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Som Zeus uden lyn
eller Thor uden hammer
Som Noah uden ark
eller paven uden Rom
Som Reagan uden Polen
eller Gøg uden Gokke
Som Hitler uden Heil
eller cowboy uden hest
Som Anker uden 0D
eller Glistrup uden nul
Som Wien uden Strauss
eller Paris uden sex
Som Holst uden abe
eller Stefan uden øl
Som Eigil uden hat
eller Steen uden pibe
Sådan vil klubben være
uden
FRIBONDEN

Februar 1982

- Dette er mit første og vellykkede forsøg
udi den ædle digtekunst. Formen er vistnok
den såkaldte knækpoesi, etler måske er bræk
poesi en mere dækkende betegnelse. Jeg synes
selv, at digtet er genialt, næsten lige så
åndrigt som det fordrukne bavl af samme art,
som landets mest poetiske hankatte af begge
køn kvæger vore sjæle med for tiden. BG



Il HOLDETS cEDRIFTER ~LLEJ :,'..\f-W~L PÅ SAlnlR

1Ss ~ndethold har i Jenne sæson ført en såre tilbagetrukket
tilværelse •. aktisk er det eneste, man har hørt fra det, tryg
lende, skumlende, forbitrede og harmdirrende referatefterlys
ninger fra redaktionen.

Årsagerne kan næppe findes i oe ret uanselige resultater, thi
ho.l.dånden lever endnu, og der scores points i et vist omfang.
Tavsheden skylces nok snarere brist i den så højtudviklede, og
netop derfor så sårbar&, kommunikaticn mellem mennesker inctbyrt
ces. Det kan være svært for to, for otte bl i.ve r p r-ob'l erns r-na
næsten uoverstieelige. Oe skal det verbale sA fast~oldes på
prent, er vi nær de t umu.l i ge , Jerfor er det .ikke lykkedes at
fastholde udlændingAnes navne, men hvem kerer sig også om dem?

VS II - Valby I : 2 - 6
Eigil Petersen 0
Jan Jør.:;ensen 0
Niels H.endlev (H) 0

Erik B~ge Larsen ~-
Kurt Havn 0
Jør~en Mortensen 0
Lars Pedersen i
Finn Madsen ( R) 1

Alt i alt ri.nge , Va.I by lå kun i spidser, ind til de mødte an
dre hold end 1S. Flere af os stotl ellers længe nydeligt, men
hvad skal det nytte. Den eneste med held i sprøjten var Finn,
han stoa miserabelt til gengæld, uet giver åbenbart t.it bedre
udbytte. En primitiv fælde, 03 så sagde det plask- plump. Jer
var to hængepartier, som be0ge aftaltes remis telefonisk, mere
indeholdt stillingerne hell~r ikke.

Tåstrup SF II - VS II : 3 - 5
Eigil 0

Jan 7
J

Niels ½
Erik l;,

Jørgen 1
Lars 1
li'. (R) 0__ inn
Søren Juul ( R) l
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I ~åstrup rullede aet for de fleste, da vi først havde fun;
det lykkeligt ~emrr.en en Labyri n t i sk mamr..utskole. 1)en eneste
det ikke ly~kedes at nå frem, var Rigil.

Jan spillede vi r-ce Li g stærkt modi en dr-e ven mand: Dan Brøn
num Jensen. ':i els kæmpede djærvt og til t vang sig en merbonde
i et tlrnslutspil, men hængepartiet "iste si6 dog at være re
mis. Erik var ude i det helt .ilde, halvdelen af "uclerne"
regnede med sikker ~evinst til hvid, den anden halvdel med li
ge si sikker sort gevinst. Hæneepartiet var dog remis. Jørgen
vandt i sikker stil, og Lars satte sin mand mat, på trods af
at en yderst snaksom, ja nærmest højtråbende gentleman havde
slået sig ned ved hans side. Finn vovede sig for ~angt ud på
det byzantinske overdrev, i stedet for at doble tårnene på en
åben tårnline mod modstanderens kongestilling, besluttede han
sig til at an~ribe over en bred front fra a tilh. Det gik ad
h til; Søren vandt så hurtigt og elegant, at hverken modstaR
deren eller os andre n~ede at se, hvad der skete.

1!S II - SK 41 II : 2 - 6

Eigil 0
t:iels 0
Erik 0
Kurt H. 0
Jørgen l
Lars 0
Kurt Andersen 0
Finn 1

Eigil mødte en skrap herre, for skrap. '.hels førte med en
officer, men var så uheædig at miste ~en i5en og mere til.
Erik og K~rt 08 Lars og Kurt tabte efter drøje dyster. Lars
ffiåtte tage til SK 41 for at spille hængepartiet, desværre u;
den gevinst. Jørcen havde også en "myle", den var åbenbart
så krasbørstig, at vaLbymanden ikketurde vise sig. AngP.0nde
Finns parti: Se andetsteds.

Andetholdets referent-reserve: FM

Fribondens redaktion: Hans Nielsen
Steen Schousboe
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5. runde VS II - Glostrup II 2½ - 4½ + h
1. Eigil Pedersen - Ejgild Ni e Laen 1-0
2. Jan Jørgensen - Jens Toft 0-1
3. Niels Rendlev - Bendt Hasmussen 0-1
4. Kurt Havn -lHenrik Andersen ½-½
5. Jørgen Mortensen - Frank Jensen h
6. Lars Pedersen - Erik Andersen 1-0
7. Asbjørn Sæthre - Hans Samuelsen 0-1
8. Søren Juul Sørensen - Flemming Bo Larsen 0-1
Glostrup var storfavoritter, og man kunne have frygtet
en kæmpe sæk. Nu blev det et hæderligt nederlag. Hæn6e
partiet ser ud til at holde.
Eigil stod godt efter åbningen, som han tit gør; denne
gang blev han ved med at stå godt. Det bliver forhåbent
lig en vane. Lars nedspillede sin modstander; modstande
ren ønskede at spille til mat, hvilket han så blev.
Om de øvrige partier er der kun at sige, at modstander
ne var en klasse bedre og havde det fornødne held, der
skal til, for at sikre et resultat, der svarer til styr
keno
VS II har et meget svært program tilbage nemlig mod
Lyngby-Virum II og AS 1904 II. 2 hold med næsten kun
mesterspillere; men det er muligt, en kraftig "opvarm
ning" inden sidste runde vil have en gunstig virkning.

lo række gruppe 1
1. Amager I 27½ 5. Brøndby I 17½+lh
2. Gladsaxe I 26 +lh 6. København II 15 +lh
3. Vanløse I 25½+lh 7. Sporvejene I 14½+lh
4. Hvidovre II 2l½+lh 8. StudenterforeningIII 9½
1. række gruppe 2
1. Glostrup II 23½+1h 5. AS 1904 II 19½+5h"
2. SK 1941 II 22 +2h 6. Vanløse II 15½+lh
3. Lyngby-Virum II 21 +5h 7. Herlev I 15 +lh
4. Valby I 20½+lh 8$ Tåstrup II 14 +2h
J. række gruppe 1
1. Den Danske BankI 27 5. Kampklubben III 20 +lh
2. Ballerup II 24 +2h 6. Posten I 17½
J. Gladsaxe III 2C½+lh 7. Vanløse III 15½
4. Lyngby-Virum V 20-½+lh 8. ~kovlunde II 12 +lh
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Ændringer til medlemslisten

