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ette nummer er vores kære blad atter vendt tilbage
til normal tykkelse,og som man vil se skyldes det ikke at
redaktørerne har været usædvanligt flittige,men at vores
ønske fra forrige nummer er gået i opfyldelse.~et er læser
ne som har bidraget kraftigt til dette nummer,og sådan
skal det også være i et rigtigt klubblad.Og mensvi er ved
det: indlæg til næste nummer bør være redaktionen i hænde
onsdag den 3. november.

Efter sigende har alle gode gamle familier et skelet
gemt i skabet,og det ser ud til at Vanløse Skakklub også
er ved at få sit eget skelet.I hvert fald har det vist sig
va..Dskeligt,for ikke at sige umuligt,at mane et bestemt spø
gelse i jorden.Jeg sigter her til den såkaldte Miki-sag,som
senest blev behandlet på generalforsamlingen,hvor jeg var
dirigent.Jeg må desværre give Miki ret i det han siger i et
indlæg i dette nummer (side 16): det lykkedes mig ikke at
sætte rimelige rammer for diskussionen på GF,og det er jeg
ked af •. Især fordi det førte til at sagen endnu engang end
te hos bestyrelsen,hvor den flere gange tidligere er ble
vet behandlet uden resultat.

Sagen angår ikke bare Miki,men også den daværende besty
relse,den daværende turneringsleder,og de andre deltagere
i den vinterturnering som sagen drejer sig om.Da så mange
mennesker er indblandet er det vel ikke så sært at sagen i
gen og igen (og igen!) dukker op på årets GF,og det er på
tide at Fribonden giver en orientering for nye medlemmer.
Denne orientering vil vi give i næste nummer,som dog også
kommer til at indeholde skakligt stof. (!}

Men som sædvanlig vil det vigtigste være læsernes ind
læ.g,så fat kuns pennen! Det ville være rart med et parti
fra vinterturneringen,hvis der ellers er em.

Steen s.



Nogle betraetninger.

Efter vel overstået ferie, som jeg har benyt
tet til at sælge 2 eksemplarer af jubilæumsskrif
tet, har jeg nu haft mulighed for at skaffe mig
et overblik over sagerne og lempe mig ind i de
gamle folder igen, og jeg finder anledning til at
delagtiggøre det undrende publikum i nogle af mi
ne indtryk.

Generalforsamlingen er et forlængst overstået
stadium, men først nu har jeg læst redaktør I~ns'
indtryk af den, hvad der har voldt mig megen for
nøjelse. Den Hans, den Hans! - Jeg sætter stor
pris på hans stil, som på en eller anden måde har
noget Gustav Wied'sk over sig; vi burde udgive
et skønsomt udvalg af hans artikler. I skindbind -
pindsvineskind. Jeg er chokeret over, at han ud
nævner mig til "nærmest guddommelig, imperatorisk
på en folkelig facon." - Fy for fa'n da, det får
mig til at tænke på 'Guddommelige Prut' og Erhard
Jacobsen, som slet ikke hører til mine livretter.
Jeg er ikke stolt over at fa sådan en etiket kli
stret på mig. Ellers er jee ikke så sart.

I lovsangen over indsatsen ved festen burde
fru Harkhuus m.fl have været nævnt. Det var fru
B, som først og fremmest trak læsset ved afryd
ning og opvask, en utaknemmelig opgave, der først
er aktuel~ når alle har ædt og drukket og nogle
er godt støvede samt revnende ligeglade med re
sten. Sådan en tjans kan godt give anledning til
livsvarigt men og fortjener i hvert fald hædren
de omtale.

Hans slår kors for sig over behandlingen af
forslagene på generalforsamlingen; vi er nok fle
re, der gør ligeså. Jeg vil sige et par ord om
forslag nr 5, støtteordning•• Det blev modtaget
med stor, enstemmig begejstring (tror jeg nok),
og fra en ædel giver indkom prompte en tiøre,
som straks forsvandt ned i foret hos kassereren
og derfra gennem et hul i samme (foret) ud i den
blå luft, så den tiøre hører I ikke mere om. Sin
ædle natur tro slap vor noble formand et rundt
(ellere rettere sagt a1langt) beløb, og selv har
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jeg også efter meget beskeden evne spyttet lidt
i bøssen, men bortset fra det er der ikke siden
indkommet så meget som skyggen af en bukseknap.
Jeg udleder deraf, at det må være vedtagernes me
ning, at det er alle de andre, som ikke var med
til gf, der skal lægge ryg til den kolossale be
gejstring. - Efter at have tænkt over Hans' re
ferat har jeg spurgt nogle kammerater om deres
syn på gf og fået følgende tilkendegivelser, som
helt må stå for de pågældendes egen regning:
Barkhuus: Jeg holder så meget af Mozart.
-iller: Hellere en elephant - i flertal.
Jesper Holm: Hørt!
Stefan: Grønt er håbets farve.
Miki: Nul, og det finder jeg mig ikke i.
Sneslev: Jeg kan ikke høre noget for røg.
Holst¾ Der er et par aber dabei.

Så meget om gf, men jeg kunne godt sige en hel
del mere, hvad jeg af hensyn til klubbens fortsat
te trivsel vil afstå fra.

ugust-Fribonden bringer et udmærket indlæg fra
dr Holst. Skrive kan doktoren jo, men jeg savner
dramatikken fra hans forrige beretning om OU-bæ
stets meriter. Jeg havde ellers sådan glædet mjg
til at tisse i bukserne af rærlsel.

Som supplement til august-Fb er der efter si
gende tilgået medlemmerne et program for de nær
meste måneder. Jeg kan ikke udtale mig om det, da
jeg ikke selv har modtaget et sådant. Man har
åbenbart ment, at hvad f- rager det osse kassere
ren.

Til trods for, at vi har været tidligt ude med
tilmelding til turneringerne, har indtil nu kun
ganske få meldt sig under fanerne, meniskriven
de stund (1.sept.) er barnepigerne i fuldt sving,
så-æh, det retter sig vel, som Græsted-degnen si'r.

