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Kampen mod Valby var en af dem, som skulle vindes
og hvad skete så?

Leif Jensen - Mikael Ejertrup 0-1

Steen Schousboe - Erling Christiansen 0-1

Benny Petersen - Preben Nielsen t-t
Lars Pedersen - Martin Jensen t-t
Eivind Einersen - Jørgen Lethan 1-0

Morten Hansen - Bo Andersen t-t
Stefan Hansen - Erling Nilsson 0-1

Niels Rendlev - Richard Hjorth Nielsen 1-0

Det var de nøgne kendsgerninger.
Disse siger ikke om man spillede som brækkede arme
eller tabte på tid i en klar gevinststilling, eller
om spillede fremragende eller modstanderen ikke
gjorde modstand, eller om man tilkæmpede sig et
halvt point eller soldede en god stilling bort.
Kendsgerningerne siger kun, at VS I nu er på sidste
pladsen 4 points efter Valby.
Og hvorfor nu det?
En udbredelse af dette emne vil få Fribondens side-
antal op på datidens højder. Dette vil jeg dog afstå
fra og blot henvise interesserede til:
Bent Larsen; "Derfor vandt jeg ikke" bind 1 - 24
Lad os hellere se frem til endnu J kampe i mester
rækken og så gælder det nok oprykningskampen i 1.
række til næste sæson. SH



Andetholdet i 4. runde

I 4. runde skulle vi spille mod Tårnby,som lå lige
efter os i turneringen. En svær kamp hvor alle skul
le g•re deres bedste. Desværre havde Lars meldt af
bud,og Søren måtte spille 1. brædt. Jacob gik så ind
på 2. brædt,som reserve for tredje gang.

Eigil ville ikke komme på grund af vejrudsigten,da
han var bange for ikke at kunne komme hjem. Der var
lovet snestorm i K~benhavn og på Sjælland,men stor
men udeblev. Vi var derfor kun 7 mand ved start:

Søren fik remis i et parti han. skulle have tabt.
Jacob vandt igen. Andethol~et kan være glad for

så god en reserve. 2½ af tre mulige. ·
Johnny spillede remis.
S•ren Juul vandt sit første parti i år.
Pinn tabte efter at have angrebet forgæves gennem

hele partiet.
Ulrik Pind,ja hvor blev han a:f? Ikke mødt uden at

meddele det. FY FY SKAMME!
Bjarne har hængeparti med bonde mindre i et dron

ningeslutspil. Sikkert remis.
Vi er altså bagefter 4-3 med et hængeparti. Ganske

flot resultat med 6 mand.
Bjarne

Tredjeholdet mod Rød.S. og Øbro

Jan Erik Schousboe ½ 1
Kurt Andersen ½
Clausen Frederiksen 0

Svend Egenæs 1 1
Jesper Holm 0 0

Preben Christensen 0 0

Helge Jørgensen 1 1
Ebbe Ask 1 ½
St.ig Solhof 0

Morten Muxoll 0

31 4

Tredjeholdet spiller bedre end i de senere år. Nu
spiller holdet lige op med de hold de før tabte stort
til,og med et meget rimeligt resterende program er
der håb om en god placering.

~
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POKAL 83 I K-SKAK

Semifinale

Og her ser vi den første giga
bommert af mine modstandere

24. exd6?? Sf2
Og jeg vandt en officer og der
med partiet.
I næste parti sætter jeg igen
"en brik i slag", og min mod
stander kvitterer med at gøre
det samme:

Med planen, at jeg efter dron
ningafbytning vinder bonden
på f4 og en centrumsbonde
mere, hvorefter mit centrum
afgør.

17. bxc3 Da3+
Jeg kan også spille Dxa2, men
jeg var bange for, at angrebet
ville ebbe ud og spiller sikkert.

18. Kbl ScS

Sxc3+
Sxdl

es
Dxb4
Sxe4

19.Dd4+
20.Db4
21. cxb4
22. fxeS!

Aktivt forsvar!
22...
23. Kal

:3

(Han har lige spillet 16. Lc4-
e2?, hvilket giver mig mulig
hed for at slå til.)