Nye medlemmer:

seniorer:
Steen Bauers, Vestervang 26, Valby

tlf' 164322
Frank Eriksen, Vinkelager 2 st.th., Vanl.

tlf' 74o2J8

juniorer:
Bjarne Andreasen, Langelandsvej 3, 4, F.

tlf 867368
Henrik Bindner, Ulriksdalvej 14, Valby

tlf 719910
Peter Fogh Jensen, Langelandsvej 41, 4.th., F~

tlf 873013
Jesper Jørgensen, Normasvej 15, Valby

tlf 161095
Søren Olsen, Bogøvej 7, F. tlf +
Søren Boeck Petersen, Svenstrupvej 12, Brh.

tlf 790023
John Møller Rasmussen, Nordbyvej 8, Vanl.

tlf 740582

Adresseforandringer:

B.Eigil Pedersen, Baggesensgade 27 st.,
2200 Kbh.N. tlf 354824

Leif Jensen, Regence 5 (Bte2),
Rue des Pecheries lol,
B-1160 Bruxelles.

Vi byder vore mange nye medlemmer velkom
men i familien og håber, at I vil falde lige
så godt til i klubben som vi andre. I bør pas
se godt på ikke at træde kassereren på hans
ømme ligtorn, så han får kig på jer, men bo~t
set fra det har vi det vældig rart her hos 0s.

Hvis I skulle føle trang til at vide lidt
om den mærkværdige forsamling, I nu har til
sluttet jer, kan I formedelst lo kroner er
hverve klubbens jubilæumsskrift, som på 31 si
der, inclusive tegninger og fotos, i store
træk gengiver klubbens sælsomme historie gen
nem So år, indtil generalforsamlingen i 1981.
I lokal målestok kan skriftet som kulturfak-
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tor betragtet tåle samnian Lf.gnLng med Lu thers
lille katekismus og højskolesangbogen, og det
er ingen overdrivelse at påstå, at det er uund
værligt for ethvert medlem af Vanløse Skakklub.
Prisen er som sagt ti kroner, godt det halve af
hvad en pakke cigaretter koster, og efter endt
gennemlæsning vil I ~anske givet føle jer hjem
me - eller snarest muligt forsvinde igen.

Det enestående produkt rekvireres ved hen
vendelse til formand eller kasserer.

Og endnu en gang: Hjertelig velkommen.

Bestyrelsen.

Angående oprydning.
Hvilket pinligt emne,nogle kan have god s~~vittig

hed,men det er kun meget få.En imellem varmes den
hårdt prøvede matrialeforvalters hjerte,når han ser
nogle få sætte brikker og bræt p~ plads.Hiilken her
lighed,men ak,ikke fordi matrialeforvalteren er u
taknemmelig men hvordan er det folk putter tingene
ind i skabet,brættene stikker man ind lodret,brik
kerne lægger man ved urene,os omvendt med urenen.
Nede i kælderen ligner-der jeg ved ikke hvad- gamle
snotklude stukket godt ned bag radiatoren,flasker
over alt,det samme med tobakken,for åbenbart tror
folk at rlår der ikke er noget askebægre,kan man frit
drysse asken hvor som helst.Det er noget svineri at
komme ned til.Både gamle som nye medlemmer burde
hjælpe til med at rydde op(idet mindste deres flas
ker og tobak) for det første ville de sove meget bed
re om natten,og for det andet ville de kunne komme
uden fare for matrialeforvalterens vrede,næste
Onsdag. IK'OS

tJiels Rendlev triumferede i Odense i ALBANI-cupo
Han drak naturligvis TUBORG.

Klubbens giro: 6 47 84 33
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S 3 3. ~oldl<amp
v_

l.Asbjørn S2thre (r) - S.W.Olsen (r) h
2.Ulrik Find - P.Wennerwald 1-o
3 .Lars Bornemann - Finn Schkolnik o-1
4.Klaus Ib Nielsen - Fini Gj•=rlin o-1
5.Axel Barkhuus - Jens B.Larsen h
6.!'-'.orten t-~.-iiansen - j o ak i.m Dalby 1-o
7.Ivan N.-~ielsen - Ole Sander o-1
8.Sigvald B.-Larsen - E.H.Nielsen ~R) o-1

Det foreløbige resultat siger 2-4,gylp.VS 3 må
være en af de eneste klubber i København der kan
smide al sund fornuft overbord,tage hovedet af og
putte den ned i den nederste skrivebords skuffe,lås
e,og gemme nøglen et sted hen hvor selv ikke Hexia
kan finde den.Sjældent er der spillet så ringe i
Vanløses lokaler(bortset fra blokfløjter) det var så
håbløst ringe,men midt i alt mørket,er der den be
rømte lysplet,dennegang ved navn Morten.Han har præ
steret at vinde hver gang,og som det er nu har han
scoret 1/3 af vores samlede score,et stort klap på
skulderen til Morten.Det var så lyspletten,og nu
kan jeg vel tillade mig at rave rundt i mørket og
komme med sure opstød.Lad os starte med det værste!
Klaus og Lars,gylp.Klaus mistede selfølgelig sin
dronning,det er sket i alle holdkampene,En eneståen
de rekord.Lars byttede rask væk sin dronning for 3
officerer,og et angreb,som alligevel ikke blev til
noget fordi ~an manglede sin dronning.Et forslag til
de to,ville være at oprette en stiftelse for mistede
dronninger,med Klaus som for:nand,og Lars som und
skylder.Ivan stod pænt,men som så ofte før,gik det

. galt mod slutningen af partiet.Sigvald havde en kon
ge stilling der haltede på tungen,det kunne da helle
ikke holde i det læ1ge løb.Vi fik en pind til p.g.a

. at deres mand ikke mødte op.Et kedeligt,men unægte
ligt et tiltrængt point.Asbjørn_og Barkhuus fik hæn
gemuler.Begge har fordel,dog er det kun en lille en
i Asbjørns parti.Men Barkhuus bør vinde sit.
Sidste nyt,Asbjørn har aftalt remi,telefonisk.Fordi
han har spillet for 2.Holdet også.Men 3½ point til o
er abselut opnåeligt.

7
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3.Holdets fjerde kamp.

Det har været umuligt at skaffe navnene på vo
res gæster,men til almen viden kan det oplyses at
de kom fra Ballerup,TLrnet.Som en lille undskylning
inden vi gLr over til de sørgelige kendsgerninger
kan det siges at ventilatoren var blevet lavet,sb
vi nu ikke længere havde den at skyde skylden p~
hvis vi tabte!
l.H.Schøller Jacobsen (r),spillede ikke remi!!!
Hvad end grunden kan have været lavede han et van
vittigt offer.For offeret fik Sch?.ller en smule
angreb,som i længden blev en bjørnetjeneste,for an
grebet var meget lille,fordi offeret slet ikke var
noget offer.Enkelt.

2.Ulrik Find,min modstander startede som havde han
ild i den bag i,men folk kan ikke soille slutspil
(heller ikke jeg,men bedre end ham) som vi skal se
senere i dette referat.