Sommeren er forbi, og græsset vokser ikke så
stærkt mere, men det gør til gengæld restancerne,
Herren hjælpe os. Der må være flere, som har ge
valdigt ildrøde ører, men-æh, det retter sig vel
osse. Et lyspunkt er det, at flere medle~mer gan
ske uopfordret og absolut frivilligt har betalt
kontingent pr giro, endda f'orud ! l ri s se hæders
mænd har æren for, at restancerne kun vokser knap
så hurtigt som statsgælden. Lidt flere kammerater
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af den slags kunne gengive en kasserer hans tab
te tro på- menneskehedans fremtid og få ham til
at holde op med at skule til gashanen.

Men ellers står det vist ganske godt til; der
går bl.a det rygte, at folk er begyndt at rydde
op efter sig, tømme askebægre o.lign. Alle mulig
heder for yderligere fremgang skulle således være
til stede. Og så er for resten tiden inde, da vi
skal til at gå til makronerne for alvor; lad det
også gælde kontingentet.

Længe leve Vanløse Skakklub!

Et generøst parti.

I Steen Schousboes artikel om mesterklassens
partier i vinterturneringen 81/82 nævner han fle
re eksempler på, hvor flinke folk kan være ved
hverandre, f.eks i partiet Steen S-Eigil P. -
Hvorfor er der aldrig nogen, der er rare mod mig,
som altid behandler mine modstandere så pænt?
Jeg mindes egentlig kun et enkelt parti, hvor det
var tilfældet, og det er længe siden, nemlig lo/9
1963, hvor vi i 2.division (og det er ikke engang
løgn) spillede mod Glostrup. Partiet ser sådan ud:
Hvid B.Gyldholm, VS; Sort Zichau Andersen, GlS.
l.d49 Sf6 2.c4, e6 J.ScJ, Lb4 4.eJ, o-o 5.LdJ,
d5 6.cxd5, Sxd5 7.Sg-e2, c5 8.o-o, cxd4 9.exd4,
Sc6 lo.Lc2, b6 11.aJ, LxcJ 12.bxcJ, La6 1J.Lb2,
e5 14.Tel, Te8 15.SgJ, DQ7 16.LbJ, Ta-d8
17.DfJ, Sf4 18.d5, SdJ 19.Te2, Sa5 2o.La2, Sxb2
21.Txb2, Sc4 22.Tb4, Sd6 2J.Tel, f5 24.Sxf5,
Sxf5 - og så er det nok Sorts tanke, at Hvid af
hensyn til magtbalancen må spille Dxf5, hvorefter
Sort med 25.-, DxcJ ville ligge vældig lunt i
svinget, men i stedet spiller Hvid 25.d6+, og
Sort opgiver. - Så fin en behandling er sjælden.

Det var som sagt i 2.division; i dag kan jeg
vel knap nok gøre mig gældende i J.klasse. Sic
transit gloria mundi, lægtilæs kulitorum. - Men
jeg tror, jeg godt kan bestå den lille latrinprøve.

B.Gyldholm.

4

Kassereren.



• september spilledes den årlige 50-mandsmatch
ellem Skåne og KSU. I år foregik matchen i Malmø.

KSU betalte overfarten og vi fik i tilgift 10 svenske
til drikkevarer. Enkelte deltagere kunne notere et
overskud af turen.
Matchen startede i kaos. Svenskerne havde ikke sat
numre ved brætterne og de var i øvrigt uenige om,
hvor spillerne skulle placeres. Det blev derfor nød
vendigt at afkorte spilletiden med et kvarter.
Spillestedet var i Folkets Park, en slags forlystel
sespark, hvor man satser på at få på både gyngerne
og karrusellerne, at dømme efter de priser man tog
for vådt og tørt.
Matchen endte med en sejr til svenskerne på 25½-24½o
KSU stillede med sit langt fra stærkeste hold, men
da svenskerne heller ikke stillede stærkt. op, blev
det en jævnbyrdig kamp, som KSU ligeså godt kunne
have vundet.
Jeg spillede på bræt 26
Hvid: Kent Liljegren, Limhamn Sort: Stefan Hansen, VS
1. d4;b5 dette træk overrasker tit, og efter hvids
tidsforbrug at dømme, har han i dette parti spillet
skak fra starten. Den variant, han vælger giver sort
nem udligning. 2. e4;Lb7 J. Lxb5;Lxe4 4. SfJ;e6
5. o-o;Sf6 6. Lf4;Le7 7. ScJ;Lb7 abeløberen må ikke
byttes af 8. LdJ;o-o 9. Sg5;d5 10. Le5;Sbd7 nu eller
i næste træk skulle spilles h6 11. f4 her er vi nået
til en af den slags stillinger, hvor det er bedre at
tænke sig lidt om i stedet for at trække straks; især
her hvor hvid har brugt mere tid på åbningen end
godt er, men jeg trak med det samme ll.-;c5? hvid
brugte lidt mere af sin tid og lod så hammeren falde
12. Sxh7!;Sxh7 afslås vinder hvid mindst en bonde og
har samtidig godt spil. Altså, det sikre tab. Men kan
sort overleve angrebet 13. Lxh7+;Kxh7 14. Dh5+;Kg8
15. Lxg7! den kan ikke tages p.gr.a. TfJ osv. 15.-;f6
ikke f5, da e6 er udækket 16. Tf3;De8 17. Dh6;Kf7
18. Dh5+;Kg8 19. Dh8+;Kf7 hvid tilbød her remis, hvad
sort jo er tvunget til at tage imod. Hvid havde ikke
meget tid tilbage, og står heller ikke til gevinst
sådan umiddelbart, men det er da en lækker stilling
at spille videre på.

