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Juleafslutning den 22/12.

Dette nummer var egentlig planlagt som et november
nummer,men da vi jo ikke kan udsende flere numre af bla
det end vi har stof til,er det gået hen og blevet et ju
lenummer.

Til juleafslutningen vil der som sædvanlig v-ære et af
vekslende underholdningsprogram,og fra sædvanligvis vel
underrettet side erfarer Fribondens redaktion at der i år
vil være adskillige nyskabelser i underholdningen.

en mennesket lever ikke af underholdning alene.Mad og
drikke må der til,og her vil der i hvert f~ld blive budt
på gløgg og æbleskiver.Derudover er der som sædvanlig kaf
fe,pilsnere,sodavand,etc til de mere nøgterne gemytter.

Prisen for at deltage i julesjovet er ti kroner,som man
betaler ved indgangen,og det er da rørende billigt.Vel
mødt den 22. december!

Hvis læserne ellers har overskud til at tænke på andet
end julehjerter,gløgg,æbleskiver,og den slags årstidsbe
ste~te sager,så kunne der måske blive tid til et lille
indlæg til Fribonden? Vi efterlyser især partier,og det
skulle gerne være fra andre end de sædvanlige bidragyde
re.Hvor mange år er det egentlig siden vi sidst har set
et parti fra tredjeholdet?

Og hermed ønsker vi læserne en rigtig god jul,og et
g~ædeligt nytår. Husk at næste årgang er meget rund for
Fribondens vedkommende,og tænk lidt på os i det nye år!

Steen



VS i kamp

Eh lettere åreladning til trods er kl.ubbens førstehold ved
godt mod. Beviset herfor blev overbevisende givet ved sæso
nens åbning, som fandt sted i klubbenp egne, med røg befængte
lokaler. Da modstanderen åbenbarede sig som ØBRO II,' var de
erfarne udi smugrygningens kunst imidlertid straks på det re
ne med, at en extra indsats ved piberne ikke nødvendigvis
ville give bonus, og de holdt sig følgelig pænt tilbage.
Blandt gæsterne lagde man mærke til en vis hr. Durrfelds

elegante håndtering af cigarerne; men da han derudover kun
supplerede med slaveøl, blev han ikke for alv0r farlig•••
Hans Nielsen Ludvik Doucha. 1 - .l.~ 2
Steen Schousboe Klaus Hansen h 0 - l
Benny Petersen Ole Wium ( ! ) l - 0
Stefan Hansen Willy Karl Andersen 1 - 0
Jakob Giborl Peter .Dlirrfeld ½ - .l.

2
Niels Rendlev Henrik Skov .Andersen h l - 0
Jørgen Holst Søren Bech Hansen l - 0...
Torben Sneslev (R) .Iohn Gast 0 - 1
Jørgen O. U. Holst holdt sig som sort til en mere begavet

æt af abeslægten, Alekhine, som alle uvaner til trods sagde
mange fornuftige ord og i Budapest 1921 mod A. Steiner intro
ducerede en åbning, som skulle danne skole. I Vanløse 1982
tabte hvid plat en officer, og skolemesteren grinede i skæg
get.
På 2. og 8. bræt spillede Røgbro Volgagambit, som efter min

mening ligeså vel kunne hedde Donau- eller Prutgambit. Det
var ret og vel en ordentlig prut Sneslev konfronteredes med,
og han dukkedes da også i flodens mudrede vand. Så var den
potte ude ••• 1-1.
Vidund,erligt forsvarsspil noteredes hos Jakob; Durrfeld har

efter ~iP 9edste overbevisni~g set begre dage. 1½~1½.
Et af min karrieres mest elegante tabspartier er ind.4sseret

mod Willy ~l, som altid tilbyder reuµs før han sætter mat.
Og ~fter St~fa,11s .µslag kom han flyvend,e; Stefans konge løb
over stpk og sten, ~lt klar til ®Il store finale ••• Men selv
følgelig havde vor phormand regnet længst og serverede mod
giften med et elegc!Ilt offer på modsatte fløj. Færdig! Smukt
o,g eftettivt: 2¼~1½.
Vium er næppe manden at sætte' op mod VS'e:re. Trod.s rigeligt

-forbrug af tid fandt Benny vejen til nettet, godt assisteret
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af en banal regnefejl af Wium. Selv formøblede jeg med en al
deles forhastet dronningeafbytning en positionelt fordelagtig
stilling til et lige slutspil. Sidegevinsten for Doucha be
stod i aftenens udsatte frugtkurv. 4-2.
Steen blev efter et temmelig unødvendigt bondetab nødt,til

at file en hel aften extra på et (håbløst) dronningeslutspil.
Stik imod alle gode VS-traditioner var og blev det tabt.
Derimod var der en fuldfed til Rendlev i hanses come-back på

1.holdet. Holdt det end hårdt til sidst i slutspillet1 var
sejren fortjent. Er marchen tilbage mod tinderne begyndt?
5-3 blev det. God start.