16... Txc3!

Efter at have kvalificeret mig
ved hjælp af en indledende
runde til semifinalen i Pokal
83, kunne jeg endelig regne
med at møde rigtig kvalifi
ceret modstand og tabe mit
første korrespondanceparti,
men det skulle snart vise sig,
at mine modstandere her var
mindst lige så nemme som i
den indledende runde. At jeg
tabte et parti skyldtes ... ja,
prøv selv at vurdere:

Vi begynder med de to
partier, hvor det var mig, der
satte noget i slag.

Først har jeg sort mod
Gert Villumsen



(Sort er Poul Grydholt).
11. SeS!?

Et frækt træk, jeg giver ham
valgmulighed mellem at tage
en officer eller en kvalitet og
en bonde. Varianterne er man
ge, lange og indviklede, og jeg
kan ikke længere huske dem,
men på Sxf4 følger i hvert
fald LbS+ fulgt af Df3, og
på Sxc3 giver både Df3 og
DhS hvid farligt angreb. Men
prøv selv, analyserne er ganske
interessante!
Bangebuksen spillede

11... a6?!
12. Df3 Sxf4
13. Dxf4 Df6
14.De4 Ld6
15. Sc4 Lc7
16.Ld3 cxd4
17. cxd4 Dd8
18. o-o Tb8
19. a4 fS
20. De3 DdS
21. as 0-0
22. Sb6 Tf6!!!
23. SxdS opg.

Så også han kunne kompen
sere for mit halvukorrekte
offer ved selv at lave et hel
ukorrekt offer.
I den følgende stilling har jeg
sort mod Lars Ploug Hansen,
og jeg har rodet mig ud i
en stilling, hvor jeg behøver
Forsynets hjælp. Min plan er
på 24. Tf3 at spille d4 og så
håbe på lidt modspil med de
2-3 brik.ker, der kan røre sig.
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Men han spillede
24. Te4 dxe4

og resten var teknik. Der
fulgte

25. opg.
Jeg spillede mig kun til een
gevinst, mod Ernst Bindzus:

Han har lige spillet Dd8-e7 og
tror nu, han vinder min e5-
bonde. Men jeg har set læn
gere:

14. LhS!
Med planen l 4...g6 15. Txf7 !
Kxf7 16. Dxg6+ Kf8 17.
Lxh6+ Txh6 18. Tfl med



mat. Han må bide i det sure
æble og indse, at han selv
taber en bonde. Resten af
partiet er ganske underholden
de med utallige bindinger, så
det bringes uden kommen
tarer:

14... Le6
15. Dxg7 0-0-0

16. Lxf7 Ld7
17. Lf4 Tf8
18. Lg3 h5
19. Df6 Dxf6
20. Txf6 h4
21. U4 h3
22.Lg3 Lc6
23. Le6+ Kd8
24. Txf8+

og sort overskred betænk
ningstiden i en tabt stilling.
Mit sidste gevinstparti var mod
en tavs modstander ( efter 13
træk svarede han ikke på flere
kort, men jeg havde allerede
opnået en stilling, hvor kun jeg
spillede på gevinst.
Her kommer så mit tabsparti:

Hvid er Kaj Hansen, og jeg har
allerede klattet en god stilling
væk.
I denne stilling opdager jeg,
at mit forberedte 27...d4 28.
De2 Dd5 strander på 29. Tc5,
og jeg bliver så perpleks over
min overseelse, at jeg spiller

27... Td8?
28. Tc8 De7
29.Txd8 Dxd8
30. De6+ Kf8
31. DfS+ Ke8
32.e6

og hvid vandt let.
Mit samlede resultat på 5 p.
var nok til at give mig en I.
plads i gruppen, så jeg er her
med kvalificeret til pokalfina
len. Vinder jeg den, vinder jeg
1000 kr. plus en pokal og får
lov at spille i landsholdsklassen
i k-skak, men mine modstan
dere må da snart være bedre
end mig! Det vil jeg da håbe,
for ellers er det slet ikke sjov
at spille k-skak og bruge I 00
kroner pr. parti på at se mod
standeren sætte dronningen i
slag.

