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Månedens nød •.•
•.. eller nødens måned.

eg iler straks med at bringe løsningen af julenød
den fra sids~e måned. Spørgsmålet lød: på hvor mange
åQer kan 8 dronninger placeres på et skakbræt uden

at nogen er i slag? Svaret er, at det set fra en side
rættet, kan lade sig gøre på ikke mindre end 92

auer. Blandt de indkomne besvarelser, så er det svar
der koillilier nærmest, et forslag på at der var 96 måder.
Vinderen har på nuværende tidspunkt indtaget sin præ
mie, og vinderen blev Bjarne A. og Jesper J.

gså denne måned skal have sin nød, og derfor udsæt
tes endnu en beskeden præmie til den der kommer nær
mest det rigtige svar på følgende spørgsmål:

"Jeg har et enkelt skakbræt og et enkelt sæt brikker.
På hvor mange forskellige måder kan brikkerne opstil
les korrekt før spillets begyndelse, når der ikke er
tal eller bogstaver på brættet?" •

Find eller gæt antallet, skriv det på et stykke pa
pir, og giv det til et redaktionsmedlem, så deltager
du i konkurrencen. Løsningen kommer i næste nummer af
FB. God fornøjelse!

0.D.
P.S.

Beklageligvis er jeg ophavsmand til ovenstående ikke
helt korrekte afgørelse,idet jeg fejlagtigt fortalte den
anonyme O.D. at Bjarne og Jesper havde gættet på 96.Men
de havde faktisk gættet helt rigtigt,nemlig på 92,og har
derfor i endnu højere grad fortjent deres præmie.

Steens.



Fire Timer i Højovn 3. runde

Nej, hvad er det dog han skriver! Sådan et selvoptaget, op
blæst tossehovede - har han ingen saunakultur? Næh, men dyb,
dyQ respekt og beundring for denne race af vexelvarme røgdyk
kere. Virkelig. Jeg gør knæfald. Men jeg overlever det ikke
ret meget længere •••
VS var på hjemmebane mod Allerød uden Allan Jensen; herlige

perspektiver, ikke sandt da? Jeg traf dem i futtoget, så mås
ke det havde været bedre holdånd at foreslå en lille omvej?
Mulighederne var legio. Også på brædderne:

Hans Nielsen Jesper Schultz-Pedersen 1 - 0
Steen Schousboe Allan Laursen ½ - ½
Benny Petersen Sten Skovlund Larsen ½ - ½
Stefan Hansen Ebbe Pagh Schultz .1. - ½2
Jakob Gibori Karsten Stetkær 0 - 1
Niels Rendlev Lars Bo Kjerrumgaard (h) ½ - .1.

2
Jørgen Holst Jens Østerg84,rd 0 - 1
Asbjørn Sæthre Carsten Buhl ½ - ½,
Allerøds hold er homogent, VS' knapt. Således var det kende~

tegnende, at man skulle helt ned på 8. bræt for at skue den
stabile holdkampspræstation. Asbjørn stod aldrig til gevinst
- og aldrig til tab. Se, det er sikkerhed. Og det er godt.
Men det er ikke ærgerrigt.½-½.
I betragtnL~g af det store antal partier Jakob vinder takket

være sin uortodokse positionsopfattelse, får han straks synds
forladelse for nederlaget her. Mod de lidt stærkere går det
ikke med skæbnetro alene; Jakob fik aldrig en chance. ½-1½.
Benny kom i modvind. I kraft af et klassisk løberoffer fik

modstanderen barberet Bennys kongefløj således, at der var "
plads til en evig skak. Og dog - ikke straks. Først prøvede
Allerøds unge geni end..~u et par ofre - det ser altid godt ud
i avisen næste dag. 1-2.
I min ubegribelige uvidenhed omtalte jeg Steens udmærkede

åbning i 2. r. som Grunfeld. Det var Caro. Og her - det er
jeg sikker på - Afbytningsvar. i DG. Af den slags hvor hvid
normalt prøver minoritetsangrebet, som altså Steen tilsyne
ladende har mistet troen på, da hans agt her gjaldt centrum.
Det blev åbnet, og der blev byttet tårne. Som jeg siger: Tår
nene væk fra de åbne linier! l½-2½.
Holst savnede tydeligt manegelugten og sin O.U. Som sort
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e han selvfølgelig dårligt få mere end en gorilla; sagen
er bare, at det hele var for tamt. Nærmest kedeligt. Og Holst
tabte et stk. offi. l½-3½-