Stefan
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- Kommentarer til bestyrelsen -

Da bestyrelsen for en del er selvvalgt, er det vel
en pligt for os andre at holde øje med hvad den la
ver eller rettere ikke laver. Og der er nu gået 4
måneder, hvilket vil sige at bestyrelsen har siddet
1/3 (33%) af dens valgtid, så en status er vel på
sin plads. På generalforsamlingen blev det vedtaget
at der skulle være en såkaldt velkomstmand hver af
ten. Jeg har i ca. lo uger efterlyst denne person,
men bestyrelsen, hvis der overhovedet var nogen
tilstede, vidste ikke hvem det var. Ligeledes med
ikke-ryger lokalet som blev vedtaget på general
forsamlingen: ingen aner hvilket rum der er tale
om~ ganske ubehageligt, specielt for en ikke-ryger.
Og så ville det jo være godt om vi andre kunne mod
tage nye medlemmer med en velkomstgave de aftener
hvor ingen :fra bestyrelsen er tilstede, men hvor
dan går det egentliet med den, bortset fra at den
blev vedtaget på generalforsamlingen? Jeg tvivler
dog ikke på at vores overaltværende kasserer har
oprettet den fond der blev vedtaget på generalfor
s am.Li.ngen , men ærli.gt talt venner, hvad med en
smule reklame for det gode formål? Kære bestyrelse
det kan kun tage nogle få nanosekunder at få klaret
disse ting, ik' sandt, og i har allerede holdt i
hvertfald to bestyrelsesmøder. Kom nu, se at få
fingrene ud, for klubbens bedste. Nå ja, nu jeg er
igang, vil jeg rose bestyrelsen for at den er ned
kommet med et helårsprogram. Dog synes jeg at pro
grammet burde være udsendt med Fribonden af hensyn
til portoen. Tænk på den uendelig lange porto-debat
vi havde på generalforsamlingen. Og endelig vil jeg
gøre opmærksom på at der i årsprogrammet står at
næste ordinære generalforsamling er den 8. juni,
hvilket er i strid med klubbens reglement og love,
men dette bliver vel rettet på næste bestyrelses
møde?
Fat mod og lav noget kære venner i bestyrelsen,

Ole
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So år i Vanløse Skakklub.

I året 1932, datoen er desværre gået tabt i
tidens løb, meldte en smuk, ung mand på 23 vin
tre sig ind i Vanløse Skakklub, og han kom til
at føle sig så godt til pas, at han er der den
dag i dag. Med sin rolige og venlige fremtræden
blev han snart afholdt af alle, samtidig med at
han på brættet tilkæmpede sig en plads i forre
ste række, som det lykkedes ham at bevare i man
ge år, så længe helbredet holdt.

Man kaldte aldrig forgæves på ham, når en ind
sats for klubben var påkrævet, og i en længere
årrække fungerede han som materielforvalter, uden
sammenligning den bedste gennem tiderneo En sær
lig indsats ydede han ved at tage sig af nyanmom
ne unge mennesker og indvi dem i spillets myste
rier, og skønt han var hyggelig og venlig, var
der aldrig nogen, der drog hans autoritet i
tvivl, for han var tillige stor som et skilder
hus og stærk som en bjørn. Også til klubfesterne
ydede han på mange måder sit bidrag, og hans pung
var åben som hans karakter.

Hans navn var for resten Sejr Houmann, og det
er det stadig.

For en del år siden pådrog han sig ved en ar
bejdsulykke en rygskade, som i forbindelse med
andre gebrækkeligheder, der følger med alderen,
har udviklet sig sådan, at han nu helt har mi
stet sin førlighed og ikke længere er i stand
til at deltage i klublivet, men interessen for
klubben er usvækket. VS har været og er stadig
hans halve liv, sagt uden overdrivelse. Et uvur
derligt gode er hans søde kone Rassi, som kær
ligt og trofast plejer og støtter ham; klupkam
marater er til enhver tid velkomne i familien
Houmanns hjem, hvad desværre alt for få benytter
sig af.

Skønt Sejr ikke længere er mobil, har han bræn
dende ønsket at spille med i vinterturneringen,
og selvfølgelig skal hans ønske opffyldes. Det kan
kun ske på den måde, at partierne spilles hjemme
hos ham selv, og jeg kan ikke forestille mig, at
nogen kammerat er så ringe, at han vil afslå det.
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En hjertelig modtagelse og god behandling er man
altid sikker på at :få.

Selv om Sejr i kraft af sin indsats er blevet
udn~VI!t til æresmedlem af klubben, skylder vi .
ham stadig en hel del, og det vil vi med gLæde
blive .ve-d med at betale a:f på. B G ldh 1· ørge y o m.

ANALY3ER

I sidste nwnmer af Fribonden (nr.7) blev vi præsen
teret for en uhyre interessant stilling, nemlig
hængestillingen fra topopgøret mellem Steen og Ben
ny i sidste års vinterturnering. Og spørgsmålet er
om stillingen er vundet for hvid, eller om sort har
remischancer. Sort har løberparret mod 'L+S, men hvid
har til genb--æld en merbonde. Som Steen nævner, er
det for farligt at spille bønderne frem, da løber
parret så bliver stærkt. Hvid må altså forsøge at
afvikle nogle officerer. Jeg mener ikke at det er
ligegyldigt hvilke klodser der bliver by-ttet af.Kan
sort på fornuftig vis få fat på springeren, par han
gode praktiske remischancer. Afbytning af løbere må
derimod være ensbetydende med tab. Strategien.for
sort er derfor: undgå løberafbytning. I partiet ske
te følgende: l.Sf7+,Ke7 2.Sg5,h6 3.Sf3,Lc7?? Her går
det galt 4.Se5,g5 (eller Kf6) 5.Lc6! Løberen må slås
for at redde bonden, og hvid vin-der. Kunne sort ha
ve undgået dette? Svaret er ja, med 3.-,Lc8! er det
stadigt muligt at holde remissen i live. F.eks.
4.Se5;Kf6 (g5? Sc6+) 5.Ld7,La6 6.Lc6,Lc7· 7.Sd7+,Ke7
8.Sc5',Lc4 o·g hvid er ikke kommet videre. Eller
5.Lc6~te6 efterfulgt om muligt af g6-g5-g4. og Lc7.
Vi bem~rker iøvrigt sorts stærke løber på a5, som
fratager hvids springer felterne b4,b6 og c7, hv:or
fra.he~ten kunne true d5 på ubehagelig vis. Jeg gæt
t~_r_,P@-,.at Benny har fejlbedømt eller overset hvids
5 .Lc6,. men det ville vær-e glimrende om spillerne
og/ e.Ll.e r læserne iøvrigt ville kommentere trækket
3.-,LcB. Kan hvid så vinde???