Eivind



De smukkeste kvinder i verden

Kort før jul havde vi på mit arbejde besøg af den
engelske sproglærer og entertainer Geoff Parks. Blandt
de historier som han fortalte var der især en som
gjorde indtryk på mig,og det i sA høj grad at den
tilsyneladende har præget mit spil. De fx nedenstå
ende parti fra fjerde runde af Holdturneringen.

Historien handler om en ung englænder med det be
drøvelige navn John Smalbraines. Vor hovedperson
gik en novemberdag i nedtrykt sindsstemning gennem
de ~ørke,våde og uskønne gader i London,da hans blik
pludselig faldt på et forretningsvindue fyldt med
farvestrålende plakater,et rejsebureau. Der var bil
leder fra alperne,de norske fjorde,men først og frem
mest fra sydens sol. John tog en rask beslutning og
gik ind i forretningen:

Hvor bor de smukkeste kvinder i verden,spurgte han
ekspedienten.

Denne lyste op i et smil og svarede: Her er De kom-
met til den rette,for jeg ved tilfældigvis at verdens
smukkeste kvinder lever på Unni-Gunniøernet

Og hvor er så det,spurgte John.
Det er ca. 350 miles nordvest for New Zealand,lød

svaret.
Hvordan kommer man dertil,spurgte John,nu spændt

og forventningsfuld. ·
Det er let nok. Man tager et fly til Auckland,og

dernæst et skib til Unni-Gunniøerne. Der går skib
hver måned!

John var ikke længe om at købe de nødvendige bil-
letter. Rejsen var dyr,men det sure liv i London var
han træt af. Og da han omsider trådte i land på Unni
Gunniøerne så han at bureauekspedienten virkelig havde
talt sandt. De smilende unge kvinder som modtog ham
med blomsterkranse var virkelig de smukkeste som John
nogensinde havde set.

Han besluttede at her ville han tilbringe resten af
sit liv. Altså bad han om at blive ført til høvding
en,overfor hvem han fremførte sit anske.
Mange mennesker kommer for at slå sig ned her,lød

svaret. For at få lov til det må man først bestå en
prøve. Er du parat til det?



Javist,svarede John.
Godt,sagde høvdingen,så mød op her i nat kl. 12.
(Her bør det indskydes at jeg tabte til Erling Chris

tiansen da vi mødtes sidste år. Jeg var derfor i høj
grad sulten efter revanche da vi mødtes igen den 14.
januar i år.)

Resten af dagen gik John rundt og nød den smukke
natur: Solen,stranden,og den tætte,grønne jungle. Her
til kom at de indfødte ikke blot var vidunderligt smuk
ke,men også gæstfri og lattermilde. Dette måtte være
paradis på jord.

Ved midnat indfandt han sig på det aftalte sted,hvor
han mødte en udsending fra høvdingen.

Kom med mig,sagde denne,jeg skal føre dig til det
sted hvor du skal underkaste dig vores optagelses-
pr"ve.

De gik gennem skoven,op ad et bjerg og ned igen på
den anden side,og atter ind i en tæt skov. Omsider
gjorde havdingens udsending holdt: Her er stedet!

John så nu at de befandt sig ved kanten af en ryd
ning i skoven. I midten af lysningen stod tre små
hytter,og rundt omkring disse sad en mængde Unni-gun
nier. Høvdingen trådte frem,bød John velkommen,og
sagde så:

Pr"ven består af tre dele. I den første hytte fin-
des en tønde af vores egen palmebrændevin. Den tønde
skal du drikke op på 5 minutter!

Ja,svarede John,jeg har altid været glad for en god
pint hjemme i London,så det tør jeg godt give mig i
kast med. Men hvad er der i den anden hytte?

I den midterste hytte er der en stor,vred hantiger,
som vi har fanget. Den har tandpine,og den tandpine
skal du kurere!