Ude mod Rødovre i regnvejr 2.runde

Man starter meget tidligt derude. 1915• Ikke for hvide menne
sker. Rødovrehallen. Dødsygt monument. Har aldrig set den i
dagslys.
Nå men altså: Steen var der, jeg også••• Og så kom de ellers

dryssende til henad kvartiotte.

1
1

0 -
0 -

1 - 0
0 - 1
0 - 1

h

Hans Nielsen
Steen Schousboe

Bent Kølvig
Karsten Andreasen
Svend Hove Benny Petersen
Henrik &iksen Stefan Hansen
Anders Lundsgård Jakob Gibori
Gyula Scuzs Niels Rendlev
Torben Olsen Jørgen Holst h
Peter Rank Asbjørn Sæthre (R) 1 - 0
Benny var på toppen. I en saft- og kraftfuld stil knuste han

noget, der lignede en forkølet kongeinder, hvad det vistnok
og i øvrigt ikke var. 1-0.
Enfant terrible Jakob. Lynet kalder de ham ude i byen. Denne

gang næsten for hurtig. I hvert fald tilstrækkeligt til lidt
kludder i et eklatant vu:ndet tårnslutspil. Et af den slags
skoleskakspillere vinder med bind for øjnene •• Men når enden
er god o.s.v•••• 2-0.
Steen serverede en hjemmeforberedelse med indbagt bondeoffer

i en Grtinfelderbasse. Det bekom tydeligvis ikke hvid vel, og
han blev da også stille og roligt pillet ned. Ingen modchan
cer. Stærkt. Holdskak når det er bedst.
Holdskak når det er værst. Det er mig. Jeg tabte nemlig. Til
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Kølvig, som dog i retfærdighedens interesse måtte siges at
have revanche tilgode. Se således fb. nr.7 1980, p.7. Nu er
det ikke sådan, at jeg blev systematisk nedspillet, blot be
gik jeg en fatal regnefejl i tidnøden. Slemt nok.
Asbjørn kæmpede godt og burde aldrig have tabt tårnslutspil

let. Måske vi skulle gennemføre lidt manuduktion i sligt?
El.lers har Asbjørn en meget sund, positionel indstilling til
den skaklige side af tilværelsen, endnu måske en anelse for
passiv - men det retter sig. Tro mig. 3-2.
Finito! råbte Niller og slap for at tage hængeparti i en

stilling, hvor han kunne sætte mat i 3. Endnu er der rimelig
hed i forvaltningen. At Scilzs efter at have indkasseret en
bondemand pludselig gik amok og ofrede heste, er vi ham tak
nemmelig for. 4-2.
I de 2 hængemuler står Stefan vistnok og desværre til tab.

Han risikerer dermed et hul i sit pæne stakit. Pyt. Intet va
rer evigt. Heller ikke Holsts hang til de esoteriske eskapa
der - Jungledrømme om man vil. Her for han ud med kongebonden
og var i øvrigt fortfarende vild som tilforn. Ud af krudt
røgen dukkede et slutspil, som klubbens selvbestaltede analy
seteam erklærer vundet for VS. Jeg tror på lianswingeren og
en ny 5-3 sejr.

PS. Dette er forfattet straks efter, at jeg havde overværet
en opførelse af Ma.hlers 7. symfoni. Man undskylder formodent
lig, da nu den sidste rest af hjernemasse var mættet med ind
tryk, ovenstående rod, som, synes det mig, er værre end nor
@alt. Dog, normalitet mig her og normalitet mig der: Jeg er
bekendt med - bl.a. via den eksklusive samtale Granberg for
et stykke tid siden havde i radioen med Thorbjørn Rosenlund,
at der blandt visse i VS er interesse for netop Mahler. Og
alt hans væsen som Hansgeorg Lenz siger.

Hans

VEST
VOID

VESTVOLDHOLDTURNERINGEN

Denne populære hurtigskakholdturnering
afholdes i denne sæson i vore lokaler.
Datoerne er den 9. og 16. februar.
Det er som sædvanligt gratis at deltage.
Reserver dagene allerede nu, så du ikke
går glip af en af sæsonens store begi
venheder.
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Kortslutninger

Fra mit eksil i Roskilde ser jeg, at den lille Miki under
pseudonymet no.D.11 i oktobernummeret af fb har skrevet om,
hvad han kalder 11det korteste parti i en mesterturnering
til dato11

• Jeg vil drage denne betegnelse i tvivl; faktisk
mener je~ at kende i hvert fald to endnu kortere gevinst
partier lfor partier af typen l.d4 remis ser vi natur
ligvis bort fra). Men jeg indrømmer, at det kniber med
dokumentationen, jeg kender hverken tid, sted eller navne
ne på spillerne. Her følger partierne; begge kræver lidt
nærmere forklaring.