3.Lars Bornemann,dyret kom som vanligt ikke, ••. svin
4.Axel Barkhuus,skulle møde en af sine gamle bekend
te,men det hjalp ikke,for Barkhuus var i jule-hu
mør,han uddelte gladeligt gaver,og utaknemmelig
som modstandere nu engang er,gjorde Balle-manden
det færdigt efter sølle 1½ time.Med færdig menes
H~LT kaput.

5.Morten.M.Hansen,plejer at vinde i holdkampene,og
dennegang var stillingen der,nogenlunde.Balle
manden må have drukket en stor tår af Barkhuus'es
mirakel kaffe,for han vandt over Morten.Det var
Mortens første nederlag nogensinde i holdkampe.
Som man mtske har lagt mærke til,tegner denne
match for VS jo lyst ik'sandt???

6.Børge Gyldholm,hva'søren fristes man til at iige
for det var kun første gang i år at 3.Holdet havde
glæde af Gyldholm,men ak ak,selv ikke kasserens
snilde finter kunne fravræste Ballerup point.

J.Ivan Nesterov,manden der kan vinde de umulige
partier,sådan en havde vi hårdt brug for,men da
partiet ikke var umuligt,løb Balle-manden af en
eller anden mærkelig grund af med den sejren!!??

Formand
Kasserer

Stefan Ålekjær Hansen
Børge Gyldholm
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Holdkamn fortsat ...

g.Stig Solhof (r),startede sorr han plejer,friskt
os n.ed s~-pa-mod,Baller:anden blev bans:;e,og tilbød
remi,som Stig selfølgelig afslog,men et par træk
efter tilbzd Stig selv remi(st var det nok remi).
Som Balleæanden straks accepterede med fremilende
hand.
P.S Det forlyder fra Lars at han har en undskyld-

ning,sb jeg vil nøjes med at kalde ham en lil
le gris,nemlig en pattegris.

stillingen var nu 6½- ½ til Ballerun,men som sagt
tidligere vil jeg nu bringe slutspillet fra mit
parti(sa kan man jo eventuely selv prøve at gætte
sig til udfaldet?)

Hvid:(mig) Sort:Egon Madsen,Ballerun detå
eneste navn jeg kendte fra Ballerup.

stillingen er følgende:
Hvid:Kd2 Sh7 e3 f2 g3 h4 Hvid trækker,træk
Sort:Ke7 Lf3 hS f5 es dS nr.37.
37.Kc3,-Le4 som stillingen er nu,kan hvid uhindret
92 om bag sorts skyttgrave,urøver han at hindre det
med tronebesætteren,snuoper hingsten,menig Henrik.
38.Sg5,-trækket blev gjort fordi han tilbød remi,
og sagde at springeren ikke kunne komme ud,sikke no
get v~s,jeg kunne da enten g~ i forsvar eller mod
angribe.38.-,Lg2 39.f4,-her overvejede jeg stærkt
at soille f3,men blev enig med mig selv om at det
var vigtigere at Kongen kunne besætte d4.~esuden
ville jeg vise at det ikke var umuligt at slå dem
fra Ballerury.39.-,exf4 4o.gxf4,-Kf6 41.Kd4,-Lhl!!
42.Kc5,-Ke7 43.Sh3,-så kom spionen fra fjendens
flanker alligevel hjem i vante omgivelser.43.-,Ke6
det var nødvendigt med hjælpetropper til den ensom
me d-grav.44.Sf2,-ellers fanger han mi§.44.-,Lf3
45. Sd3 ,-Le2 46. ses, -Lfl 4 7. sc6 ,-det truer med bombe
terror på d4 og invasion af d-bonden.47.-,Lc4
48.Sb4,Lb3 det var tvungent.49.Sa6,-truer med gra
nat eksplosion på c7 og indtagelse af en bonde.
49.-,Kd7 So.Sb8+,-Ke6 også tvungent.Sl.Sc6,-Lc4
52.Sd4+,-Kf6 S3.Kd6,-langt om længe erobrede gene
ralissimus d6,det centrale felt for hele partiet.
Selv min modstander kunne indse at det var et ?
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om tid,før invasionen var fuldendt,men opgive var
en lallende tanke.53.-,La2 tvungent 54.Sc6,-Lbl
han opgav d-bonden med det samme.55.Sb4,pinen skul
le vare længere?? 55.-,Le4 56.Sxd5+,-Kf7 det var
bedøvende ligemeget hvad han gjorde.57.Ke5,-så
overgav han sig,slagets gang var tabt.Så kunne det
jo alligevel lade s~g gøre at få has på en Baller.

VS 3 har ialt scoret ll+h,men da det sidste nye
går ud på at Barkhuus har vundet sit hængeparti,fbr
vi ialt 12 point.

Topscorerliste.
Morten.Mhansen 3 (4)
Ulrik Find ~½ (4)
Axel Barkhuus 2 (4)
Stig Solhof 11 (2)
Ivan Nesterov 11 (4)
Asbjørn Sæthre t (1)
S c hø 11 er J ae • 2 ( 2 )
Sigvald B.Larsen ½ (3)
Børge Gyldholm o (1)
Klaus Nielsen o (3)
Lars Bornemann o (2 dvs.4,

Tallene i() angiver spillet kampe.
Ulrik Find

Nr 1
1 o

Nr 2



Peddersen's mønsterskole (1).

Inspireret af ~-iteens artikelserie "til r;r::.vn or; glæde",
der i januarnummeret med snesko p;_._ vandrede lukt ind 1
kombinationernes ædle kunst, bemærkede jeg, at han ar
bejder helt i tidens germanske ånd med at henlede op
mærksomheden på mønsteret i kombi'erne. JeL kan kun
erklære mig enig i, at "mønstertænknirw" er al tafgø
rende. Hvor ofte ser man ikke spillere (+VS'ere ?) af
vikle en kombi, for at vinde en kval elltr lignende,
men så sidder tilbage med ufordelae;tice abne linier
og/eller diagonaler, som overgiver alt spil til idio
ten på den anden side af brættet?
Tænk også p~ din stilling EFTEH kombi'en!!

Den ærede red. viste et par eksempler på magnetskakker
eller som Poul Hage kalder det: Røntgenskakker, så det
vil jeg først vende tilbage til på et senere tidspunkt
og først tage fat på BINDING!..m. Selve begr e be t turde
dog være velkendt, men prøv nu at se, hvor god DU er
til at se dem: I diagram 1 (1o4) skal du være med til
at give selveste Capa klø (i virkeligheden var det, son
det fremgar, Marshall, der ordnede det fornødne.
I nummer 2 (1o'.:)) giver vi den gode Cubaner oprejsning,
og den er vist lidt nemmere end den første, hvis ikke
den i realiteten er me~et nem.
Var der nogen , der ymtede, at tårnslutspil er lette,
så finder "nogen" hurtigt <len fine gevinst i 3 ( 1058).
Korrespondancespillerne er kendte for deres alenlan
ge analyser, men i diagram 4 (1060) havde hvid set et
par tommer mere end sort. Kan du også det?

Jeg gætter pa, at du allerede nu har indset, at de nok
ikke a.l l e s ammen lader sig løse fra bladet, så frem med
bræt og brikker, tut'nas. Oe husk nu: Når man analyse
rer, sidder man pa hænderne.
Glæd dig allerede nu til næste time i Peddersens mønst
erskole. Da vil vi kigge lidt på aftrækkere.

