald ikke undertegnede! H

ans

Le mat

er navnet (og ilqce tilstanden) på den belgiske klub hvori jeg
spiller. Efter at den nye Beaujolais noveau er kommet (15/11)
er divisionsturneringen også startet. Hvem vidsteforresten
at en VS'er var vice-belgisk holdskakmester? Nej, vel, et
oplagt emne for 13'er. Belgisk skak er ikke verdensberømt
ligesom Larsen, men placerer sig nogenlunde derefter, d.v.s.
røven af 4. division •.
Første runde spillede vi (lidt mat) mod Vent (læs Grand),

sidste års mester og som rosinen i pølseenden og i håbet om
at komme hurtigt hjem blev følgende indsats leveret på 8. og
sidste bræt. Husk Belgien har 18 TV-kanaler og dertil kommer
Stella, Beaujolais og Lois.

hvid Jensen DK sort Wasnavic
1. e4,e5. Ikke fransk i Vlanderen, ja det staves med Y.., til

redaktionens oplysning, de kan jo sproget.
2. Sf3,Sc6 3. Lc4,Sf6?? Giver hvid mulighed for fortsættel

sen, der ifølge K-skak:verdensmester Berliner er en fejl, men
hvem tror på amerikanerne længere. Længe leve EF?! På Lc5 kan
hvid spille b4 og har godt spil.
4. Sg5?!,d5. Her husker jeg nedrykningsslaget mod Allerød

for et par år siden, hvor jeg fik samme stilling med hvid bon
de på d4 indskudt. Det vandt lige akkurat.
5. exd5,b5!!? Her er 5. -,Sa5 mindre vildt, ligesom 4. -,Lc5

kunne spilles, men den spillede variant har et godt ry, hvad
det nu er.
6. Lfl!,Sd4. Indledningen til et officersoffer som Berliner

slog Estrin med i K-VM. 7. c3,Sxd5 8. Se4,- (hvor ellers)
8. -,Dh4. Han kan teorien, hvor ufint. 9. Sg3,1g4. Kul på.
lo. f3,e4. Han er på OPEC-holdet. 11. cxd4,-. Officersofret.

Læg mærke til løber cl, man bør have respekt for de dårlige
Fou'er. 11. -,Ld.6. Nu går han over til kernekraft. 12. Lxb5+
,-. Giv en skak, det kunne være le mat! 12. -,Kd8 13. O-O,exf3
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4. Txf3,Tb8. Så langt teori, med fordel for sort, tid:
hvid 15 min. sort 21 min., altså bekendte varianter. 15. a4!!
.,-. Sort må ikke få feltet b5 til tårnet, nu står hvid godt.

5. -,Txb5!?? (I K-skak har jeg spillet mod 15 - a6 16 Lfl
e8 17 Sc3 Lx.f3 og vundet). 16. axb5,Te8 17.Sc3,-.Læg mærke

til I.cl, strategien er at afvikle. 17. -,Sf4. Han vil ikke
dvikle løberen med Sxc3.

-18. Txa7?!?,-. Et svært træk, her brugte jeg 1 time og så
faktisk resten. Stolt, nej, men beaujolais er inspirerende.
18. -,Te6. Eller tårnafbytning og hvid har ingen problemer.
9. Ta8+,-. Se noten til træk 12. 19. -,Kd7 2o. b6!?,-. Sort

har 5 brikker til angreb, hvid 2, men det rækker.
2o. -,Lx.f3 21. gxf3,Th6!?! På Sh3 følger Khl og sort kan op

give. (?, HN)
22. Da4+,Ke7. På Ke6 følger 23. d5+ (-Sxd5 24 Dxh4), Kf6

24. Dd.4+,Le5 25. Sc-e4+ - se partifortsættelsen. Og på c6
sker 23. Ta7+,Kf8 24. Dc4,Dxh2 25. Kfl,Dg2+ 26. Kel,Dxg3+
(Te6 27 Sce4) 27. Kdl,Dxf3+ 28. Kc2 og hvid vinder. Bemærk
Lcl. (Javel, men 23. -,Kf8 kan ikke lade sig gøre! HN)
23. Te8+,Kf6 24. Sce4+,Kg6 25. Db5,-. Truer mat.
25. -,Dxh2+. Nu er det sorts tur. 26. Kfl,Dg2+. Muligvis er

c5 bedre.
27. Kel,Dgl+ 28. Dfl,Sd3+.29. Kdl,Thl. Har sort bedre?!

3o. Dxgl,Txgl+ 31. Kc2,Sxcl. Læg mærke til den løber•••
32. Sxd6, opgivet. Efter 32. -,cxb6 har hvid en officer mere

og truer Se2. 33. -,Sxe2 34- Txe2.

I alle tilfælde et morsomt parti med liden respekt for de
materielle værdier og beviset på, at den dårlige løber vinder.
Indtil nu min dårligste?! Husk det!!
Hermed var 3 point i hus!! Sejr 3-1, tab 1-3, uden kamp 3-0.

Der er ikke Stella til dem der kan forudse, hvad remis giver.

Leif Jensen

PROGRAM (ELLER EJ)

Vi nøjes med at henvise til bagsiden af forrige nummer,
hvor den interesserede vil finde et program som går frem til
den 4.april.Men i næste nummer •••

Red.



VOLD -OG SPÆNDING.

Hvis nogen tror,at der under overskriften står en

beretning om Clint Eæs two o ds nye film,så tar de fejl.