Skal jeg kurere en ophidste tiger for tandpine,ud-
brød John. Nok er jeg ·indstillet på at underkaste. mig
en optagelsesprøve,men dette her er jo det rene selv
mord! Så selvom jeg er ked af det,så må jeg hellere
rejse hjem igen. Og med disse ord begyndte John at
gå tilbage i den retning han var kommet fra,men høv-
dingen kaldte ham tilbage:

Vent lidt,du har jo ikke set hvad der er i den tredje
hytte!

r



Næb,svarede John,hvad er der så?
I selvsamme øjeblik blev forhænget ført tilside af en

yndig kvindehånd,og et ikke mindre yndigt ansigt kiggede
ud på John.

Denne unge kvinde er den smukkeste på Unni-Gunni,sag
de bøvdingen,og hos hende får du lov til at tilbringe
resten af natten hvis du består de første to prøver.
Og i morgen kan I så blive gift~

John faldt i dybe tanker. Guderne skulle vide at han
var bange,men pigen var virkelig dejlig,og det triste
liv som han kunne vende tilbage til i London,var det
ikke værd at s!tte på spil?

Han nikkede til høvdingen,gik ind i den første hytte,
l•ftede tønden,og begyndte at drikke:

Hvid: SS

l.d4,f5
2.g3,Sf6
3.Lg2,g6
4.Sf3,Lg7

5.c4,o-o
6.Sc3,d6
7.o-o,c6
8.Tel,Dc7

9.d5,Sbd7
lo.e4,f:e4
ll.Sg5?

Sort: Erling Christiansen

Det lykkedes John at tømme tønden,men ikke uden at
det svækkede hans klarsyn. (Her giver det simple S:e4
klar hvid fordel. I stedet kaster jeg mig - forblindet
af bævnt•rat - ud i et ganske uklart bondeoffer.)

John tog en dyb indånding og gik ind i den anden hyt
te:

ll.,-,Se5
12.Sc:e4,S:e4

13.d:c6,b:c6
14.S:f6+,L:f6

15.De2

De hvidfeltede svækkelser hos sort er interessante,
og de hører jo som bekendt med til Leningraderen,ikke
sandt Rendlev? Her overvejede jeg det fikst udseende
l5.Ld5+,men det forekom mig uklart. Et resultat af pal
mevinen? En skræmmende variant er flg.: l5.Ld5+,c:d5
16.D:d5+,e6 17.D:a8,L:g5 18.L:g5,Lb7 19.D:a7,Dc6 og sort
vinder.

Nu burde sort spille l5,-,Se5,hvorefter hvid ikke har
nok for bonden.

8



15.,-,d5(?)
16.Se6,L:e6
17.D:e6+,Kg7

18.Tbl,Tad8
19.b3,Sd6
2o.Tcl,Db6

21.Lf4,Tf7
22.Tc2,Ld4

ha b C d e

Kampen rasede mellem menneske og dyr. Tigeren brølede
og John skreg. Hytten rokkede frem og tilbage og var
ved at sprænges af de to kombattanters anstrengelser.
John var såret i panden,og blodet som løb ned over øj
nene blændede ham et kort øjeblik. Men heller ikke ti
geren kunne se klart:

23.Lh6+??,Kg8??

Hvid vil gerne have den
sorte konge ind i bin
dingen,i og for sig en
smuk og rigtig tanke.
Men begge parter over

ser altså at sort bare
kan slå løberen,da Tf7
er dækket af springeren
på d6.

Kampen tog yderligere til i hidsighed,og nu gjorde
John visse fremskridt:

24.Le3,Tdf8 25.T:c61,D:c6(?)

Her er L:e3 nok en bedre chance.