Sign. Peddersen

Se diagram 1 og 2 på side 1o,diagram 3 og 4 på
side 15.Løsninger på bagsiden.

1 1
Red.



BYZANTINSKE BESYNDERLIGHEDER

Læsere af vort ædle skrift, medlemmer af vor noble
klub haver muligen i ny og næ, hist eller her antruf
fet et dem hidindtil ubtkendt adjektiv, som mestendels
haver fundet anvendelse i forbindelse med visse parti
typer-eller sti llingerc Efterdi et ord i sig selv y
derst sjældent med føje kan tilst§es at contenere no- •
gensomhelst værdi i sig selv (dog fraregnet tænkelige
onomatopoietikonale qualiteter) ifald det ej annammes
af modtageren, bør der herfor være at concludere, at
I, ordet ~nten strengeligen m§ frakendes brugsret,
II, eller at der flux og ufortøvet øves kundgørelse
og efterretning samme ord anbelangendec Og, s§som
skaden allerede uomtvisteligt kan siges at være sket,
ha~er MAN allern§digst besluttet at erkyndige følgen-
de:

Byzans benyttes dels om staden Constantinopel, nu
Istanbul, dels om det østromerske rige (395- den 29.
maj 1453) Medens det vestromerske rige efter delingen
i 395 mellem kejser Theodosiuses to sønner, Honorius
og Arcadius, hastigt bukkede under for barbarernes
anfald, klarede Byzans sig alts§ gennem over 1000 §rs
storme ved hjælp af et besynderligt bureaukratisk, hi
erarkisk, ceremonielt system. Den offensive krigskunst
var næppe stort bevendt, i stedet Lod man den ene an-
griber efter den anden Løbe sur i administrationens f

for uindviede komplet ubegribelige taktiske disposi
tioner.

Det byzantinske system overlevede sig selv og tri
ves den dag i dag i øst og vest, og jævnligt manifes
terer det sig p§ det aller smukkeste i form af flit
tige politikeres, Lovgiveres og skattefolks elegant
knudrede cancellisprog. En i den grad sejglivet filo
sofi bør ret beset være et glimrende eksempel ti L ef
terfølgelse indenfor vor æ·dl·e ·skakkunst, hvor der kan
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høstes store fordele Vohoan forvirring af modstande
ren. Jeg vil til underbyggelse heraf driste mig til
at fremlægge et par partier, der bærer præg af byzan

tinske karakteristika:

Hvid: Finn Madsen Sort: Peter Semberg 270201980

11:_?._!_3- ~f6 2,~4- c~ _ 31S_c~- Sc_6 4,g~-~ ~6- ----~"--!-~_2-
Le7 6,~3- J-0 7 ,0-0- d_6 ~.,Ld~- _a6 9 ,._E:3_- _T_p_~---
10,Se2 Ægte byzantinisme- _e5 11,a4·Hermed m~ hvids
hensigter være formummede i et t§geslør- e4!? Og
sort mister t§lmodigheden. Han f§r mere §bent spil
ud af sin fremfærd, men d5 svækkes. 12,d:e4- S:e4
-1_ ~ '- S_f i-_ L g 4i~~ Hl l mod i g heden e r endnu i k k e rest i t u-

e ret • ! 4, h 3- __s : d 2 1 5, D 9.?. ~--: .. ~--=--! ~- ... ~--~-I'.~-:-~-~--=----~-~-~-
.!_7 , L d 5- _ b 5 å ~, ~- :_ ~ 5 -:. ~- : __b 5 _ -~ 9 I'..~ 3_--: . -~ ~ ! _ ?.. g__!,_~_g 2 - b : _ci
b: c4- __Tb4 __22,Dc2-__Tfb_8 23, Tab1- Da? Hvid fører
for tiden "Deb §bne dørs politik"a Hemmeligheden
bag denne er, at den skænker sorts§ mange forskel
lige gode muligheder, at han Løber ind i det ene
vanskelige valg efter det andeta Klar byzantinismeo
.?...~1-_?A?.= __S:_d3-:: . 25,D:_~?..:.. Tb2(?) Sort g§r i an-
grebstanker, men kanske de kunne have været udfor
met p§ viisere viis, f.exc<Lf6 efterfulgt af Da2)
} 6 , T : b 2 - T : b 2 _ 2 7, _D f 5 . - L d 8? Mat t en s k a L dækkes ,
dog viser den af sort valgte fremgangsm§de sig at
have 4heldige bivirkninger, idet det forærer hvid
et afgørende træk. ~~1Ta1!! Et af de sm§ gr§ konto
rer har overbevist centraladministrationen om, at
dette t§rn besidder magiske, magnetiske egenskaber.
Sorts dronning kan hverken sl§, forlade ?-Linien
e L L e r b e s k y t t e s i g b a g m e db r i k k e r O -: D ~_?__:' _ _ ~ 9 I'..!.~ 8-:-_
g6 30,Dc8- D:e3 Sorts modangreb karakteriseres i~--- -·---Byzans som "en papirstiger uden s t r i b e r-!", 3_1,D:d8-t
K_Il_? _ ..3_~ ! D f 8 + :. _ K f_? __ ?~ ! D : f 7+ K g 5 3 _4" h 4 + - K h,~
}5_Df8+- Kh5__ 36,Lf_3+ __0pg. Matundvigelse fordrer
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Dronningeoffer, hvorefter sorts sti Lling ikke mere
har nogetsomhelst tigeragtigt over sig, snarere
smager den af røget sild •

Medens ovenst§ende parti kan fungere som et exem
pel p§ en nogenlunde sober byz.stil, afslører det
nedenst§ende de aller værste sider af samme sti L i
al sin gru" Imidlertid kan partiet ogs~ tjene som
et s§re vægtigt forsvar for byz.sti Len, eftersom
den ti Lsyneladende sætter een i stand ti L at spi Lle
hæmningsløst ringe og dog fange sejr.

Hvid: Finn Madsen Sort: Ole Rørgren 9.12.1981

],d4- e6 2,e4- dS 3,Sc3- d:e4 4,S:e4-:-_ Sc6 Sorts
§bning Lader ej synderlig offensiv. 5,Sf3- Le7-·· - .
~-! ~ ~-- Men det gø r i n gen t i n g, t h i i de s m § g r § konto-
rer hos hvid synes man allerede mest optaget af den
tilstumdende julehygge, der pyntes op, medbringes
hjemmebagte sm§kager, skrives festsange til julefro
kosten og en og anden grøn assistent sidder nok
spændt og tænker p§, hvad der mon kan være bag den
næste dags l§ge i julekalenderen.:Sf6 7,Dc2- S:~4
~-= D: _e 4 - f 5 ? l_ K æ k t , m e n e 6 og e 5 s v æ k k e s s y n d e r L i g t •
Men det gør ingenting! ?,De3- ~f6 10LLc4~ D~?-