Reglen om at rørt brik skal flyttes er gammel. Tilbage
i forrige århundrede havde man imidlertid den ekstra
regel, at hvis det var umuligt at gøre et lovligt træk
med den rørte brik, skulle man til straf trække kongen
- hvis det ellers var muligt. Følgende parti, som er det
ældste og længste af de to, er spillet efter denne regel:
1. e2-e4 (det må være lovligt at bruge fuld notation ved
meget korte partier, ikke red.?) d7-d5 2. e4xd5 Dd8xd5
3. Lcl-c3 Hensigten er klar, men det hjælper jo ikke.
Hvid må pænt stille løberen hjem på cl og i stedet gøre
et straffetræk med kongen 3. Kel-e2 Dd5-e4 mat!

Det andet parti er et korrespondanceparti, der er spil
let for få år siden i en international mesterturnering.
I korrespondanceskak er det jo almindeligt at foreslå hele
trækserier i åbningen for at spare tid og porto, men man
skal være lidt forsigtig: 1. d2-d4 g7-g6 og samtidig
med dette træk lovede sort at fortsætte med Lg7 på et
hvilketsomhelst hvidt 2. træk. Partiet sluttede derfor
2. Lcl-h6 Lf8-g7 3. Lh6xg7 opgivet.

Når jeg nu er i gang, vil jeg også gerne vise et af
mine egne korte gevinstpartier. Det er spillet i holdtur
neringen 1979-So. Hvid: Jørgen Carstensen, Hvidovre I.
Sort: Erik von Essen, vs, I. Hvid tabte på udeblivelse.
Fuldstændig fejlfrit spillet af mig! Det tog også sin tid
(faktisk præcis en time). Men jeg gad nok se den, der har
vundet et parti i væs-e,ntligt færre træk.

Erik von Essen
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Miki og bollen.

Dette er en beretning om en sag som bliver ved med at duk
ke op i Fribonden og på generalforsamlingerne,så af hensyn
til de mange nye medlemmer vi har fået i de senere år er det
nok på tide at give en orientering.Jeg skal gøre det så godt
jeg kan,men har ikke de store forhåbninger om at gøre alle
tilfredse.

Vinterturneringen 79-So.Mesterklassen.Situationen ligner
de tidligere år,idet atmosfæren og spillernes indstilling er
"mindre seriøs",forstået på den måde at det ikke er usæd
vanligt at blive væk uden afbud,eller at melde afbud til al
le andre end turneringslederen og ens modstander.

Det nye er at vi nu har en turneringsleder,Jens Vinther,
som gør et alvorligt forsøg på at rette op på miseren.Med
reglementet i hånd truer han synderne med boller hvis de ik
ke får afviklet deres partier.

Et af de partier som ikke bliver afviklet e~ Miki vs.
Leif Jensen,og i den anledning tildeler turneringslederen
dem begge en bolle umiddelbart forud for generalforsamling
en (hvor turneringen skal være færdig).

Miki protesterer,idet han mener at det alene var Leif
Jensens skyld at partiet ikke blev afviklet.Han anker derfor
turneringslederens afgørelse til turneringskomiteen,og nu
begynder det pinlige.

Det viser sig at bestyrelsen (som jeg selv var medlem af)
nok har vedtaget at anmode 3 medlemmer om at indtræde i tur
neringskomiteeh,men ikke har spurgt disse om de var villige.
Det viser sig nu at det er de ikke.I hvert fald ikke alle
sammen.Miki har med andre ord ikke den appelmulighed som
han ifølge reglementet og almindelig skik og brug har ret
til.

Han appellerer derfor til bestyrelsen om at søge turnerings
komiteen indkaldt,eller nedsætte en ny,men begge dele viser
sig umuligt for bestyrelsen.

Året efter bringer Miki sagen op på generalforsamlingen.
Denne pålægger bestyrelsen at tage sig af sagen,og løse den
på en eller anden måde.