eg havde fornøjelsen af Skuldertasken, som med to gibsbelag
te a..__1'1::e føjede en ny specialitet til sit register. Således
ed et e.ffektfuldt ulovligt træk; thi han havde ikke opfattet,

at mit forrige træk var en skak! Og det havde jeg heller ikke
selv, så jeg faldt nærmest ned af stolen. Behjertede sjæle
trådte til, hvorefter det endte i fryd og gammen og pind til
vs. 2i-3½-
Af en eller anden grund fik Stefan aldrig gang i angrebsmas

kinen, blev vel nærmest presset tilbage. Remisen var han ikke
ked af. 3-4.
Russisk skal det være. Selv med hvid. Niller spillede igen

Leningradvar. af Hollandsk i forhånden og det stædigt og op
findsomt. &::71gemu.len blev af den udmærkede DM Kristiansen på
vist at være remis. Og det troede Allerødmanden og alle vi
andre så på •••
Et kneb~t nederlag, 3½-4½. Skal vi tro bisidderne, var det

tilfredsstillende stillingerne efter halvtid taget i betragt
ning. I så fald skulle vi have haft meget mindre(!) Alt det
har vi oplevet før, så~ er ikke tilfreds!

Fra 2. runde sørgelige tidender: Stefan tabte, cg Holst kun
ne kun få remis. Traditionerne er ved at smuldre ••• Men vi
vandt da. 4½-3½.
For folk med humoristisk sans, afslutningen på mit parti mod

Jesper: Hvid. Kgl, Dh3, Tal & cl, Ld4, bønder c3,d3,g2,h2
Sort. Kb8, Dd5, Tb7 & c8, Sg6, bønder a7,a6,b3,f4,h7

Hvid (Jesper) er fuld af fortrøstning og spiller her 32. Txa6
for han mener jo, at mit næste træk er umuligt p.g.a. Dxc8+!
Hm ••• 32. -,Dxd4 selv skak! Jamen, det er virkelig også svært
at se. Og herefter falder det hvide spil noget til jorden.
Det må vi jo indrømme. 33. cxd4,Txcl+ 34. Kf2,b2 35. Te6,a6.
Det nemmeste. Hvid opgav.

ESSENSEN af den :M.:!:lige beretning:

Vinder af sommerturn. Morten M. Hansen. Ingen Vanløseturn. -
vi er så mange! Vinterturn. startet tidligere end normalt -
derfor så mange udeblivelser og afbud! Af samme årsag er vin
terhurtigturn. udsat. (ha, ha, ha, jeg må le). Holdene: 1. OK,
2. i bund, 3. i top. Resten er tavshed, dyb tavshed.
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Kollektiv off-d~y.
Andetholdets anden kamp.

Efter sejren på 5-3 over Albertslund,skulle Andethold
ets traditionelt præstationssvingende mandskab dyste mod
et ikke bedre,men absolut heller ikke ringere mandskab,
Rødovre 3 på hjemmebane.

VS Rødovre

Lars P - Michael Barly
Kim - Lars Villinger
Jan - Morten Lundsgård(R)
Finn - Jacob Rubin
Eigil - Jørgen Larsen
Jørgen - Eigil Volden
Ulrik - Søren Drejfeldt
Morten(R) - Per Kuhlmann

H
o-1
o-1

remis
o-1
1-o
o-1
o-1

Den første som blev færdig var Jørgen,og som det alt
for tydeligt fremgår af makværket ovenover,den eneste der
vandt.Paradoksalt nok var han den eneste der tabte sidste
gang.Derefter tabte både Eigil og jeg selv efter uforlig
neligt dårlige partier.Morten stod på det tidsptL.'"lk:t en smu
le ringe,hvilket opvejedes af Finns udmærkede stilling.

De tre første brædter stod ganske lige,dog med en en
kelt lille detalje til forskel: vores ville alle komme i
tidnød!Men ud af de tre var der jo også to så labile tid
nødsnarkomaner som Jan og Lars.Alt i alt en akkurat så jævn
byrdig kamp som man kunne forvente,men så tog begivenheder
ne fart.Morten tabte på tid!Men det bør siges at det var
mere eller mindre med vilje; han gjorde nemlig selv sin
modstander opmærksom på dette!!

Finns før så underfundige stilling var sat over styr,
og lignede endnu en af hans utroligt mange remis'er.Jan
var i overmåde store vanskeligheder,ikke kun på brædtet,
men også angående tiden.Jans partier har altid en form
for spændingsmoment,men sjældent behagelige momenter; det
er en gru at overvære,dog altid begivenhedsrigt.