]_1 "Se~? 7._ Nej , det gør det i k k e, for de g r ~ konto
rer skynder sig at forsikre den truede bonde. Nu
det er juL.-L:eS- 12,d:eS- 0-0 13,f4- ~6
14,b4(?!) I enkelte af de gr§ kontorer arbejder man
. - - ___. .
stadig, s p ø r q s m å l e t er blot: Med hvad??-_!::_p_~ 2~,_a_4_-_
? ~ ~ + _1 6 , ~ 3- D h 6 - 1 7 , 0 -0 ( ? ! ) - T a d 8 1 8 , D_ f 2-:: _ ~ e_?_
]_~_,~2.=- S<:!_~_(?_! Td7 straks havde vel været bedre, der
opst§r Lidt (Jule)knas med Løberen p~ a3
20,La3:-_ __Tf~8 21,Tac1-t~h-~_ -~2,Tf.~1 I modsætning
til talrige andre hvidef~an der her gives en hver
dag s b e g r u n de L s e : S e 3 t r u e r u - K f 7 2 3 L-1- f 1 - D h 6 __ .2~
~~- 2 - ~ a 8 _ ( C 4 t r u e r ) 2 5 , c 4 - S e_7 2 6 , T c d 1 - c 5 2 7 1
.!::_:~-~-=-~-:~_8 28,Td7- gS 29,f:q_S- -~~-~? 30l~-~-]--_~1l_i
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~_!~t1.~:.. !_~d_R ---~-~,_Td6- Sg6 33,K~~_?-~ Nu drives ju
lehyggen for vidt, der er trods alt _12_ dage til jul.
-S_h4! 34,Kf1- _Sf3 35_,yg2!? Situationens alvor g~r
omsider op for de sm§ gr[. Hvis den hest f~r lov at
rende frit omkring, spiser den alle marcipangrisene.
S§ hel le re et t§ rn. ~~ 36_,Db!~~- ~-~8 37 ,K.e1-Dg6_
38,De7-_Te8_39,Db7- Ted8 40,Dc7- De8??? Sort har
for længst dannet sig en mening om, hvad der g§r for
sig i de sm§ gr§ kontorer hos hvid. Nu skal tidskon
trollen bare overst§es, og s§ m§ hængepartiet da vin,
de med en qualitet i overvægt. Netop da sl§r den by
zantinske nemesis til, taktikken har virket 41,Lh6
Opg. Retfærdigvis bør det nævnes, at der stadig r§
dede julestemning i de gr§ kontorera Her kiggede man
forbavset p§ sorts fremstrakte arm, ingen kunne vel
forlange beregninger førend sorts træk var seta

Efter s§dan et parti føler man sig som admiralen
fra Pinafore, der, efter at have siddet og tegnet p§
sit klatpapir 8 §ri træk, dog endte med kors og
b§nd og stjerner p§a Og moralen m~ ttære klar: Spil
aldrig byzantinsk- du f§r det lige som admiralena

"

Nr 3
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VS i gyngen

0 - 1
(h) 1 - 0

0 - 1
0 - 1
1 - 0

(uk) 0 - 1
1 - 0
0 - 1

såkaldte
førstehold.

(R)

Benny Petersen
Erik von Essen
Stefan Hansen
Jakob Gibori
Jørgen Holst
Torben Sneslev

Hans Nielsen

Indtryk fra 4. runde i KSU's holdturnering. Det
topopgør mellem Vanløse og Gladsaxes respektive

Steen Schousboe - \ Erik Poulsen
Georg Jørgensen
Carl Åge Pedersen
Michael Thyrring
Hans O. Strauss
Ole Kjølby Olsen
Søren Poulsen
B.H. Bergmann (R)

Starten var fin. 0-1 efter exakt en time. Jakob kom ikke, og
da han havde snakket med Stefan kort forinden, må vi formode,
at et eller andet ganske usædvanligt måtte være kommet i ve
jen med en slæde. Efter sigende skulle efterveerne fra en
jordomrejse gøre, at Jakob har pådraget sig et slags na.rlco
leptisk syndrom. Vi håber, det er årsagen!
Holst er begyndt på et stakit, som godt kan blive langt.

Spillet er sundt og køligt, fjernt fra exotiske udskejelser
i junglernes dyb. Og når det tar' ham - det gør det af og
til-, har han en dejlig befriende og afslappet indstilling
til sine hestes placeringer. Denne gang kom en ud at stå i
hjørnet, og der blev den stående.
Sneslev tabte!? Han havde en udmærket stilling, og det havde

hans modstander vistnok også. Eftersom Sneslev i sine stædige
(og ubændige) gevinstforsøg måtte frem på banen, opstod hul-
ler bagude. Det er lissom fodbold. 1-2. •
Steens Caro stod sig længe godt - omend ikke kara,i<:teriseret

af den dynamik, Larsen gør sig til talsmand for i bogen. Me
get spil midt på banen, en hel del på tværs. Til sidst score
de hvid snedigt en bonde, og Steen var færdig, idet Poulsens
obligate tidnød ikke var nok.
Benny angreb efter noget, han selv indrømmede lignede en

kendt skabelon. Hvid forsvarede sig, og han stod minsandten,
da Bennys formodede angreb fusede ud, med samtlige laurbær.
1-4. Se partiet andetsteds i fb.
Erik tabte på tid, og det var så unødvendigt, som den slags

kan være. Al den stund han til overflod havde en sikker re
mis til næsten hver en tid. Vingen faldt altså, og i samme
øjeblik hørtes en slem ed. fy dog! 1-5.
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·stefan marcherer fram. Han påstår at begå fejl, og det skal
være ham tilgivet, sålænge det ikke noteres på pointtavlen.
2-5. Det lunede en anelse i vinterkulden •••
Jeg har beskedent gemt min egen ringhed til sidst, idet jeg

som den eneste tog hængeparti. Til Jakob, som af gode grunde
ikke kunne overvære seancen, kan jeg bedyre, at stillingen
var 100% tabt! Men, men, men. Man skal aldrj_g opgive for tid
ligt. Denne gamle traver beviste sin berettigelse den følgen
de onsdag. For slutstillingen blev - temmelig utroligt - 3-5.
Og for de fedterøve, som ikke vil ofre deres kapital på vide
okultens gru- og horror-alter, er her chancen for et gratis
gys: Partiet er i fribonden!

Ivrige læsere af nærværende agrarmagasin vil være bekendt
med min kritiske indstilling overfor vore modstanderes loka
lemæssige faciliteter. Nu er tiden kommet til at gribe i e
gen barm. (Værsgo grib!). To holdkampe på en aften i VS er
for tæt på den store røgkatastrofe. Det er rædselsfuldt! Til
med har vi et ansvar overfor den opvoksende ungdom. Røg er
lig misvæxt. Se på Ulrik! Han kommer troligt hver onsdag og
lader sig forgifte. Han bliver aldrig højere!!
Det må være tilladt at protestere. Rygerne bør tænke sig om

to gange. Forarges vi ikke alle over at se drægtige quinder
ryge som skorstene og dermed sovse deres kommende afkom til i
tjære og nikotin? Vist så. Derfor: Stop hykleriet og rygeriet.
EJ.lers kan vi ikke forsvare at have juniorer i klubben, og
langt mindre at have fremmede hold på besøg•••

Jeg ved ikke, om jeg har husket at berette det; men både
Stefan og jeg vandt vores hængende partier fra 2. runde, - og
det ganske uden kamp. Klubbens ry som analysator af hænge
muler har åbenbart bredt sig. Dermed vandt vi over de studen
tikose ~ed de sigende cifre 7½ - ½! Stefan har således efter
4. runde som den eneste maximum!