27.De5,Tf6

John mærkede til sin skræk at tiden var ved at løbe
ud for ham. (Sort 1,38,hvid 1,51) Det var umuligt at
sige hvem der ville vinde,men John følte sig sejrssikker:

28.L:d5+,Sf7 29.D:e7,Tf5 3o.Lc4,Dd2

Her var Erling lusket nok til at tilb~de remis. Jeg

q



afslog,selvom det viste sig at jeg besynderligt nok
kun havde få sekunder igen. Sejrsvilje,palmevin,og den
almindelige kampstemning •••

Nu gik det over stok og sten:

31. L:a7,Da5
32. Ld4,Dd2

33.Lb6,Db4??
34.D:b4

Her strakte Erling hånden frem,men inden jeg havde
grebet den råbte hans holdkammerat ophidset Spil
videre! Næppe sportsligt korrekt,men som sagt,den
almindelige kampstemning •••

a b c d e g h

36.L:f7

Pludselig blev der stil
le i hytten,og John tråd
te ud. Han var ilde til
redt: Tøjet hang i laser,
og overalt på kroppen
havde han sår og kvæstel
ser. Alligevel var der
triumf i hans stemme da
han råbte:
Det var det! Og hvor er

så den pige med tandpinei?

Hvid overskred tiden.
SS

35.Te7,Kh7

K.S. EMT 86

Her følger anden og sidste del af Mortens beretning.
~ørste del stod i decembernummeret.(Red.)

Hvid: Stig Jacobsen,LVS Sort: Morten M.H.

l.Sf3,d5
2.g3,c5

3.c4,Sf6
4.c:d5,S:d5

5.d3

Morten mener at stillingen er lige efter 5.a4. Kan
det virkelig være rigtigt? (Steen)

5.,-,Sc6
6.Lg2,g6

7oSc3,Lg7
8.Ld2,o-o

9oTcl,e6
looDb3,b6



ll.o-o,Lb7 12.Se4,Dd7

Her er tidsforbruget interessant. Hvid o,38 men sort
hele 1,02. Dårligt var 12.,-,Tc8? på grund af 13.S:c5
med stor fordel for hvid. Men nu kunne Hvid muligvis
spille 13.T:c5,hvorpå Morten angiver følgende fantas
tiske variant: 13.,-,c:c5 14.S:c5,De7 15.D:b7,D:b7
16.S:b7,Tab8 17.Tcl,T:b7 18.T:c6,T:b2 med fordel for
Sort.

Hvid spiller i stedet svagt:

13.Sfg5?,Sd4 l4.Ddl,Tad8

Med den ide at feltet d3 bliver svagt efter et hvidt
e3.

16.Lh3?!,f6!

17.Sf3 hjælper ikke. Sort spiller 17.,-,S:f3 18.
e:f3,Sc7 med klar fordel.

17.,-,f:g5 18.e:d4

På 18.S:g5 følger 18.,-,Sf5 19.e4,Sd4! igen med
klar sort fordel.

18. ,-,g4
19.L:g4,L:d4
2o.Lh3,L:b2

21.Sg5,Sc7
22.Db3,L:cl
23.L:cl,Dd5

24.D:d5,L:d5
25.Lb2

En anden mulighed var 25.Lf4,Sb5 26.L:e6+,L:e6
27.S:e6,T:d3 28.S:f8,K:f8,igen med sort fordel.

25.,-,Tde8 26.Le5,Sb5 27.f4

Og atter et alternativ: 27.a4,Sd4 28.Ld6,Tf3! og
Sort har det herligt.

27.,-,L:a2
28.g4,h:g4

29.L:g4,Ld5
3o.h5,g:h5

31.L:h5,Te7

Med den ide at seil~~· sig,op med Tg7 og Tff7.

li



32.Kh2(?),Th7! 33.S:h7,K:h7

Nu går det stærkt for begge parter,især Sort,som kun
har to minutter igen. Hvid har ti.

34.Tgl,Tg8
35.Lf7,T:gl
36.K:gl,Sd4

37.Kf2,Sc6
38.Lc3,Sd8
39.Lh5,Kg8

4o.Lg4,Kf7
41.Ke2

Hvid udførte sit 41.træk som hemmeligt træk,men gav
dog op uden at genoptage spillet.

Morten M.H.

PROGRAM

Vi henviser endn~ en gang til bagsiden af december
nummeret,hvor programmet er ført frem til udgangen af
april. Nyt program fremkommer forhåbentlig i næste nr.

Red.

•ibonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
·er onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,

..... ekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Morten Mu.xoll 74 79 65
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