Endnu et år går.Ved oplæsningen af protokollen ved gene
ralforsamlingen viser det sig at d~nne beslutning fra forrige
generalforsamling er blevet ignoreret af bestyrelsen.Den har
intet foretaget sig,af maturlig ulyst til at rode i gamle,
dårligt belyste sager.
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Generalforsamlingen diskuterer sagen,og det ender med at
Miki indtræder i bestyrelsen,hvor han får udarbejdet et kom~
promis.Altså en af'gørelse på sagen.Dette kompromisforslag
vinder imidlertid ikke flertal på generalforsamlin_gen året
efter (vi er nu i maj 82) og efter nogle kaotiske korridor
forhandlinger ender det med at Stefan,som ellers havde set
frem til et velfortjent otium,må lade sig genvælge til for
mand,mens Miki,som ellers var bestyrelsens kandidat,trækker
sig •

Generalforsamlingen vedtager desuden at den nye bestyrel
se skal afgøre den efterhånden temmelig gamle sag endeligt.
Det gør den så,og stadfæster Jens Vinthers oprindelige af
gørelse.

Afgørelsen er altså gået Miki imod,og han udbeder sig en
skriftlig begrundelse.Den får han,men han finder den ikke
tilfredsstillende.

Og der står vi så nu.Jeg synes selv at man,efter tempera
ment,kan grine eller græde over denne sag,og især over de
dimensioner den efterhånden har antaget.Jeg synes at det må
være klart at bestyrelsen to gange har gjort fejl.Dels ved
den (manglende) nedsættelse af den oprindelige turnerings-

~ komite,dels ved senere at sidde en afgørelse fra generalfor
samlingen overhørig.På den anden side mener jeg ikke at det
er rimeligt at føre sig frem som Miki gjorde i nr 8;og det er

• med tilfredshed at jeg ser hans indlæg i dette nummer~Vi skul
le jo helst fortsat kunne være i stue E:ammen.

I erkendelse af egne tidligere fejl~cg for i.kke at fratage
Miki den fordel som han kunne have haft af en appclinstanst
synes jeg at bestyrelsen skulle have truffet d.en ~oa.sette af
gørelse.Men den traf sin afgørelse efter at have hørt flere
implicerede,og det har den naturligvis både ret og pligt til.

~eg synes ikke at der er nogen "retfærdig" afgørelse på
sagen.Den er blevet håbløst forkludret gennem flere ledjog
det er der nok ikke længere noget at gøre ved.

et er nok bedre at se på det positive: hvad har vi lært
af denne sag? Ja,for det første er der nu altid en rigtigt
udpeget turnerihgskomite,'og 1for d'et andet kørte vinterturne
ringen godt sidste ~r,selv i mesterklassen.Det var forresten
iki der var turneringsleder ••••

Det er ikke uden ærgreise at jeg i år ser de gamle unoder
vende tilbage til mesterklassen.Der har allerede været ikke
helt få udeblivelser uden afbud,og jeg synes at Miki-sagen
viser at den slags bør man ikke affinde sig med.Er reglemen
tet kun til pynt?.

Steens.
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Rettelser------- ------
Da jeg er blevet gjort opmærksom på,at deT i to af
mine indlæg i sidste nr af Er-Lbond en indeholdes glo
ser og sproglige vendinger,som kan give mulighed for
misfortolkning,vil jeg beklage hvis nogen har følt
sig personligt stødt over mine skriverier.Jeg skal
her forsøge at korrigere diverse passus.I indlægget
"kommentarer til bestyrelsen" står der at bestyrel
sen er selvvalgt.Dette er selvsagt uladsiggørligt,
idet det altid vil være generalforsamlingen der væl
ger bestyrelsen.Muligvis kan ordet derfor opfattes
som et angreb på de på generalforsamlingen fremmødte
personers habilitet,nvilket ikke var tilsigtet.Nor
malt bliver de folk der opstiller også valgt,og i
modsætning til tidligere var vi her ude for at folk
opstillede sig selv,dette være baggrunden for "selv
valgt".Når jeg videre skriver at bestyrelsen skal
lave noget,hentyder det kun til de i indlægget nævn
te punkter, og ikke bestyrelsens arbejde iøvrigt.
Det andet indlæg "godt forslag-dårlig behandling" er
en historie og skal betragtes som sådan,og er som
sådan ikke en korrekt detaljeret gengivelse af et
forløboHistorien tager udgangspunkt i den sidste ge
neralforsamling,men pkt.l på dagsordenen var ikke
portoudgiften,dette er kun skrevet for at lette hi
storiens komplexitet.Jeg må videre gøre opmærksom på
at berusende ikke er det samme som berusede.Det før
ste er en påvirkning,det andet en tilstand!Når jeg
skriver at nogen "åbenbart stemmer som vinden blæser"
skyldes det at de både har stemt for og imod i en
sag,hvor ihvertfald jeg ikke kan se at der er sket
nogen udvikling i sagen,som rimeliggør en sådan hold
ningsændring.Lad mig også gøre klart at jeg ikke har
betragtet nogen som "medløbere".Jeg nævner to yder
punkter,hvor medløbere altså er den ene pol,mens,lad
os sige,seriøs stillingtagen er den anden pol.Endelig
vil jeg gøre opmærksom på at udtrykket ert "østlig
orienteret person" ikke dækker en kritik'af person~
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ens politiske standpunkt,men udelukkende er en del
af et harmløst ordspil.Harmløst fordi personen selv
står frem og agiterer varmt for sine sympatier.Jeg
kan kun tro at nævnte person vil opfatte det som en

ed og sågar en smule propaganda.
ed håber jeg at have bidraget til at eventu
·sforståelser er blevet ryddet af vejen.