5. runde mod Sporvejenes Skakklub

Vi var nogle stykker, der kom for sent. Gæt hvorfor? - Et og
andet siger mig, at der ikke kører flere sporvogne. Remini
scenser af de gamle skinnelegemer er det stadigvæk muligt at
snuble i; bortset fra det er vi prisgivet de uhumske busser
- og deres forsinkelser. Jeg vil ikke påstå, at det skulle
have været et bevidst led i taktikken mod VS hin aften, men
alligevel ••• ?
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Sporvejene I - Vanløse I

Georg Kildetoft
Bjarne Hansen
Robert Hansen
Knud Nielsen
Niels Abrahamsen
Jens M. Toft
Henning Larsen
Villy Nielsen (R)

Steen Schousboe
Hans Nielsen
Ole Delfter
Benny Petersen
$tefan Hansen
Jakob Gibori
Torben Sneslev (R)
Finn Madsen (R)

0 - 1
1 - 0
0 - 1

?
0 - 1
0 - 1
l. l.2-2
½-½

Sneslev var først færdig, og jeg forstår godt, at han ville
hjem: Røgen drev i tåger, man kunne lige netop skimte modstan
deren - en komplet skandale! Der gaves en ventilator - fik
jeg at vide bagefter. Jamen tak for oplysningen!
Vort kosmopolitiske talent, vor chevalereske lystjæger (han

har- selv sagt det!) Jakob fandt takterne frem; i en sydpolsk
åbning - den så virkelig kold ud - krøllede verdensmanden den
arme chauffør, og VS var foran l½ - ½.
Og til aftenens mest helstøbte præstation: Stefan er flyvende

for tiden. Ofrene flyder fra ham som skidt fra en spædekalv,
men med omtanke - sådan lidt a la Capablanca. Det glider der
udad som smurt i gylle, for nu at blive i sprogbrugen. 5 af
5! Bravo Stefan!
Steen havde rokeret langt i en kongeindisk Samisch, og sort

kom efter ham med flyvende faner. I stedet for at begynde at
bide negle opstillede Steen meget fornuftigt nogle modtrusler
på den modsatte fløj; sort tøvede et træk og fik straks en
lige højre til kæben. Den gik rent ind, og Steen støvede ham
ret hurtigt af. Et meget heldigt point - det skal medgives.
Jeg har aldrig rigtigt forstået Finns spil, og hin aften kom

i den henseende ikke til at danne nogen undtagelse. Den der
med Byzans er bare et skalkeskjul, et reklamefif, ~oget bib
liotekarflip. Jeg siger det til Jer: Den mand er dyb! Her hav
de han f.eks. en pæn roerofficer; lidt senere var partiet gi
vet remis! Han kan selvfølgelig have tabt den igen••• 1 - 4.
Jeg lallede mig til en nydelig bolle, så overhovedet intet

og opførte mig i øvrigt meget uopdragent. Men jeg fralægger
mig ethvert ansvar for mine handlinger. Det kan rygerne tage.
Jeg så min modstanders træk - magtede blot ikke at stille no
get op.
Miki stod først skidt, så pænt, så godt, og til sidst vandt

han. Klassisk! 2 - 5. (Altså 5 - 2 til os).
Bennys skæbne fortaber sig i fwnariske dampe. Jeg håber blot,

han overlevede!
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ÆRGRELSERNES A.Pr:EN

Det vil sikkert undre mange både uden- og indenforstående,
hvordan V.S. I i en topkamp i 4. runde kunne tabe hele 2 - 6
til G.S.F. I. Brandærgerligt! Denne artikel skal omhandle
lidt af forklaringen (dårlige undskyldninger!?) på hvorfor,
det gik galt.
Vi skal måske lige resumere udgangspunktet. Onsdag d. 13/1

kl. 19,30 er topstillingen i 1. række gr. 1 følgende:
1. V.S. I 16½ + et gunstigt hængeparti
2. G.S.F. I 16

Altså en ganske fordelagtig udgangsposition.
Velforberedt møder undertegnede frem til en aften, der skal

vise, hvem der er de bedste. Men••• , på grund af EDB-fejl
bliver man nu rykket op på 3. brædt og skal have sort, og li
ge pludselig er man uforberedt, ærgerligt! Nå, men Jakob er
vendt hjem fra det fjerne, så vi skal kun have en reserve på
holdet, og Sneslev plejer jo at være en pind!
I det følgende vil jeg bryde en god(?) tradition og bringe

et tabsparti; det er i virkeligheden sådanne partier, man
bør analysere ekstra grundigt, når man kommer hjem. Man lærer
nu engang bedst af egne fejl. Morale slut.

hvid: Carl Aage Pedersen, GSF sort: Benny Petersen, VS

1. d4,d5 2. c4,e6 3. Sc3,Sf6 4. Lg5,Sb-d7!? (se note før mit
næste træk) 5. Sf3 (åh, hvad søren er nu det; jeg har i min
tilstand af ærg:Felse spillet forkert allerede. Jeg har aldrig
før spillet 4. -,Sbd7, men derimod 4. -,c6 med en efterfølgen
de skarp fortsættelse, som der ikke er nogen grund til at
komme nærmere ind på her. Ærgerligt. Mit beskedne forhåndsind
tryk af modstanderen er, at han er den solide, positionelle
type, han skulle have haft en agressiv, kompliceret åbning
til svar, brandærgerligt) 5. -,c6 6. e3,Le7 (Min sidemand
Hans som endelig var dukket op, har sikkert været rystet over
mit åbningsspil, det var jo netop sådan at han faldt i vøvn
og tabte til K.S. II på forsmædelig vis. Endnu mangler Holst,
Sneslev og Jakob, hvor bliver de af?) 7. cxd5,exd5 (Ærgerligt,
den sidste mulighed for at komplicere stillingen er nu væk)
8. Dc2,0-0 9. h3?!,- (Der er maske en mulighed for at han vil
rokere langt? Det er ikke unormalt i denne stillingstype, et
sidste lille håb om komplikationer. Nå, nu mangler kun Jakob
og ham har Stefan talt med kl. 17,30) 9. -,Se4!? lo. Lxe7,
Dx.e7 11. Ld.3,f5 ( herefter var jeg ganske godt tilfreds med
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stillingen; Jakob mangler stadig) 12. O-O,Tf6?! (Nu skal der
angribes) 13. Se2,Th6 14. Sh2,Sb6 (forhindrer et øjeblikke
ligt f3 og kan give mulighed for besættelse af c4 med en af
springerne. Mine analyser efter partiet har imidlertid vist,
at sort får et endog meget stærkt angreb ved i stedet at spil
le Sd-f6 efterfulgt af g5 -\g4. Finessen som jeg først så
trækket efter er at hvid ikke kan redde sin løber efter f.eks.
f3, fxSe4, fxe4! Vi er kommet bagud O - 1 u.k. ærgerligt.
Steens modstander har brugt oceaner af tid og de øvrige står
pænt) 15. Ta-el,Ld.7 (nu er det for sent at styrte fremad)
16. f3,Dg5?! (Ser umiddelbart stærkt ud, men er i virkelighe
den et tempotab) 17. f4!,De7 18. Sf3,- (nu brugte jeg over en
halv time på at beregne konsekvenserne af c5 (truer c4 samt
befrielse af løberen), men hvid får nogle mægtige springere
på e5 og d4, så resultatet af beregningen blev tidnød! Hans
har imellemtiden stået overdådigt og sat det hele overstyr
igen efter et kæmpetræk fra modstanderen. "Forme" bliver et
mere og mere splittet menneske: skal han angribe eller for
svare sig, tiden går. Øjnene rækker ikke længere; det kan
endnu blive hvad som helst.) 18. -,Le8 19. Se5,Lh5 2o. Lxe4,
dxe4 21. Sg3!,De6 22. Sxh5,Txh5 23. De2,Th6 24. Kh2,Dxa2 (I
tidnøden bliver jeg for optimistisk, han bryder ikke igennem
på kongefløjen. Det går imidlertid glat.) 25. g4,Sa4 26. Tf2,
Tf8 27. Tg2,fxg4? 28. Dxg4,Tg6 29. Sxg6,hxg6 30. Dxg6,Df7
31. Dxe4,Te8 32. Dc2,Sb6 33. Te-gl,Txe3 34. Txg7+,Dxg7 35.
Txg7+,Kxg7 36. Dg2+,Kf7 37. f5,Sd5 38. Dg6,Kf8 39. f6,Txh3+
4o. Kgl,-.(Lørdag morgen kl. 8,45 vågner jeg op, kunne jeg
have fået remis med 4o. -,Sxf6? Så skal tårnet blot placeres
på d5 bagefter. Nej, gudskelov, tårnet ryger på en skak i
næste træk!) 4o. -,Tf3 41. Dg7+,Ke8 42. Dg8+,Kd7 (tidnøden
overstået, men ••• ) 41. Dg4+, opgivet. Lidt efter hørtes et
klik og et par udråb. "Forme" fik ikke besluttet sig. De to
øverste brædder giver også kun ærgrelser?! 0-4 på "olympiade
brædderne".
Møjærgerligt, 2-6 betyder at stillingen