O.D.



Sejren i Københavns Skakforenings EMT

Et mindre, historisk tilbageblik viser, at min ærede medredak
tør va...~dt denne tu....~ering~for to år siden. Dengang var der
foruden mesterklasse for almindelige dødelige også en for de
lidt stærkere ( Steen og jeg hørte også da til blandt de døde
lige). Hvad årsagen end måtte være, var der for få af de rig
tigt skrappe til denne gang at lave to mesterklasser. Da tan
ker som bekendt er toldfrie, tænker jeg mig noget i retning
af, at der er nogle, som er bange for at miste ratingtal
("a" i rating udtales som a'et i en københavnsk arbejder); -
det har man jo hørt om før••• El.ler også va.r det fordi, der
ikke var jubilæum denne gang.
I omtalte turnering gik det undertegnede mindre godt, hvil

ket affødte en oprigtig hensigt om dog at gøre det lidt bedre
deP.ne gang. Og det kan virkelig aldrig blive mere end en hen
sigt; for man spiller nu engang ikke bedre end modstanderen
giver een lov til. Men folk er flinke - specielt i slutspil
let, hvor man kan risikere at få lov til en del.
Rmnde for runde så det sålunde ud i Mesterklassen:

Hans Nielsen 11 ½it 1 l = 5½ point & 1. præmie

..
\

Spillets kvalitet kvier jeg mig ved at gå i detailer med,
men tilfreds med den var jeg ikke, hvad et kort resume af
runderne vil røbe:
1. r. Efter at have misset muligheden for et afgørende kon

geangreb skulle jeg vinde i slutspil. Hvilket var nemmere end
det bu....---d.e have været.
2. r. fudnu engang begik jeg positionelt selvmord i den kend

te franskmand med 3. -,Sc6. Hvid satte derefter en officer
direkte i slag•••
3. r. m temmelig korrekt remis. Jeg begik det vovestykke

som sort at spille siciliansk, en åbning jeg overhovedet ikke
kender.
4. r. Igen havde jeg sort og reddede med det yderste af neg

lene en remis i et i øvrigt spændende parti.
5. r. Her oparbejdede jeg mit livs tabsstilling, og hvordan

det kunne ende remis står stadig som en gåde for mig; men man
kan jo selv overbevise sig om de faktiske forhold på side lo.
6. r. Trods slinger i valsen under vejs en nogenlunde sikker

gevinst.
7. r. Tidnødnarkomanen Horst taber altid til VS'ere.

..9
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Til almindelig opbyggelse

HNhvid:5. runde:

Med hastige skridt nærmer sig holdturneringen, og så ~r det
jo rart at pr-Bparere sig lidt på det psykologiske plan. Jeg
tænker her specielt på hængepartier - især de tabte. Derfor
vil jeg nu vise et parti fra KS-turneringen, hvor resultatet
godt nok ikke er en fuldfed gevinst, men immervæk et halvt
point, som ikke altid er at foragte. Det er indstillingen
det kommer an på; - den forsøges i fortsættelsen anskuelig
gjort:

sort: Per Dorff Jørgensen, Gentofte

1. c4,Sf6 2. Sc3,g6 3. e4,d6 4.d4,1g7 5. f3,0-0 6. Sge2,-.
En slags finesse. Meningen er på given foranledning at spille
Lg5, hvorefter h7-h6 besvares med Le3 fulgt af Dd.2 med en
slags tempogevinst. 6. -,c5 7. Le3,- (hm) 7. -,b6 8. Dd.2?!,
Bedre d5 iflg~ teorien. Hvem kender den? 8. -,Te6 9. Tdl?,
Og her skulle spilles 0-0-0 efterfulgt af storm på K-fløjen.
9. -,Sc6 lo. d5,Sa5 11~ Scl,-. Et tegn på begyndende vanske
ligheder. 11. -,e6! Klart og koncist. Hvid burde nok beslutte
sig til det principielle svar dxe6 fulgt af Lxe6, b2-b3; men
det kunne han heller ikke. 12. Le2~exd5 13. cxd5,a6. Præcist.
Spilles her a.4 følger c5-c4, og hvid har betydelige vanske
ligheder. 14. O-O,b5 15. a3,Sc4?! Overraskende. 16. Lxc4,
bxc4 17. Tdel,-. De2 var ikke noget --rærd. 17. -,Sd7 18. Khl,
TbS 19. Te2,Da5.
Hvid er ved skillevejen. Han er næsten løbet tør for fornuf

tige træk og søger derfor sin tilflugt i det taktiske. 2o.
Lh6,Txb2! Men sort var ikke bange; kvalitetsofret er stærkt.
21. Dxb2,Lxh6 22. f4,Lg7 23. Sl-a2,Sb6(?) En god plan var
Lg7-d4 efterfulgt af Da5-d8 og overførsel af klodserne til
kongefløjen. 24. Del,-. Det havde han overset. 24. -,Ld.7
25. h3, Sa.4 26. Tf3,Tb8.
Påny er hvid ved skillevejen. Han beslutter sig til at satse

vildt. 27. Sxa4,Lxa4 28. e5!?,-. Skidt eller godt - det skul
le spilles. 28. -,Tb3 29. e6,-. 29. Tf-e3 kom i betragtning,
selvom konsekvenserne af d.xe5 var svære at overskue. Hvid
måtte ofre kvaliteten tilbage; - til gengæld ville han få et
par fine, dynamiske centrumsbønder.
29. -,fxe6 30. dxe6,Txf3 31. gxf3,-. Hæslig bondestilling.