Som overskriften antydede var dette en kollektiv off-day,
så sagaen kunne kun få en sørgelig afslutning,nemlig •••

Her udskydes slutningen,for at eventuelle læsere af
denne drabelige tragedie kan få den samme flade og platte
fornemmelse som jeg.For lige kort at opridse: Jans tid er
yderst kritisk,Kims er ikke bedre,og Lars's slet ikke god.
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På en og samme tid sker følgende: Kim "ofrer" et tårn9
Lid,Finn aftaler remis!!! Pludselig var alle

optil!;.istiske tendenser blevet til den førnævnte fornemmel
se.Kenåsge::ningerne brændte sig som et Peder Skram missil
fast på øjets sure æble,bagud 1,5 - 5,5,UPS!

"ars na.vde som eneste lyspunkt vendt en truende tid og
dårlig stilling til et remis-agtigt parti.Rødovremanden
havde en offi for to bønder,men hvilke to bønder.Det blev
til aftenens eneste hængeparti.

et skal lige nævnes at en af Rødovrespillerne,som jeg
desværre selv tidligere har været udsat for,åbenbart anser
det for en dyd at te sig så uforskammet som overhovedet
muligt.~en det skal de øvrige Rødovrespillere nu ikke last{oll
es for.

P.S. Lars tabte desværre hængemulen,så slutresultatet blev
en sejr til Rødovre på 6,5 - 1,5.

Ulrik Find

Redaktionelt PS.

Som man vil se af ovenstående er der nu sket det meget
glædelige at Andetholdet er begyndt at give referater af
sine kampe til Fribonden.Og dette efter flere års pause.
Det er sådan noget der kan gengive en gammel redaktør tro
en på sine medmennesker.

Endnu kniber det en smule med Tredjeholdet,men som man
kan se andetsteds,har vi i det mindste både resultater og
et parti.Det tegner godt!

Steens.

Andetholdets fortsatte meriter.

Lars P. 0

Jan J. 0

Finn 1
Eigil 1

Ulrik
(R)
(R)
(R)

1
Søren D. o
Steen B. o
Bjarne A.o

P.g.a. sjuskethed og andre slige fænomener har vores
noget ophidsede redaktør ikke fået referat af Andethol
dets tredje holdkamp.Men enkelte detaljer foreligger dog
Brøndbyvester I var et uhyre stærkt hold; 7/8 var l.kla~
sespillere,dvs over 1700 i rating.Desuden kancdet siges
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at 3-5 mod et så stærkt hold er hæderligt!
Ulrik F.

Redaktionelt P.S.
Kære Ulrik,når der er gået 2 uger siden du lovede et

referat,og du så alligevel ikke medbringer noget i klub
ben,så kan man måske virke en anelse stødt.Men så skulle du
bare prøve at se mig når jeg er ophidset!

Parti fra holdturneringen.
Hvid: Barkhuus,VS III Sort: Jan Brandt,Glostrup

Efter lidt sære krumspring ender vi i nimzo-indisk.Sort
åbner den lange diagonal med sit 11. træk,men da han al
drig får spillet c5 eller e5 får hvid det uindskrænkede
herredømme over centrum.Af denne centrumsovervægt følger
terrænovervægt på resten af brædtet,og angrebschancer.

Først taber sort en kvalitet,derpå. bliver han udsat for
et kongeangreb,og tilsidst bliver han totalt udplyndret.
Det hele er så klart at vi kan spare noterne.

Steens.

Nimzoindisk

l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sc3,b6 4.Sf3,Lb7 5.Lg5,Lb4 6.e3,d5
7.a3,L:c3 8.b:c3,h6 9.Lh4,Sb-d7 lo.Le2,Dc8 ll.Dc2,d:c4
12.L:c4,Le4 13.De2,Db7 14.Lb5,c6 15.La6,Dc7 16.Lg3,Dd8
17.c4,De7 18.o-o,o-o 19.Sd2,Sb8 2o.f3,S:a6 21.f:e4,Sd7
22.c5~

Hermed er spillet tabt for sort.Der ryger en kvalitet,
og det hvide kæmpecentrum umuliggør ethvert modspil.
22,-,b5 23.Ld6,Dd8 24.L:f8,D:f8 25.e5,Sc7 26.Se4,Sd5 27.
Tf3,Tb8 28.Ta-fl,f5 29.e:f5 e.p.,g:f5 3o.Tg3+,Kh8 31.Dh5,
Te8 32.Sd6,Te7 33.e4,Sc7 34.Dh4,Kh7 35.Dg4,a5 36.Dg6+,Kh8
Th3,Th7 38.e5,Sd5 39.T:h6l