2. V.S. 18½ + h. Hvis man er ligeså naiv
der stadig håb, idet vi (på papiret) har
tilbage.
Hvilken dato var det forøvrigt. Den trettende! Hold da

kæft, mand •••
:Benny

M.h.t. det påståede resultat 2 - 6 mod GSF var :Benny i god
tro, da han forfattede ovenstående. Se næste indlæg! d

re.
2o

er 1. G.S.F. 22,
som undertegnede, er
et lettere program



Frit fald

Kongens flugt over stahegnsværket

Det vil for enhver skakspiller selvfølgelig være svært at sva
re på, hvilke partier fra ens egen produktion der tiltaler
en mest. De fleste sætter vel pris på et flot og fejende og
velgennemført angreb. Men mange fryder sig vel - som jeg -
over det store svindelnummer. Indrøm det bare; svindleren er
os iboende"
Nok om det. Følgende vanvittige parti byder i hvert fald på

det problem, at det jævnt hen er umuligt at kommentere. Dette
være sagt både som en undskyldning og en opfordring. ]hop
fordring nemlig og et påbud(!!) om uopholdeligt at viderebrine
ge til fribondens redaktion de partier fra holdturneringen,
som (partierne) har haft vital eller - og - strategisk betyd
ning for holdets videre færd på firmamentet.
Jeg gør nu min pligt i forbindelse med 4. rundes fallit mod

Gladsaxe.
sort: Georg Jørgensen hvid: mig

1. d4,-. Til min undskyldning hører, at samtlige omkringsid
dende straks dadlede dette træk. Sligt øger ikke selvtilliden.
Trækket er vistnok udmærket og iøvrigt set før. 1. -,Sf6 2.
Sf3,c5 3. d5,d6. Her er c4 godt, men bombastisk og massivt.
Hvid afskriver muligheden: 4. Sc3,g6 5. e4,Lg7 6. Le2,0-0
7. O-O,a6 8. a4,e6. Sort følger en betænkelig politik. Rigtigt
var planen 7~-,Sa6 (Sc7-Tb8-b5, etc.). Sort åbner spillet på
for ham ufavorable vilkår •••
9. Tel,exd5 lo. exd5,Te8 11. a5,b5 12. axb6,Dxb6 13. Sd2,-.

Hvid har det herligt, og det er jo ikke til at forstå. 13. -,
Sbd7 14. Sc4,Dc7 15. Lf4,Se5 16. Lxe5,dxe5 17. d6,Dd8 18.
Lf3,Tb8 19. Lc6,-. Hvid behersker stillingen. Den slags kan
man, som man vil forstå, hvis man betragter den globale sce
ne, gøre for grundigt. M.a.o. extravagerer hvid. 19. -,Te6.
Snedigt. Hvorefter Sd5 var enkelt og godt. 2o. Txe5??,-. U
den at tænke sig om•••
2o. -,Sg4! Stærkt, stærkt! Man kan sige, at hvis jeg ikke

var vågen før, blev jeg det her. Lidt sent må man sige; kl.
nærmede sig 22. 21. Txe6,Lxe6. Allehånde trusler svæver over
hvids syndige hoved; I kan selv se dem (bl.a. Dh4). Falder
f.eks. Sc4 er b2 blød, tårn og springer på samme, lange dia
gonal, uha da.
22. Df3,-. Den bitre opvågnens første sure ræb. Hvid må ge;re

livet surt for sort. Jeg læste for et stykke tid siden i a-

21

eller



visen (Berlingeren gudhjælpemig) om Asger Jorns børnebogsil
lustrationer. Han havde tegnet en løve (vred, grrr), der ikke
havde fået mad i 5 dage. Derfor var den~! Det er det samme
her, bortset fra at det ikke drejer sig om sult i traditionel
forstand. Men hvid vil selvfølgelig stadig gerne vinde, og
jeg havde da endnu ikke opgivet håbet.
22. -,Sxh2 (f2!?) 23. Kxh2;Lxc4 24. Tdl,Dh4+ 25. Kgl,Le6

26. d7,Td8 Sort synes i færd med at annektere den hvide bon
demand; hvid befinder sig i en rimelig grad af tidnød - det
ser ikke godt ud!
27.Tel?!,Lxd?(!) 28. Lxd7,Txd7 29. Da8+,-. Giver sort en

mulighed mere end efter Te8+. Og se, så tænker han •••
29. -,Lf8. Desværre havde jeg nu så dårlig tid, at jeg kun
magtede at analysere en plan. Ellers virker det ikke så fjol
let at hapse a-bonden?! 30. Te8,Dh6 31. f4,-. "Pointen11

• For
efter Sd5 havde sort jo evig skak. 31. -,Td2! Ups! Hvid er på
skidderne! Jeg havde overhovedet ikke set trækket og fandt
det nu klogest at blæse til retræte, al den stund at hyppen
ikke kan røre sig.
32. Df3,Txc2 33. Se4,-. Desperat. Vingen ligger vandret.