31. -,d5 32. e???,-. Alt for hurtigt. f4-f5 truende Dg5 var
trækket; sort ville få det særdeles svært, selvom hvid spil
ler uden springeren, som ~tår lidt off-side. (Læg i øvrigt

-mærke til den ••• )
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32. -,Le8 33. f5,-. For sent, alt for sent! 33. -,Da4! 34.
De3,Dd7? Ulogisk. Langt bedre Dc6, som garderer c5 og truer
med det formidable d5-d4. For her kunne hvid slå på c5, hvor
efter udfaldet mildest talt var uklart.
35. Kg2??,-. Begrundet i frygten for Dxh3+ når f5 ad åre er

væk; men trækket kunne vente, til der var tale om en reel
trussel. Bortset herfra påstås det at være god latin at gar
dere sig mod truslerne før de opstår••• 35. -,d4! Nu er løbet
kørt. Resten af spillet op til tidskontrollen bærer præg af
tidnød. 36. Df4,Dxf5 37. Db8,Dd7 38. Dd8,Kf7 39. Te4,Lf6
4o. Da8,Dc6. Hængeparti.

Jeg gjorde hemmeligt træk. Man kan egenhændigt more sig med
at konstatere, hvor tabt stillingen er for hvid. Er der gra
der af den slags? Ja vist. Stillingen er meget tabt. Det er
den virkelig!
41. Da8-d8,-. Hverken værre eller bedre end så meget andet.

41. -,Dd.7 42. Db6,Dd5 43. Dxa6,-. Skaffer en fribonde. Meget
vigtigt! 43. -,d3. Hvid er rent til grin - med samt hans
springer•••
44. Tf4,-. Truer mat i to. 44. -,Dg5+ 45. Tg4,Dd2+ Nåda!

46. Kg3,-. Sort har her to fremragende muligheder: 1) Dxa2
og 2) h5! Begge træk vinder uden videre. Men han vil have en
ny dronning straks! 46. -,Del+ 47. Kg2,De2+ 48. Kg3,d2. Så
langt, så godt. Hvid kunne glimrende opgive, men: 49. Tf4,
Den kendte fidus - mat i to. 49. -,Del+ 5o. Kg2,De6? .Eh brø
ler. Rigtigt De5. Svigtede koncentrationen? 51. Dxe6+,Kxe6
52. Txf6+,K:xf6 53. Sc3,- •••
Der var den igen, springeren. Den lede e-bonde redder mid

lertidigt stumperne for hvid. Sort må slå den: 53 -,Kxe7
54. Kf2,-. Just betids. La4 kommer en postgang for sent!
54. -,Lc6(?) Løst. Korrekt var (hvad der ikke er så svært at
se) g6-g5!, som fixerer hvids bønder på løberens farve. 55.
Ke2,Kf6. Men den af sort valgte plan skulle vel også være
god nok?! 56. a4,-. (Fribonden) 56. -,Ke5 57. a5,Kf4 (Kd4!)
58. Se4!,-. Hovsa! (Kendt udbrud fra politikerverdenen). Ve
jen spærres for kongen, og hesten kan han åbenbart ikke slå.
58. -,c3. Allerede eneste mulighed. Til gengæld må den slås.
59. Sxc3,-. Sort er blevet usikker. Han burde have vundet for
længst. For at stive selvtilliden af spiller han nu for gal
leriet (som faktisk var til stede i form af 2.klasse-deltager
ne) idet han resolverer, at det næste træk kan være ligeså
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Hans

Hvid: 4 timer 3 minutter
Sort: 4 timer 23 minutter H 'lk t 'ld'vi e spi •

Under alle omstændigheder er det jammerligt at se slutspil
behandlet på denne måde; det står som en skarp kontrast til
min medredaktørs mod Eenny i forrige nummer. Man påstår, at
de-t er svært, hvilket er sandt. Utroligt nok får denne kends
gerning mange til at tabe pusten inden de går igang. - Hvil
ket åbenbareT en slatten holdning overfor udfordringer i al
almindelighed. Jeg er ikke inde i de dele; men måske er det
psykologisk let forklarligt: Både åbnings- og midtspil er jo
så pærenemt •••

godt som Lxf3+. Det er det ikke. 59. -,dl,L+. Hvorefter vi
alle for en stund tror at betragte et fragment fra et børne
ska.kparti.
60. Sxdl!,-. Nemlig! 60. -,Lxf3+ 61. Kd2,Kg3 62. a6,Kxh3

63. Ke3,La8. Langt væk. 64. Sf2+,Kg2 65. Sd3,-. Og hvorfor
sort her undlader at spille c4 forbliver en gåde. Den sidste
rest af selvtillid må være gået fløjten. 65. -,g5? 66. Sxc5,
g4 67. Kf4,-. Med remistilbud! Sagen er klar, skulle jeg hil
se og sige.
67. -,Kh3 68. Se4,h5 69. Sf2+,Kh4. (Ellers slår hvid nok på

g4 ••• ) 70. Se4,Lc6. Lxe4 er ikke godt nok. Hvid holder dron
ningeslutspillet - tror jeg da. 71. Sg3,La8 72. a7 og Remis!
Endelig.
Tidsforb:r.ag:

En Kvikkert

Stærke spillere kludrer også. I 1924 spillede to
franske mestre mod hinanden, og partiet er det kor
teste i en mesterturnering til dato. Forløbet var
således: l.d4,Sf6 2.Sd2,e5 (kul på) 3.dxe5,Sg4,hvid
ønsker ro, så derfor 4.h3, men sort er ikke kun in
teresseret i bonden på e5, så han trækker: ja,nem
lig som du sikkert allerede har gættet (eller set)
4.-,Se3!! hvorefter sort opgav. Lidt unfair ik'sandt
og der har næppe været fodbold i fjerneren på det
tidspunkt, men måske var det et indlæg til Guinness
rekordbog?? Ihvertfald: pas på fiduserne.

O.D.
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Problematiske udsigter.