En lille krølle som nedbruyder den sidste modstand.
39.,-,T:h6 4o.Sf7+,D:f7 41.D:f7,S:e5 42.d:e5,f5 43.DeS+,
Kg7 44.D:c6,Sc3 45.Dc7+,Kg6 46.D:a5,Se4 47.D:b5,Kg5

Det er fantastisk at sort gider spille videre her.Men
han har selvfølgoli6 stadig to officerer foruden kongen
at flytte med •••

48.c6,Sc3 49.Dc4,Sd5 3o~Dcl+,Sf4lll Men nu er der kun
-tårnet tilbage,og sort gav op samtidig med dette træk.
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J. holdet 2. runde
'K 1941 III - VS III

½-½
1-0
1-0
0-1
0-1
t-t
t-t
1-0

4½ - Jt
- Kurt Andersen
- Bjarne Andreasen
- A. Clausen Frederiksen
- Jesper Holm
- Eivind Einerssn
- Ivan Nesterov-Nielsen
- Jesper Jørgensen
- Søren Boeck Petersen

gren
2. Johan Petersen
J. Jan lla.linowski
4.
5. Kurt .ttysse~
6. Harry Johansen
7. :,iels Balle
8.

I - Glostrup IV
ausen Frederiksen

2. Jesper Holm
J. Stig Solhof

• Axel Barlchuus
5. Ejvind Ejnersen
6. Ivan i;esterov-Nielsen
7. Jesper Jørgensen
8. Søren Boeck Petersen

5½ - 2½
- Kurt Helge Petersen

John Hansen
- Jørgen Petersen
- Jan Brandt
- Martin Skov
- Klaus Mebus
- Ulla Lund Poulsen
- Søren Petersen

0-1
½-½
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

J. holdet befinder sig godt på hjemmebane. Det blev i
hvert fald holdets 2. sejr, og trods holdets nederlag
i 2. runde på J½-4½ mod SK 1941 ligger holdet på en
førsteplads i rækken. Værdigheden må dog deles med
"esterbros 2. hold.
opscorer er Ejvind, som har scoret maximum Jp. (Flot)
esper og Jesper følger lige efter med 2½.

Stillingen i holdturneringen
esterrækken

1. Frederiksberg II 14 +Jh 5. Øbro II ll½+Jh
2. Allerød I 1J½+2h 6. Rødovre I 10 + h
J. Tåstrup I lJ +Jh 7. Lyngby-Virum II 7½+ h
4. Vanløse I 12½+ h 8. Kampklubben II 6 +2h
2. række gruppe 2
1. Lyngby-Vi rum III 14½ 5. AS 1904 III 1~
2. Brøndbyvester I 14 6. Vanløse II 10½
J. Rødovre III lJ 7. Glostrup III 9½+ h
4. Capablanca II 12½+ h 8. Albertslund II 9
4. række gruppe 2
1. Vanløse III 14½ 5. Frederiksberg V 7
2. Vesterbro II 14½ 6. Hvidovre IV 6
J. SK 1941 III lJ 7. Ishøj I 5½
4. Glostrup IV 11½ De J nederste mangler en kamp
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Så blev det jul igen •••

Årets juleafslutning blev både hyggelig og velbesøgt,
og de der ikke var med har god grund til at ærgre sig.Nog
le af gæsterne,nærmere betegnet Leif (s.V.-navnet må vel
efterhånden være passe?) Jensen og hans søster overraskede
alene ved deres tilstedeværelse,andre tog skrappere midler
i brug.Steen Bauers paraderede for eksempel den også ~ra
tidligere år kendte nissehue,lang,rød,og med kvast.Men Hans
slog alle rekorder da han i en effektfuld entre fremviste
en til lejligheden anskaffet hovedprydelse.

Den er lidt svær at beskrive i ord,men hvis læseren kan
forestille sig et pandebånd som fx Bjørn Borg bruger det.
Og så udstyret med et batteri,og besat med forskelligtfar
vede glimlygter,som uafladeligt lyser op i gult,rødt,og
grønt.Altsammen meget livagtigt,og en udmærket illustra
tion af hvad gave-giverne (foren gave til Hans var det)
har tænkt sig: de blinkende,flerfarvede lys symboliserer
den lysende intelligens og iderigdom som Hans er kendt for.