Miki •

•~•• ~.-~"""-""' .......... .w MEDLEMSLISTEN

Ole Johansen, tilføj tlf.nr 174095

Adresseforandring:
Lars Bornemann, flyttet til
Stærevej J4, stuen B~ Kbh.NV tlf.nr følger

Nye medlemmer:
Egmont Pedersen (senior),
Katrinedalsvej 46, Vanløse

Mette Søndergaard (senior),
Damstien 24B, Vanløse

Victor Mazin (junior, genindmeldelse),
Bendzvej 7, Kbh.F

79oJ89

792308

tlf 7137.82

Streges på listen:
H.Schøller Jacobsen, afgået ved døden 5.11.

Bemærkninger til medlemslisten:
Leif Jensen, Bruxelles: Hvis nogen skal bruge
den nøjagtige adresse, så forlang den hos kas
sereren. - Det kan for resten oplyses, at Leif
håber at kunne besøge os til juleafslutningen.
Til næste år, altså 1983, skal 4 juniorer over
føres til seniorerne, den dyre gruppe. Det sker
i henhold til DSU's regler, så det er klubben
uden indflydelse på. Det drejer sig om:

Bjarne Andreasen, senior fra l.april
Søren Damsgaard, - - l.juli
Jonas Bjerg, - - l.oktober
Lars Pedersen, - - l.oktober.

Så er de pågældende advaret i god tid og kan al
lerede nu begynde at spare sammen. K

assereren.
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En Julenød·----------
Julen nærmer sig, og hr Frost lægger sine kolde hæn
der over os. Hvad er så hyggeligere end at sidde lunt
indenfor de· lange mørke aftener, og pusle med brik
kerne på de 64 felter? Her er en lille hyggelig men
drilsk opgave du kan more dig med. Du tager de 8 hvi
de bønder op af kassen, og forestiller dig at de var
dronninger. Du prøver så at stille alle 8 op på det
ellers tomme brædt, IVrEN ingen af dem må kunne slå
hinanden. Når du har fundet en måde at stille "damer
ne" på, forsøger du igen for at se om der ikke er
flere muligheder. Når du mener at du har fundet samt
lige måder,skriver du det antal'du er nået frem til
og dit navn på et stykke papir, som du så afleverer
til redaktionen. Jeg har udsat en beskeden præmie,
som tilfalder den der kommer nærmest det rigtige an
tal. Løsningen kommer i januarnummeret. Men altså:

På hvor mange måder kan 8 dronninger placeres på
et skakbrædt, uden at nogen er i slag????

O.D.

VS III - Ishøj I 5½ - 2½
1. A. Clausen Frederiksen - Peter Foslund 1-0
2. Jesper Holm - Ove Hansen 1-0
J~ Stig Solhøf - Jan Holbæk 0-1
4. Axel Barkhuus - Ole Mathiesen 1-0
5. Ejvind Ejnersen - Leif Nyward 1-0
6. Ivan Nesterov-Nielsen - Ivan Jensen 0-1
7. Jesper Jørgensen - Finn Hansen 1-0
8. Søren Boeck Petersen - Mogens Eriksen ½-½
J. holdet startede i holdturneringen mod en af KSU's
nyeste klubber, og det gik over al forventning til
trods for at holdet havde J debutanter: Ejvind, Jesper
J ~ og Søren.
På. Ishøja hold er der 2 navne, som virker bekendte;
det er ganske rigtigt 2 tidligere VS'ere, som nu ef
ter flytning· dyrker aeres hobby i denne klub.
Hverken Leif eller Finn mødte dog venlighed på bræt
tet, begge måtte nedo

J. holdet får kun 6, kampe i q.enne ~son, idet holdets
modstander i 7. runde: AS 04 IX er trukket.

Stefan

1o



Albertslund II - VS II
1. Arne Jacobsen
2. Pelle Goldin
3. Jan Kargaard Jensen
4. Leon Rajman
5. Svend Knudsen
6. Svend Erik Larsen
7. Jørgen Helleberg
8. Henry Kilian