Meget mod ~in natur ser jeg mig t~unget til at
moderere min spidse bemærkning om bukseknappen
lidt. Opmærksomme læsere af Fb vii være klar over,
at det drejer sig om den på generalforsamlinge9
vedtagne støtteordning. Der er nemlig sket det, at
et medlem, der ikke ønsker sit navn frem, har·iaf.:.:
givet højtideligt bindende tilsagn o~, fra l.janu
ar at regne, at yde et månedrigt bidrag på 15 kro
ner til støttefonden. 'Endnu er der kæmper i Dan-s '
mark! - Så er det jeg funderer over, 'om andre"mu
ligvis kunne give sig til at tænke i samme baner;
desværre er der jo den svaghed ved ordningen, at
den er baseret på frivillige bidrag.

Ifølge vor ærede redaktions udsagn vil det i
nærmeste fremtid være slut med at få trykt Fb til
den nuværende, svinagtigt billige pris, som kttn ·
er en fjerdedel, måske en femtedel af normalpri
sen, så vi kommer alvorligt i klemme og får hårdt
brug for penge, hvis der da ikke i medlemsskaren
er forbindelse til et godt og billigt, helst gra
tis trykkested, m.a.o noget halvvejs illegalt -
men det er vel næppe sandsynligt. At Fribonden i
alle tilfælde skal bevares kan der ikke være dis
kussion om, så vi må altså ud med raslebøssen.

Forslaget til støtteordningen, stillet af Eigil
Pedersen, var oprindelig formuleret med henblik
på Fribonden, og Eigil må herefter henr~gnes til
profeterne, i hvert fald de små ~f slagsen. At
forslaget under gf' s behandling b l.e v ærid r-e t ti'i
en støtteordning for klubben i almindelighed har
mindre betydning; pengene går i sam~e bu~diøse kas
se, når og hvis de komm.er. Men nu e~r ba L'Le t . aL t.s,å
åbnet på en værdig måde; værs'go' ,at træde dansen,
de herrer.

Når vi nu er ved pengesagerne, må jeg hellere
spytte helt ud. Trods en indbringende aften ons
dag den 8.september står vi med 88.måneders _sam- 7

let restance til en kapitalværd-i af å2o5 kroner.
Juniorerne, som repræsenterer 2J,8% af det samle
de medle.mstal, står for 27, 3% a:f r-e s t an cemån ed e-r-
ne, .s å de unge er godt med, lidt for godt, men in
gen medlemskategori har noget særligt at prale af,
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bortset fra pensionisterne. Det er som regel de
fattige, som må bære byrderne; det skal også nok
vise sig at blive tilf~ldet under den nye rege
ring. - Til tider kan det godt være et hårdt job
at være kasserer, og Sankt Peter lader til at væ
re optaget andre steder.

Efter det sure en meddelelse af lidt lysere art:
VS forestår i indeværende sæson afviklingen af
Vestvold-holdturneringen, og datoerne er nu defi
nitivt fastsat til onsdagene den 9. og den 16.fe
bruar. Nærmere oplysninger følger senere, men det
skal nævnes, at der er tradition for, at VS med
4-5 deltagende 4-mands hold erobrer mindst 2 præ
mier, og denne gang må det i hvert fald ikke bli
ve mindre. Såvel her som i KSU-holdturneringen
regner vi med en virkelig indsats af hver enkelt
mand, og jeg vll på klubbens vegne bede jer ihu
komme admiral Nielsens stolte, manende ord til sit
mandskab aftenen før det berømte slag ved Tre Fal
ke: England expects every man to do his duty.
- Og vi er vel ikke ringere end Nielsens gutter?

Kassereren.

Ændringer til medlemslisten.

Udmeldt (alle juniorer):
Peter Fogh Jensen
Michael Lund
Victor Mazin

Tre juniorer på en gang, det er ganske uhørt og
må have en årsag. - Kan det tænkes, at det skyl
des, at Dallas er vendt tilbage i TV?

Ændring til medlemslist~n.

Nyt medlem (senior):
Steen Michael Larsen, Flakholmen 16, Vanløse.

tlf 745256.
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Partier fra sidste sæsons holdturnering

Hvid: Stefan Hansen, VS Sort: Niels Abrahamsen,Sporvejene
l. d4;d5 2. SfJ;Sf6 J. Lf4;g6 4. eJ;Lg7 5. Le2;o-o
6. Sbd2;Sbd7 7. hJ;b6? dette træk kunne være spillet
i 6. træk efterfulgt af La6. 8. o-o;Lb7 sort er
konsekvent; her står løberen godt gemt af vejen. Hvid
skrinlægger alle planer, som inkluderer ca-c4.
9. Se5;Tc8 10. Lh2 for at spille f4; men 10.-;Sxe5
11. Lxe5 Lb7 skal naturligvis ikke vækkes. ll.-;c5
12. c3;cxd4 13. cxd4;Dd7 14. f4;Se4 15. Lxg7;Sxd2
16. Dxd2;Kxg7 17. g4;Tc7 18. f5;Tfc8 19. Ld3;Dd6
20. Df2 dæk.~er og truer 20.-;e6 21. fxg6;hxg6 22. Tacl!
kan ikke slås p.gr.a. mat i 4 22. -;De7 23. Txc7;Txc7
24. Df4;f6 25. g5!;f5 der kunne ikke slås på g5 p.gr.a.
e5+ efterfulgt af Tf6 26. De5+;Kg8 27. Tf4! indtil nu

har sort ikke villet tage de tilbudte brikker; nu til
bydes ban en med skak, som naturligvis heller ikke kan
tages; bedste forsvar her er nok Lc8/Kh2;Dg7/Dd6;Dd7
27.-;Dxg5+? 28. Tg4;Tcl+ 29. Kg2;Dh6 sort er helt færdig
30. Dxe6+;Kh7 31. Lxf5;Tc6 32. De7+;Kh8 eller Dg7/Th4;Kg8
e8;Df8/Le6! eller Kg8/Le6;Kh8/De8 og Df7 3J. Th4;Dxh4