Og Barkhuus serverede glogg med æbleskiver,men uden
brune kager.Som variation var der i år en roulade.Jeg må
med skam meddele at jeg ikke ved hvem der var Barkhuus be
hjælpelig,men Anniki var tilstede,så måske hende?

Der var amerikansk lotteri i flere afdelinger.Leif hav~
de fundet ud af at det var lettest at vente med at åbne . ~
lodsedlerne til det var sikkert at de indeholdt en gevinst.
Men Miki syntes tilsyneladende at dette var usp6tsligt,
og formåede ved listig tavshed Leif til at åbne alle ti
eller tyve lodder for blot at konstatere at der ikke var
nogen gevinst.For den sad Miki med •••

Hans og jeg optrådte i en gættekonkurrence,som gik ud
på at gætte hvad der har stået i Fribonden,og hvem der har
skrevet det hvornår.Efter grov svindel blev denne konkur
rence afgjort som uafgjort,så flaskerne - af mærket "En
Vin",hvilket måske,måske ikke skal udtales på fransk -
kunne fordeles retfærdigt.

Gyldholm fortalte om jul i det fremmede,nærmere beteg
net Sverige.Lutfisk og surstromning,hvilket ikke var Gyld
holms livret.Til gengæld skulle der være trøst at hente i
flæskestegen,men den viste sig at være kogt.Stakkels dyr,
som Obelix siger i en lignende situation.

Men julen er jo ikke bare ædedolkenes fest.En vis an
dagt hører sig til,og Gyldholm leverede en tankevækkende
prædiken over det sted i det gamle testamente hvor Noah
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slog sig på vindyrkning og hjemmebrygning,hvilket afsted
kom en del ulejlighed for sønnerne.Ja,~n af dem blev end
da på det uretfærdigste gjort arveløs,selvom han på ingen
måde var ansvarlig for faderens beklagelige adfærd •

ette bibelsted uddrog Gyldholm den morale at vi
alle bør drikke med måde,og først og fremmest bære vor
eventuelle brandert med anstand.Og dette gjorde vi så
alvorlige forsøg på at leve op til i aftenens løb.

stadig mere højrystede stemning,kombineret med
•findelse i flere udgaver,gjorde det efterhånden

svær~ for mig at følge med i programmet,så jeg kandesvær
re ikke give et udførligt referat.Men jeg kan i hvert fald
oplyse at den traditionelle gættekonkurrence (igen ved
vores kasserer) i år blev vundet af Benny Petersen.Hvor
når ser man et medlem som ikke samtidig er i ooestyrelsen
som vinder???

en som aner en vis misundelse i den sidste bemærkning
har ganske ret.Jeg satsede i år hårdt på at vinde.Ikke
førstepræmien,næh,men en trøstpræmie for færrest rigtige.
Faktisk havde jeg samtlige svar forkerte,hvilket må være
en rekord som bliver svær at slå.Men jeg blev grumt nar
ret,idet der i år slet ikke var nogen dosmerpræmie.

Som så ofte før fandt et betydeligt antal deltagere
ned til Ålborgkroen,hvor et passende nachspiel udviklede
sig.Nogle af os ville spille terninger,og det ville Nil
ler også.Dvs han ville egentlig hellere smide med dem,
hvilket han gjorde.I hovedet på mig,sgu~ Det har man for
sin gode vilje,som tjenestepigen sagde da hun fik tvilling
er.Og så var det endda mig der frivilligt og uopfordret
havde hentet flere terninger og bægre end jeg skulle bru
ge.

På dette tidspunkt kunne man glæde sig over den morale
som Gyldholm havde prædiket,om at bære sin brandert med
anstand.For hvem ved hvad det ellers kunne have udviklet
sig til? Niller må have et minus i karakterbogen for ikke
at have hørt eftera

Det viste sig iøvrigt at kroen lukkede uventet tidligt,
og dermed fik da også de~ne begivenhedsrige aften en af
slutning.Godt nytår!

Statistik
39.årgang af Fribonden blev til ved at 14 bidragyd
ere skrev ialt 168 sider,fordelt på 9 numre.Tak!
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STATUS VED ÅRSSKIFTET

Dette er ikke en beretning eller klagesang fra

kassereren, men derimod en statusopgørelse af

stillingerne i de respektive klasser t vinter

turneringen.