Hvad skal man gøre? 33. -,Tcl+ 34. Kf2,Dh4+ 35. Sg3,Dh2. Nær
gående. 36. Sfl,Dhl?! (Tc2+) 37. Dd3,Dh4+ 38. g3,Df6 39. Sd2,
c4! hlno•• (Sxc4,Dc6!) 40. Dd5,-, På rygmarven: Centralisering.
4o. -,Tc2. Sort trykkede på knappen, og det viste sig sande
lig, at hvid havde hele lo (ti) sekunder igen. Jævnfør tidli
gere referat i fb (Maskinskak 81) er der altid lidt usikkerhed
på den slags. Sommetider falder vingen for tidligt, til andre
tider falder den slet ikke •••

Stillingen i matchen var altså her 2-51 og samtlige tilstede
værende hvor klokken nærmede sig midnat mente nok, at GSF
ville vinde med 6-2. (Inklusive mig selv••• ). Så der er intet
at sige til, at Benny med den overbevisning gik hjem og ærg
rede sig. Og da specielt fordi mit hemmelige træk var 41.
Kf2-f3,-. Sort vinder nemlig ganske simpelt med Txd2!

Det havde den gode Jørgensen også set; men da vi genoptog
spillet den følgende onsdag blev fortsættelsen 41. -,Dxb2
42. Se4,Th2, og det ser jo drabeligt ud. I ugens løb havde
jeg flere gange overvejet at ringe og opgive; min dovenskab
forbød det heldigvis. Her overvejede jeg igen og lagde her
med grunden til tidnød nr. 2!
43. Dxc4,-. Nu kunne sort forsøge en pæn mat: 43. -,Dg2+

44. Kg4,Th4+ 45. Kxh4,Dh2+ 46. Kg5, - (Kg4/Dh5mat) 46. -,Dh5+
og mat i næste
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Hvid kan selvfølgelig spille bedre, og sort valgte 43. -,h5,
- et forsøg på kvælning. Da det åbenbart er sorts hensigt at
jage den hvide majestæt lidt rundt på banen, beslutter den
fatalistisk at gå selv. Ik.~e så meget pjat her! 44. Ke3,Da3+
45. Kd4, -. Frisk mod! 45. -,Kg?. Aha! Det er nerver altsam
men - i hvert fald en indrømmelse til hvid.
Skruen får en extra drejning: 46. Kd5,-. Ud i det store tom

me rum. Jeg følte en euforisk tilstand af vægtløshed. Kan man
virkelig gå på vandet? 46. -,Dal. Sort er lidt rystet. 47.
Sg5, -. Nu springer angstens kolde sved frem på sorts pande
brask. Før så ophøjet. 47. -,Ddl+? 48.Dd4+,Dxd4 49. Kxd4,
Det gav luft, og nu er der minsandten små chancer for hvid.
Dem må vi spille på! 49. -,Tg2 5o. Ta8,Le7 51. Se4,f5. Has
tigt. Nu havde vi begge dårlig tid. Jeg fandt en chance,- og
det på trods af ustyrlig larm i sidegemakkerne. (Jeg bad folk
holde kæft, og det sprog forstod man ikke! Pinligt ••• )
52. Sg5,Lxg5?! 53. fxg5,-. Th variant: 53. -,Txg3 54- Ta?+,

Kf8 55. Ke5,Txg5 56. Kf6,T- 57. Ta8mat! Sort føler jorden
brænde under fusserne og laver sit livs brøler: 53. -,f4??
Hvid griber til med begge hænder: 54. gxf4,h4 Pointen - lidt
tynd •••
55. Ta7+,Kf8 56. Ke5,h3 57. Kf6,-. Kongemand fram! Nu er der

ikke længere tale om frit fald - derimod bevidst stræben!
57. -,Ke8. På vild flugt! 58. Ta8+,Kd7 59. Th8?,-. Tidnøden
igen; - nu kan sort spille Tf2! Det så han heldigvis ikke •••
59. -,h2? 60. Kxg6,Tf2. Tidnøden er overstået, og så er den
skid slået. Resten er ganske let, sort er reduceret til sta
tist, han er med et Flemming Madsensk udtryk helt nede på
fælgene. Han psykisk slået, og det er der ikke noget at sige
til •••
Slap af og nyd slutningen: 61. f5,a5 62. f6,Ke6 63. Te8+,

Kd7 64. Te7+,Kd6 65. Tel,Te2 (En meget, meget billig fidus -
forlængstforudset af hvid). 66. Tdl+,Ke6 67. f7,Tf2 68. Tel+,
Kd7 69. Kg7,Te2 ?o. Tdl+,-.
Og nu er det store øjeblik oprundet. Sort opgiver! Sig så

ik..~e at skak er et kedeligt spil! Og jeg går rundt og tror
om mig selv, at jeg er en mester i at snyde folk (dette var
ikke noget enestående exempel), og det er jo løgn. Folk sny
der sig selv, og det skal de sandelig have lov til. Jeg skal
ikke stille mig hindrende i vejen. Tværtimod!
Slutspil er der åbenbart ingen, der kan spille. Bortset fra

en håndfuld VS'ere forstås.
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PtlOGRA..t,i

3-3 Vinter-hurtib-turnering,runde 7-8 Xl.lC).45

lo-5 Vinterturnering, runde: 6 (lvi+I) 7 (II) D..19.45

16-3 l.Holdet ude mod !Ividovre II Kl.19.30

17-3 2.Holdet hjemme mod ASo4 Il Kl.19.45

+Vinterturnering runde 8(11) Kl.19. 5o

18-3 3.Holdet ude mod Skovlunde II K.1.19.30

Vintert1J"rn.erine;,runde: 7(M+I) 9(11) Kl.19.45 •
24-3
(foreløbig):

31-3 Klubmesterskab i lynskak

7-4 Hængepartier og udsatte kampe

14-4 Vinterturnering runde 8 hhv lo

21-4 Vinter-hurtie;-turnering runde 9-lo

28-4 Vinterturnering runde 3 hhv 11

Løsninger til Peddersens mønsterskole;

Diagram 1 (1o4): Marshall-Capablanca, Skt. Peters
burg 1914. 1. Lg4 (1. -, Lxg4 2. TieB, Dd8 3.
Se?++; 1. -, f5 2. Lxf~ ++; 1. -, Dxg3 2. kh1

1 .Dc4?, c6 2. Sb6, Kc7 3.Dc5, Dxg3 ++) 1:o

Diagram 2 (105): Capablanca - ~ieses, Berlin 1931.
1. DxfS, Kf8 2c Se6, hf7 3. SxdS++

++;

Diagram 3 (1o58): tlalomeev-Isakov, Sovjetmesterskab 1947.
1. h4, Tb4 2. te5, Th4 3. F41, Tf4 4. Tg?, Kg7
S. TgS 1:o

Diagram 4 ( 1 060): Borngås ser-Yetner , r.orr , 1976.
1. Dh3! (1. h~3?, Th7 =; 1. Dh4?, Tg2 2.Tg2, Tg711
3. fg7, ~f1 =), Tfg7 2. Dc61, Kh7 3. fg7, Tg7
4. Dh3! (4. -, Dh3 5. Tg7, Kh8 6. Tg8, kh7 7. T1g7,
v. hl' o, ·n1- >'- +-'-) 1 • o..._\_(_) '--• 1.1 ........•