34. Dxh4+;opg.

Hvid: Hans Jørgen Nielsen, B+øndby Sort: Stefan Hansen, VS
1. d4;Sf6 2. c4;e5!? 3. dxe5;Sg4 4. Sf3;Lc5 5. eJ;Sc6
6. Sbd2;Scxe5 7. Sxe5;Sxe5 8. SfJ;SxfJ+ 9. DxfJ;o-o
10. Ld3;d6 11. Ld2;c6 12. o-o;Le6 13. b4;Lb6 14. LcJ;Dg5
15. Tfdl;Tad8 16. Td2;d5 17. cxd5;Lxd5 18. DhJ;f5 der er
egentlig ikke sket noget særligt. Det næste hvide træk er
nok noget tvivlsomt 19. Le5;Le4 udnytter at Td2 er udækket
20. Tadl;TxdJ 21. Txd3;LxdJ 22. TxdJ;Td8 det hvide tårn
er bundet til d-linien og efter tårnafbytning truer sort
bondegevinst p.gr.a. mattrussel i bunden og dobbeltangreb
på bonde og løber, men hvid kan parere med f.eks. gJ.
Hvid vil prøve at undgå tårnafbytning og laver derfor en
grov fejl 23. f4?? som giver sort lejlighed til at afvikle
til klart vundet slutspil 2J.-;TxdJ! 24. fxg5;TxeJ
25. Kfl;TxhJ 26. gxhJ sort vandt naturligvis nemt.

Stefan
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Godt forslag-d8rlig behandling,
eller historien om hvordan et forslag syltes.

Nå r jeg fr,rt.eller d erme lille has t or-r e , er det ror
at advare a~dre om hvad der kan ske med et forsl8e
på generalforsamlingen. Kommende forslagsstillere
undgAr så forhåbentligt at lave tilsvarende brøle
re på næste års generalforsamling.
Historien:
Generalforsarnlineen var i år en lang affære. Men
vi er jo heller ikke vant til så mange indkomne
forslag som i år. Dette tæller også som en und
skyldning for dirigenten,som totalt fejldisponere
de taletiden. Punkt l,portoudgiften,blev diskute
ret i en uendeliehed,og der blev darfor kun meget
lidt tid til de øvrige forslag. Dette bevirkede at
forslagsstillerne ikke fik r!lnb.t:;hed for at forkla
re og forsvare respektive forslag. På egne vegn
kan jeg sie~ at det gik htrdt ud over mig,idet mit
forslag var et 11.f de sidste. Jee; havde forelagt
forslaget for bestyrelsen~og denne gik varmt ind
f or det! og fores log endda at hestyrelsen selv eku.L
le fremsætte det,siledes at forsamlingen vidste at
ihvertfald 5 stemte for. I min naive tro p3 almen
retfærdighed gik jeg så ind p8 dette, men stor var
min forbløffelse da formanden i en ligegyldig tone
fremsatte forslaget i fri oversættelse,han gad ikke
engang læse ordret op af det papir han stod med.
Og endnu værre blev det da det viste sig at besty
relsen alligevel ikk8 stod sammen.Men OK,så måtte
jeg jo selv forsvare forslaget,som fra visse mødte
ensidig/enfoldig skarp kritik, men ak og ve, diri
genten mente ikke at der var tid. Således gik det
at et forslag blev fremsat,og på grund af et par
højrøstede berusende tilråb,blev forkastet,uden at
jeg fik mulighed for at forklare hensigt og formål
nærmere. At bestyrelsen ikke gik lige så varmt ind
for sagen som tidligere kan man kun undres over.
Nen at to af disse bestyrelsesmedlemmer nu er med
til at afgøre s~eer er uhygeeligt,de stemmer sik
kert som vinden bl~ser,vest så vinder jeg,øst og
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jeg taber. To i den nuværende bestyrelse aner ikke
hvad sagen drejer sig om,så i bedste fald stemmer
de ikke,i værste fald er de medløbere til flertal
let. Den Sldste,og dermed afgørende,viste klart
negative tendenser overfor forslaget på general
forsamlingen. Og da han iøvrigt er klart østligt
orienteret, synes sagens udfald at være givet på
forhånd. ·
Morale:
Sådan kan det altså også gå, ak og ve.

Miki

Fransk fint og flot!

I sit i øvrigt temmelig opmuntrende indlæg i forrige fb ud
trykker Benny sig tilsynaladende med en vis pessimisme om
fransk. Fransk forsvar hedder det - sikke noget sludder. At
Benny kom i vanskeligheder skulle kunne begrundes i åbnings
valget er en modificeret fordrejning af kendsgerningerne.
Fejlen er, at Benny vil puste liv i noget, som ikke er aske.
Det er guld! Som bekendt glimter ikke alt guld •••

EJ.ler hvordan det nu er det er. For hvorom alting er, burde
fransk være anerkendt som den officielle gendrivelse af e4.
Jeg kan i det mindste ikke se hvorfor ikke? Altså 1. e4,e6
og sort står lidt bedre!
Hvilket er ganske ligetil. Afbytningsvarianten er jo det

bedste exempel. Ligegyldigt, hvad hvid gør i 4. træk bliver
det i nælderne, og det er i hvert fald ikke rart. Sorts stil
ling er trøsterig.
Fransk har endvidere den fordel, at ukendskab til de teore

tiske bag- og bevæggrunde sjældent viser sig fatal. Selvføl
gelig kan man snuble en gang imellem; det træ er endnu ikke
set, som vokser ind i himlen.
Og om afbytningsvarianten til sidst· kun dette (som passende

kan opfattes mere generelt): Den er kun remis, hvis man føl
ger Nimzo's råd og placerer tårnene i den åbne linie. Så bli
ver de jo byttet af.
Allerede gode gamle Storm P. sagde: - Det er så nemt med

fransk: - Bøf hedder boeuf, og hest hedder cheval, og sådan
er det hele vejen igennem.