Der er med større eller mindre bcsv~r afviklet

6 runder. Et par spillere skal til at have

fart på for at blive færdige til tiden, så der

ikke opstår nul-sager. l.klasse-spillerne skal

være opmærksomme på, at Egmont Petersen er ind

trådt i stedet for Schøller. I 2.klasse er Ivan

Nesterov udskiftet med Ole Johansen og i 3.klas

se er Mette Søndergaard indtrådt i stedet for

søren B. Olsen. Sejr Houmann er p.t. syg og det

kan betyde, at han trækker sig fra turneringen.

I mesterklassen tyder alt på et nyt opløb mel
lem Steens. og Benny P. med Stefan og Niels R.
i baghjulet, men Jan J. har dog endnu mulighed
for at blande sig. I bunden har Eigil, Asbjørn,
søren J. og Jøregn M. problemer.
Stilling i top og i bund:
1. Benny 3½ af 4 7.-8. Eigil 1~ af 6
2. Niels 3½ af 5 7.-8. Asbjørn l½ af 6
3. Stefan 3 af 4 9.-lo.søren J. ½ af 3
4. Steen· 2½ af 3 9.-lo.Jørgen M. ½ af 3.

I l.kiasse har Morten været suveræn; det bliver
yderst spændende at følge ham i mesterklassen i
næste sæson! Moretn har ovenikøbet overstået de
værste konkurrenter Ulrik og Erik B.L .. Kurt H.
har helt mistet troen på at det kan lade sig
gøre at vinde og ligger til nedrykning. Tom C.
og Kjeld K., som begge var med i toppen i sid
ste sæson, er ligeledes i nedrykningsfare.
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stillingen i
1. Morten
2. Erik B.L.
3. Ulrik

top
5 af 5
3½ af 5
3 af 4

og i bund:
8. Torn C~
9. Kjeld K.

lo. Kurt H.

1\ af 4
l½ af 5

½ af 4.

. er mindst ligeså suveræn i 2.klasse
som t-:orten i 1. klasse. I bunden har både Car-
sten N. og Anker S. problemer.

i top og i bund:
D. 5½ af 6 9. Anker S. 1 af 4

. ,.,.... rxnuus 4½ af 7 lo. Carsten ½ af 5.

I 3.klasse er det også de yngre spillere, der
trænger sig på i toppen; det bliver formentlig
en meget spændende trekamp. Bjarne har umiddel
bart de bedste chancer, han har slået søren B.R
Både sidstnævnte og Eivind E. ser ud til at
blive til noget, men indtil videre holder
Bjarne dem altså i skak!?

stillingen i toppen:
1. Eivind E. 5½ af 6
2. Bjarne A. 5 af 5
3. søren B.P. 5 af 6.

Fortsat god kamp, husk at melde afbud, hvis du
ikke kan komme enten til Gyldholm eller

Benny.

;

ogle af klubbens mæcener har skænket klubben
et beløb til brug for skønhedspræmier i vinter
turneringen.
For at opnå skønhedspræmie skal man først og
fremmest spille et godt parti. Dernæst aflevere
partiet (uden foto, tak) til Steen, Hans eller
Benny med eller uden kommentarer, hvorefter dis
se vil agere bødler.
Bødlerne sender ikke partierne igennem kØdhak
keren, men det er dog ikke sådan at man uddeler
præmierne uanset kvaliteten.

Korn ud af busken, der er udsat en præmie i hver
klasse.

Bestyrelsen.
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Parti fra Vinterturneringen.

Dette parti går ikke over i historien som gennemført
positionelt korrekt.Ejheller var alle taktiske krøller
ægte - langtfra.Men partiet bekræfter at fejlene indfin
der sig næs~en af sig selv i voldsomt pressede stilling
er.

Spillet i Vinterturneringen,2.klasse,17/11 -82.
Hvid: Sten Bauers Sort: Stig Solhof

Kongegambit,afslået

l.e4,e5 2.f4,d6 3.Sf3,Sc6 4.Lc4,Lg4
Hurra - straks foresvæver mig "operette-mat" og flot

te skinofre med gevinststilling.Nu og i de følgende træk
bruger jeg alt for megen tid på drømmene.
5.o-o,Sf6 6.Sc3,g6 7.d3,Sd4
Shit - bf7 står stadig og tigger om at blive slået,men
jeg tør ikke. Et sidste forsøg:
8.f:e5,d:e5? 9.L;f7+

Dagens tilbud,men tiden: H: 1 time,2o min. S: 25 min.,
uha!
9.,-,Ke7

Tør jeg --- ja:
lo.S:e5?! Viserne på sorts ur kommer nu på vandring.
lo.,-,L:dl ll.Sd5+,Kd6 (ll.,-,S:d5? 12.Lg5+,Sf6?)