3 - 5
- Lara Pedersen
- Kim Ørsnæa
- Jan Jørgensen
- Finn Madsen
- Eigil Pedersen
- Jørgen Mortensen
- Ulrik Find
- Bjarne Andreasen

t-t
t-t
0-1
½-½
0-1
1-0
½-t
0-1

:

~ spillede so~idt og godt, det gjorde modstanderen
også. Kim glemte sin teori i Caro-Kann og spillede
1. e4;c6 2. c4;d5 J. cxd5;cxd5 4. exd5;Dxd5? (Sf6} og
fik en vanskelig stilling. Den kunne dog forsvares.
Jan fik en god stilling og vandt nemt efter lige at
have klaret tidnøden. Hverken Finn eller hans mod
stander havde lyst til at se, hvad tårn, springer og
5 bønder kunne blive til. Eigil spillede et flot par
ti, som jeg håber bliver vist i Fribonden. Jørgen
måtte se sig nedspillet stille og roligt. Ulrik of
rede en officer i angrebets tjeneste, men havde glemt
sin egen rokade. Det lykkedes ham dog overraskende· at
holde remis. Bjarne, som 2. holdet havde lånt fra J.
holdet,.stod vis~ til tab i midtspillet, men vandt
pludselig en officer og dermed partiet.

Hugo Schøller Jacobsen.

11Schøller11 er død.Onsdag den 3.november var han iklubben
hvor han som sædvanlig udfoldede sin diskrete charme på og
udenfor brædtet.Den 5. døde han.Det var noget med hjertet,
i 77-78 var han indlagt for det samme,og holdt derefter på
lægens ordre op med at ·spille holdskak for klubben.Det vil
sige,en reservetjans blev det jo ofte til •••

Schøller blev indmeldt i klubben i 1942,så han var en
af veteranerne.Han var kasserer,og senere revisor,og i den
forbindelse er der to ting som er typiske :for Schøller: Han
har aldrig selv været i restance,og hans interesse for og
v~den om klubbens finanser fik ham i 1981 til at foreslå
den kontingentforhøjelse som for alvor bragte klubben på
:fode.

Schøller udtalte sig ikke om ret meget på generalforsam
lingerne ,men- når han- 'aagde noget,så havde hans ord vægt.
Hans beskedenhed,lune,og venlige selvironi vil blive savnet
i klubben.Han var en rigtig hædersmand.

1 1 Steens.



Til gavn og glæde,8

Felter af samme farve.

"Felter af samme farve har et fælles indre liv.Det
ene felts skæbne udøver for det meste tilsvarende
indflydelse på det andet."

De ovenstående visdomsord er sagt af Aljechin,og
bedre kan det efter min mening ikke siges.Hvis hvid
udvikler sin kongeløber til g2,så skal han passe godt
på denne løber.Hvis den bliver byttet af,er ikke bare
feltet g2 svækket,men også felterne f3 og h3.Med andre
ord: feltsvækkelser har ligesom forkølelse en ubehage
lig vane med at brede sig til omgivelserne.

En af de spillere som har virkelig fin næse for at
udnytte svage felter hos modstanderen er den svenske
stormester Ulf Anderson.Han elsker at sidde og nusse
med en stilling uden dronninger,og meget gerne en stil
ling hvor gensidige kongeangreb er udelukkede.Sjovt
nok vinder han tit den slags stilfærdige partier i li
geså få træk som fx Ljubojevic eller Tal bruger til at
kombinere sig til en sejr.

Det nedenstående parti fra Clarin-turneringen -79
er et godt eksempel.Ulf spiller hvid mod Tempone,alle
rede dengang en talentfuld juniorspiller,men uden Ulfs
dybe positionsfornemmelse.Jeg gætter på at Tempone slet
ikke har opfattet faren før det var for sent.

t

Engelsk

l.c4,Sf6 2.Sc3,g6 3.Sf3,d5 4.c:d5,S:d5 5.e4,S:c3 6.d:c3
Jeg har engang set denne åbning kommenteret med or

dene "sådan spiller man når man hader at tabe".I virke
ligheden kunne kommentaren ligesågodt være "sådan spil
ler man når man elsker at vinde,og tror man er bedre til
slutspil end modstanderen".Ulf får straks hvad han vil
have,nemlig dronningafbytning.At hans konge kommer til
at stå på dl i stedet for el er nærmest en fordel.
6.,-,D,dl+ 7.K:dl,c5?

Helt unødvendigt svækker sort felterne d5 og b5.Læg
mærke til at d5 nu kun kan dækkes med e6,hvilket ville
indskrænk;e Lc8's fremtidsmuligheder.