Næh,sagen er den at den sovjetiske stormester Lev

Po•lugajevski j har skrevet en bog. De-t er for så vidt

ikke noget nyt at folk skriver bøger.Det er faktisk

ret svært at få dem til at la vær.Gode bøger er der

imod en sjældenhed.Og Polus bog er glimrende.De

fleste stærkere mestre udgi~·tryksager,hvori man kan

læse om deres successer og om hvordan de opdagede,

at de ganske vist ikke er Vorherre,men kommer ret

tæt på.Der plejer osse at være nogle partier.Polus

bog er anderledes.Primært beskæftiger den sig med den

variant i Siciliansk Parti,der bærer Polugajevskijs

navn~ l.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4.,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,
a6 6.Lg5,e6 7.f4,b5 !? - det er barske sager.Man kan

læse,h.Yorledes Pa,lu måned efter månedj år- efter år

analyserede og sled med varianten.Det er spænden-

de læsning.På side 53 er man helt nede i kulkælde-

ren sammen med Polu,for varianten ser ud til at være

gendrevet,og års arbejde er spildt.Men på side 54 fin

der han endelig forstærkningen,og man ånder lettet op.

Sådan er det hele vejen igennem.Der er osse et kapitel

om analyse af hængepartier og et om forberedelse til

afgørende partier.Særdeles Lns trukt i. vt.Sympatisk fyr,

den stormester~I Danmark foreligger bogen på russisk,

tysk og engelsk.Det er,som sagt,ikke læsning for svage

sjæle •. Et pa.~tiexempel fra bogen viser dette med al ty
delighed



Gr.fi!nfeld - Polugajevskij~Interzoneturnering 1979,Riga.

Parti.

.e42,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4-,Sf6 5.Sc3,a6 6.Lg52e6

.f42b5!? altså Polugajevskijs"egem'' variant.Han er ikke

bange af sig,Grttnfeld.8.e5,dxe5 9.fxe5,Dc'7 lo.De2!?·,

Simagins træk."Hovedvarianten"er lo.exf6,De5+ med kolos

aale forviklinger.lo~-,Sfd7 ll.o-o-o,Sc6 en overras-

keLs e s Det normale er 11.-,Lb? på hvilket der kan følge

12.Dg4,12.Dh5 eller sågar l2.Sxe6!? Texttrækket anses

for dårligt p.g.a. 12.Sxc6,Dxc6 13.Dd31 GrUnfeld er

en smule urolig.ll.-,Sc6 er statsanerkendt dårligt.Polu

er 11Far11 til hele variantnettet og burde vide bedre.

~3.-2h6!? og farmand har da osse fået en ide.Sort vil

~-'\.tke diagonalen h4-d8,hvis Hvid blir for truende på

d-linien.14.Lh[i.,l!.b? l5.Le2,Dc7 16.Thel,Sc5 17.Dh33 b4?'!

Fo r- skarpt.17.-,Tc8 ser sundere ud.'l'ilmed får Grttnfeld

nu visse kvikke indfald.18.Sb5!?2axb5 19.Lxb5+,1c6

2o.Df3 Sort befinder sig nu i en tilsyneladende hlb

løs situation.GrUnfeld checker varianterne igennem

igen og igen. .io , den er god nok.Sort må være fortabt.

iian er fortabt.GrUnfeld har,i løbet af 2o træk,knust

eR af verdens førende a tor-mes t r-e , oven· i købet i dennes

yndlingsvariant!Polugajevskij tænker sig om.Han løfter

hånden,tøver lidt.så trækker han.2o.-,Sb3+!! Grttnfeld

stivner.Han giver sig end ikke tid til at skrive t~æk

ket på sin liste,men falder i dybe tanker.Endeligt

spiller han 21.Kbl2men efter 21.-,Sa5 beholder Sort

sin merofficer og Sort vandt.På 21.axb3,Tal+ 22.Kd2,Dd7+

23.Ke3,Lc5+ 24.Kf4,g5+ 25.Kg3,Txdl 26.Lxc6,Txel 27.Lxd?+

,Kf8 angir Averkin remis so-m det sandsynligste udfald,
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men denne variant er bare en skygge af de komplicere

de varianter,som Polus træk medførte.

Polugajevskijs bog,der i den engelske - og bedste -

udgave hedder 11Grandmaster Preparation" kan altså an

befales til alle-dem,der er trætte af at tæve konen

eller slå gamle damer ned,og hellere vil ha lidt skak

ligt slagsmål.Og den kan selvfølgelig anbefales til dem,

der bare vil lære noget.

Søren Damsgaard.

NÆSTE NUMMER

Først vil vi sige tak til de mange bidragsydere som
har gjort deres til at gøre Fribonden til det den er.
Faktisk kunne dette nummer være blevet en slags gigant
fribonde på ikke mindre end 28 sider,men det syntes vi
var for meget af det gode.

Det stof som vi har udskudt til næste nummer er to ar
tikler af Kim og Stefan,som begge har givet os nogle par
tier fra den igangværende holdturnering.Et eksempel til
efterfølgelse,ikke sandt?

Holdturneringen vil i det hele taget spille en stor
rolle i næste nummer.Vi håber at have en Fribonde parat
så hurtigt som overhovedet muligt efter 7. og sidste runde.
Vi regner med at mange vil være spændt på om vi virkelig
skal se både Andetholdet og Tredjeholdet i 3.række næste år.

Desuden kommer der noget om Vestvold Hurtigskak-turne
ringen.Vi kan godt på forhånd røbe at turneringen i år
levede op til de stolte traditioner: to præmier til VS.

Red.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
onsdag kl. 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen
Kasserer Børge Gyldholm
Redaktion Hans Nielsen

Steen Schousboe
Klubbens giro

hver

79 lo 25
74 35 21
8 30 95

71 74 97
6 47 84 33