Her burde jeg nok have spillet 12.T:f6+,men jeg kun
ne ikke lide stillingen efter 12.,-,D:f6.(Det eneste.12.,
1-,K:e5 ville derimod passe mig fint!)
12.Sc4+(?),Kc5? (,-,Kd7l)

H: l time,4o min,s~ 1 time,15 min.
13.b4+,Kb5 14.a4+,Kc6 15.T:f6+

Kd7 er stadig godt,men hvis nu skakken kan pareres
med noget udvikling:
15.,-,Ld6

Hvordan sluttede det?
Sten B.

Miki-sagen igen •••

Miki mener at det Stefan fortalte om denne sag i sin
halårlige beretning var mangelfuldt,og har derfor bebu
det sin egen fremstilling af sagen i et kommende nummer
af Fribonden.
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Ved årsskiftet.

Flæskestegen er fordøjet og julegaverne byttet;
den velsignede jul er nu kun et kært minde. De is
kolde realiteters tid er oprunden: nytårsregnin
ger, selvangivelse, valutaunderskud, reeeringsind
greb, atomraketter, uha! - Vi har det ikke nær så
godt som vi fortjener, men det fortjener vi måske
heller ikke. Dog, der hjælper ingen kære mor, vi
skal glo på jorden selv om den er gående, eller
hvad det nu hedder. Vanskeligheder er til for at
overvindes; vi kan, hvis vi vil. Og vi vil, Rea
gan raspeme'. Det lover vi hverandre. Dagene læn
ges, der er lysere tider forude, og Vorherre mild
ner luften for de klippede får, det skal vi holde
os for øje. Og alt imens vi for alvor vil, og hol
der os for øjet, så lad os spille skak og læse Fri
bonden, endnu bedre end før. DRt ordner sig alt
sammen - hen ad vejen. Godt nytår til alle.

Bestyrelsen.

Alle læser Fribonden.
Undtagen jeg.
- For jeg er et KVAJHOVED.

Fem minutter i tolv.

Tiden går med raske fjed, og før vi ved af det
er vi nået til Jl.marts, kassererens skæbnedag,
da årsregnskabet afsluttes. Trods sivskoene far
han kolde fødder, samtidig med at hans temperatur
stiger. For der er jo det med kontingentet, som
nager og piner stadig stærkere, efterhånden som
tiden nærmer sig. Inden den fatale dato skulle der
helst strømme 5oJ5 kroner ind i kassen fra 58 for
holdsvis glade skyldnere, som tilsa1nmen repræsen-
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terer 2o5 måneders kontingent. Det er næsten mere
end en mand kan bære oven i sine egne, personlige
bekymringer, men med den kristelige barmhjertig
hed, der kend~tegner klubbens medlemmer, går det
forhåbentlig; lad os nu se.

Men der er da også sager, man kan gå og glæde
sig over, omend på forventet efterbevilling, for
eksempel den nogle gange omtalte støtteordning.
Foruden den tidligere nævnte ædle giver med 15
kroner om måneden fra nu af er der siden vedtagel
sen indbetalt ialt 172 kroner af 3 bidragydere.
Tænk engang, hvilken fryd de resterende ca 60 gla- •
de givere vil give anledning til, men altså på
forventet efterbevilling, som sagt. Det må kunne
blive til et ganske kolossalt spark i løgsovsen,
og der er plads nok i kassen.

Og så har vi da endnu en lille indtægtskilde i
jubilæumsskriftet, som der stadig er bundet mange
penge i. Med lidt god vilje skulle hvert eneste
medlem kunne afsætte et pur stykker til interesse
rede venner og bekendte, og nogle få af os har da
også gjort en pæn indsats i den retning. Men først
og fremmest burde ethvert medlem være i besiddelse
af et eksemplar, og det er der altså en halv snes
stykker, der ikke er. Prisen (ti kroner) er særde
les rimelig, navnlig i forhold til andre klubbers
publikationer af den art. - Lad mig i samme forbin
delse citere fra Fribondens majnummer:

••• Og vil I gerne vide lidt om, hvad Vanløse
Skakklub egentlig er, så kan I læse jer til det i
jubilæumsskriftet, som i tekst og billeder beretter
om klubbens historie fra starten i 1931 indtil ge
neralforsamlingen i 1981. Der kan I læse om klub
bens kamp mod den røde hær, om hvordan en forlængst
afdød formand engang fuppede selve djævelen i skak,
om et nulevende medlems forhandlinger med Sankt
Peter og hvad deraf fulgte - og mange andre ting,
som tilsauimen tegner et billede af klubben, og som
ethvert medlem bør vide. - Citat slut.