12



8.Le3,b6
Forkølelsen breder sigl Hvis hvid nu bare kunne få fat
i sorts hvidi'eltede løber •••
9.a4,Sc6 lo.Lb5,Ld7 ll.Kc2,Lg7 12.Th-dl,a6
Sort indtager en dosis ascorbinsyre i håb om at kunne
fange forkølelsen i opløbet.
13.Lc4,Lg4?
æh,han har vist alligevel ikke forstået noget.

14.h3l
Et træk med mange ulemper:For det første koster det et
tempo,fordi hvid ikke har mere gavn af denne bonde på
h3 end på h2.For det andet isolerer det h-bonden,og for
det tredje skaffer det hvid en dobbeltbonde i f-linjen.
Men fordelene er endnu større: De hvide bondesvækkelser
kan sort aldrig nå at udnytte,men hvis han bytter er han
helt til rotterne på de hvide felter.Dem kan den vel
placerede hvide konge tage sig af når først løberen har
gjort det grove arbejde.Bedst for sort var nu måske den
triste indrømmelse 14.,-,Ld7,men det kan han ikke be
kvemme sig til.
14.,-,L:f3 15.g:f3,o-o
Ved sin løbermanøvre opnåede sort i det mindste at komme
til rokade,men nu er det faktisk allerede slut.
16.f4,Ta7 17.e5,a5
Larsen kommenterer: Ellers skulle tårnet hele tiden dæk
ke a6,og springeren skulle prøve at forhindre a4-a5.I
mellemtiden kunne hvid så trænge ind via d-linjen.
18.Td2,e6 19.Ta-dl,Tc8 2o.Kb3,Lf8 21.Lb5,Tcc7 22.L:c6l
T:c6 23.Kc4
Skarpretteren kommer stadig nærmere.De hvide felter kan
ikke forsvares.
23.,-,Le7 24.Td7,Tc-c7 25.T:c7,T:c7 26.Kb5,Tc8 27.Td7
Et direkte K:b6 kunne besvares med Tb8+,men nu kan tårnet
gå imellem.
27.,-,Kf~ 28.K:b6,Ke8 29.Tb7,Ld8+ 3o.Kb5,c4 31.Lc5
Sort er næsten i træktvang,og nu falder også bonde c4.
Er der noget at sige til at Tempone gav op her?

Steen Schousboe

P.S.
Partiet findes i Larsens bog "3 points' forspring11

•

Den bog kan ikke anbefales for titl
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Meelemslisten.

Der er pr l.november udkommet en ny, revideret
medlemsliste, som med udsendelsen af nærværende
Fribonde skulle være alle medlemmer i hænde. I be
des hver især kontrollere, at jeres navn, adresse
og tlf.nummer er korrekte og omgående give kasse
reren besked om eventuelle fejl. Opbevar listen
omhyggeligt og hold den hele tiden å jour i over
ensstemmelse med de ændringer, som. e:fterhånden
meddeles i Fribonden. De seneste ændringer, som
allerede er medtaget på listen, er følgende:
Ole Johansen, nyt medlem; Jørgen Falk, udmeldt;
Søren Olsen, overført til seniorer.

Som det fremgår af listen er medlemstallet i
øjeblikket 62, og jeg har benyttet lejligheden
til at undersøge, hvordan udviklingen har formet
sig i de senere år, med udgangspunkt i katastro
feåret 1976. da medlemstallet var 37; det kan I
læse om i jubilæumsskriftet. I de forløbne år har
v~ ha:ft 60 indmeldelser og 35 udmeldelser, altså
en nettotilgang pi 25 eller 67,6%. A:f de oprinde
l~ge 37 medlemmer er der 29 tilbage, så der kan
siges at have været lidt gennemtræk. A:f de 35 ud
meldelser er 2 dødsfald, de fleste andre er al
mindelige udmeldelser, dog er et par stykker el
ler tre skammeligt sat på porten for ikke at kun
ne leve op til klubbens høje moralske standard,
d,v.s at de er slettet for restance; æret være
deres minde!

Med 62 medlemmer er klubbens økonomi nogenlun
de tilfredsstillende, og for resten kan vi heller
ikke være ret mange flere, vel højst en halv snes
stykker, når vi rykker lidt sammen. En yderligere
medlemsfremgang kan godt volde problemer, men man
kan selvfølgelig sætte de moralske krav op og så
tage fat på at luge ud blandt dem, der ik~e beta
ler af sig selv. Eller glemmer at betale indskud
for vihterturneringen. Men så vidt går det ~orhå
bentlig ikke; nok må bestyrelsen stille visse
krav til folket, men den er ingen højreregering.

Kassereren.-- --- ~
Med hensyn til PROGRAM henviser vi til bagsiden a:f for

~ige nummer,hvor der er aftrykt et program som går helt
· frem til april 1983.