17
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VANLØSE SKAKKLUBS STYRKELISTE
til brug for holdturneringen
1. Hans Nielsen
2. Steen Schousboe
3. Ole Delfter
4. Benny Petersen
5. Stefan Hansen
6. Jacob Gibori
7. Niels Rendlev
8. Jørgen Holst
9. Leif Jensen

10. Torben Sneslev
11. Erik von Essen
12. Asbjørn Sæthre
13. Lars Pedersen
14. Kim Ørsnæs
15. Jan Jørgensen
16. Finn Madsen
17. Eigil Pede:ven
18. Jørgen Mortensen
19. Ulrik Find
20. Kurt Havn
21. Morten Møller Hansen
22. Søren Damsgaard
23. Jonas Bjerg
24. Erik Bøge Larsen
25. Søren Juul Sørensen
26. Sten Bauers
27. Hugo Schøller Jacobsen
28. Tom Carlsen
29. Kjels Klausen
30. Klaus Ib Nielsen
31. Kurt Andersen

Det må bemærkes, at spillerne (fasteplus reserver)
skal spille i den rækkefølge, som de står på denne
liste. Det må yderligere bemærkes, at hver spiller kun
må spille en holdkamp pr. runde og at ingen spiller
må spille på at lavere hold end han er tilmeldt ( gælder
kun de 24 "faste" spillere ).
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32. Bjarne Andreasen
33. Anders Clausen Frederiksen
34. Jesper Holm
35. Stig Solhof
36. Axel Barkhuus
37. Eivind Einersen
38. Ivan Nesterov-Nielsen
39. Jesper Jørgensen
40. Lars Bornemann
41. Anker Sørensen
42. Carsten Nielsen
43. Søren Boeck Petersen
44. Søren Olsen
45. Børge Gyldholm
46. Jens Vinther Frederiksen
47. Bjørn Gemzøe
48a Sigvald Brandt-Larsen
49. John Møller Rasmussen
500 Michael Teusch
51. Enghardt Jensen
52. Frank Eriksen
53. Jørgen Falk
54. Sejr Houmann
55. Pcul Sørensen
56. Frode Sejersen
57. Steen Michael Larsen
58. Ejlif Kiilsholm
59. Birger Frandsen
60. Niels G. Carlsen
61. Ib Balle



1. holdet
1. Hans Nielsen
2. Steen Schousboe
.3. Ole Delfter
4a Benny Petersen
5. Stefan Hansen
6. Jacob Gibori
7. Niels Rendlev
8. Jørgen Holst
H. Stefan Tlf. 791025

2. holdet
1. Lars Pedersen
2Q Kim Ørsnæs
.3. Jan Jørgensen
4. Finn Madsen
5. Eigil Pedersen
6. Jørgen Mortensen
7. Ulrik Find
8. Kurt Havn
H. Lars Tlf. 715260

.3. holdet Programmet for holdturneringen
1. Bjarne Andreasen vil stå bag på Fribonden.
2. Anders Clausen Fre:deriksenEndv. vil hver spiller få et
3. Jesper Holm program med modstanderklub-
4. Stig Solhof bernes adresser og spilledage.
5. Axel Barkhuus Afbud skal meldes til holdle-
6. Eivind Einersen deren i god tid, så han får
7. Ivan Nesterov-Nielsen en chance for at skaffe en
8. Jesper Jørgensen reserve. Der er i-kr vigtigt
H. Axel Tlf. 111785 til udekampene.

Rettelse.

I løsningen til Kim Ørsnæs's problem (Nr 6,side 16) var
der desværre faldet et trwk ud.Den rigtige løsning er
l.,-,f6+ 2.Kg4,Dg2+ 3.~g3,f5+ 4.Kf4,e5+ Hvid taber dron
ningen eller bliver mat.

Fribonden udgives af Vanløse Skak:klub,som spiller hver
onsdag kl. 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Red.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Btefan Alekjær Hansen
:Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe
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PROGRAM

0n lJ/10
On 20/10
On 27/10
Ma 1/11
0n J/11

On 10/11
On 17/11
Ti 2)/11

On 24/11
0n 1/12
.Ma 6/12
On 8/12

On 15/12
On 22/12
On 29/12
0n 5/ l
Ti 11/ 1
On 12/ 1
To lJ/ 1
On 19/ 1
On 26/ 1
On 2/ 2

To J/ 2
On 9/ 2
0n 16/ 2
Ma 21/ 2
On 2.3/ 2

On 2/ J
On 9/ J
Ti 15/ J
On 16/ J

On 23/ J
On JO/ J
0n 6/ 4

Vinterturnering, 4. runde
Udsatte partier
Vinterturnering, 5. runde
2. holdet ude mod Albertslund II
l. holdet hjemme mod Øbro II
J. holdet hjemme mod Ishøj I
Udsatte partier og hængepartier
Udsatte partier og hængepartier
l. holdet ude mod Rødovre I
J. holdet ude mod SK 1941 III
2. holdet hjemme mod Rødovre III
Vinterturnering, 6. runde
2. holdet ude mod Brøndbyvester I
1. holdet hjemme mod Allerød I
J. holdet hjemme mod Glostrup IV
Udsatte partier og hængepartier
Juleafslutning
Nytårsskak
Halvårlig beretning
J. holdet ude mod Hvidovre IV
2. holdet hjemme mod Glostrup III
1. holdet ude mod Tåstrup I
Udsatte partier
Vinterturnering, 7. runde
1. holdet hjemme mod Kampklubben II
J. holdet ~emme mod Frederiksberg V
2. holdet ude mod Capablanca II
Vestvoldholdturnering
Vestvoldholdturnering
J. holdet ude mod Vesterbro
1. holdet hjemme mod Lyngby-Virum II
2. holdet ude mod Lyngby-Virum III
Udsatte partier og hængepartier
Vinterturnering, 8. runde
1. holdet ude mod Frederiksberg II
2. holdet hjemme mod AS 1904 III
J. holdet hjemme mod AS 1904 IX
Udsatte partier og hængepartier
Påskeskak
Vinterturnering, 9. runde

19.45
19.45
19.45
19.JO
19.45
19.45
19.45
19.45
19.15
19 • .30
19.45
19.45
19 • .30
19.45
19.45
19.45
20.00

20.00
19 • .30
19a45
19 • .30
19.45
19.45
19.45
19.45
19.00
19 • .30
19.JO
19.00
19.45
19.15
19.45
19.45
19.JO
19.45
19.45
19.45

19.45