14



ANALYSER

+o af de partier der blev vist i sidste nr af
.tribonden (7), har jeg et par kommentarer. Det er
'els Hans' og dels Stefans svenskerkamp.
Lad os tage Hans' først. Du skriver som kommentar
il 5o - De6? : en brøler, rigtigt De5. Men så vidt

· eg kan se gavner det te- træk. ikke noget, for hvid
spiller bare Dxf6+ og efter -,Dxf6 - Txf6,Kxf6 - Sc3
har vi samme stilling som i partiet! Altså De5 er
heller ikke sagen.
Så til Stefan, der har et-rigtigt kampparti i bla

det, og som vistnok lidt heldigt fik remis. Jeg hæf
tede mig ved slutstillingen, hvor der efter sigende
ikke skulle v&re nogen umiddelbar gevinst. Men-efter
2o.Dh7!! er sort færdig. Der truer umiddelbart Lh8
mat, og ligegyldigt hvad sort spiller bliver han mat
i få træk. F.eks. 2o. -,Tg8 - Dh5+,Kxg7 - Tg3+,Kf8 -
Dh6+sKf7 - Dh7+ og mat i næste t:r-æk. Eller 2o. -,Dc8
- Dh5+,Kg8 - Tg3,Td8 - Lh6+! , hvorefter sorts konge
må til h-linien og Lf8 sætter mat, sådan set ganske
nydeligt. Men OK når vingen er vandret får man jo
ikke alle detaljer med, men mon ikke den hvide mand
ærgrer sig grundigt hvis han under sine hjemlige
analyser finder ud af hvor enkelt det kunne gøres?

O.D.

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes onsdag
den 8. juni, på trods af at lovene bestemmer, at den
skal afholdes inden udgangen af maj måned.
Bestyrelsen ønsker at så mange så muligt af klubbens
medlemmer skal have mulighed for at kunne komme til
generalforsamlingen. Afholdes denne i maj ( eller
1. juni ) falder den sammen med en anden af klubbens
medlemmers store interesser: TV-fodbold.
Det er klart, at denne sætning i klubbens love vil
blive foreslået ændret til noget mere tidssvarende.

pbv, SH
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Analyser,fortsat.

Det er ikke tit der er direkte respons på noget man har
skrevet i Fribonden,men i nr 8 kommenterede en vi.s 110.D.11
den partiafslutning som jeg viste i nr 7.Det drejer sig om
mit parti mod Benny,og den stilling vi går ud fra er vist
i diagram på side 2 i nummer 7.Hvis du ikke har bladet ved
hånden er stillingen
Hvid: Kdl,Lb5,Se5,bønder på d4,e3,f2,g3,h2
Sort: Kd6,La5,Lb7,bønder på d5,f5,g6,b7

I partiet fulgte l.Sf7+,Ke7 2.Sg5,h6 3.Sf3 og nu mener
o.D. at sort kunne holde stillingen med 3.,-,Le8.Han angiver
varianten 4.Se5,Kf6 5.Ld7,La6 6.Lc6,Lc7 7.Sd7+,Ke7 8.Sc5,
Lc4 "og hvid er ikke kommet videren.

Nej,men hvid kan sandelig spille stærkere.Som jeg alle
rede skrev i nr 7 ved jeg faktisk ikke om stillingen er vun
det ved bedste sorte forsvar,men der var god tid til at ana
lysere,og stillingen er meget svær for sort.Miki's variant
havde jeg også set på,men i stedet for Miki's 7.Sd7+ havde
jeg tænkt at spille 7.f4 (!),med to muligheder:
A. 7,-,L:e5 8.d:e5+,Ke6 9.Kd2 og videre til d4.Jeg mener at
dette slutspil vinder,men selvfølgelig ikke uden præcist
spil.Men to af sorts bønder er fastlagt på hvid •••
B. 7,-,Lc4 8.S,c4,d:c4 9.Ld5,c3 lo.Kc2,La5

Her har sort ganske vist opnået uligefarvede løbere,men
situationen er alligevel prekær.Jeg tror at hvid kan vinde
ved at spille sin løber til b3,eventuelt videre til c2.Kon
gen går via d3 til b5,hvorefter den sorte løber må gå.Så
spiller hvid kongen til b4,og vinder den fremskudte sorte
bonde.

Dette var planen.Varianter giver jeg ingen af,for en så
dan "variantkrig" bliver let meget vidtløftig.Og som sagt,
det kan jo tænkes at der er en redning for sort et sted.

Steens.

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

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens girQ

Stefan Ålekjær Hansen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

79 lo 25
74 35 21
18 3o 95
71 74 97

6 47 84 33