Skakbladet nr 2/1982 skriver: Et af klubbbens bæ
rende medlemmer gennem en menneskealder har nedfæl
det dens historie så underholdende, at ikke kun vi,
der har trådt vore børnesko i klubben, læser hef
tet med interesse. 32 sider, lækkert layout, man
ge fotos.
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~u gælder det altså om at gå til makronerne på
e nævnte områder, eller som man måske ville si

ge på nudansk: Se så at få fingrene ud! - Det korn
er klubben og dermed os alle til gode.

Kassereren.

Æ~!)RIKGER TIL MEDLEMSLISTEN.

Streges på listen:
Jens Vinther Frederiksen (udmeldt pr Jl/12-82)

SOMMERTUR~ERI~GEN 1982

Det var desværre kun muligt at samle tilslutning til
turneringen på 6 af sommerens onsdage.
Slutstillingen:

1. Morten M. Hansen
2. Lars M. Pedersen
3. Finn G. Madsen
4. Benny Petersen
5. Bjarne Andreasen
6. Stefan Hansen
7. Søren Damsgård
8. Sten Bauers
9. Jonas Bjerg

10. Jacob Gibori
11. Hans Nielsen
12. Lars Bornemann

. 13. Ole Delfter
14. Ulrik Find
15. Klaus Ib Nielsen
16. Kim Ørsnæs
1 7. Rene Høyer
18. Schøller Jacobsen
19. Niels Rendlev
20. Eivind Einersen
21. Søren Olsen
22. Asbjørn Sæthre

9/6 30/6
7 6

6
2

1 8

4
1

10
10

5

1 2
7

5

4

1

7

7

1
5
9
J

5

J

4
J

1

10
1
8

4/8
6
4

10
2

6

2

4

6

27
24
20
20
16
15
13
11
10
10
10
8
8
1
1
7
6
5
5
4
3
1

7/7 21/7 28/7
5 3
4 5 5
3 9 6

10

Enkelte spillere opnåede slet ingen pointsgivende plac.
SH
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VI VED ALLE, at kassørens yndlingsaversion
hedder kontingentrestancer, hvad der også klart
fremgår af de seneste årsregnskaber. Restancer
skal udryddes med hård hånd, ellers udvikler de
sig ligesom kræft med uhyggelig hast, og det gør
de undertiden alligevel, trods alle modforholds
regler; i så fald er der kun et at gøre, øjeblik
keligt at fjerne de angrebne organer, d.v.s.
slettelse for kontingentrestance. Det sker dog
først efter at hensyntagen til personlige forhold
har vist sig uden virkning og manglende samar
bejdsvilje er konstateret, altså når alle hæder
lige anstrengelser har været spildte Guds ord på
Balle-Lars. Men så falder øksen også, uden barm
hjertighed eller persons anseelse. Det kan ~odt
være en dyr historie for klubben, men billigere
kan det ikke gøres, når vore forholdsvis humane
spilleregler skal overholdes. Og det skal de.

I indeværende regnskabsår har vi indtil nu måt
tet slette to medlemmer, som har kostet os 450 kr,
og vi må muligvis slette endnu to til 180 kroner
mere. Da klubben er det samme som os selv, bety
der det at de pågældende har snydt os alle.
Anstændige folk kan vel knap tænke sig noget me
re luset end at snyde deres kammerater; nogle af
os estimerer i hvert fald en hæderlig tyveknægt
højere end slige B&k~ta•øiHC(slettet af censuren).
Desværre kan man ikke gardere sig imod at den
slags elementer slipper ind, da der jo ikke står
skrevet uden på folk hvad de indeholder, hvilket
er en beklagelig fejl fra forsynets side, som
snarest bør rettes. - Men når nu ulykken er sket
og den/de anbelangende bliver likvideret, sker
der samtidig det, at restancerne anmeldes til uni
onen, hvorved misdæderne ko,nmer på unionens sor
te liste og berøves almen agtelse samt udelukkes
fra alle landets skakklubber, indtil gælden er
betalt. Det er si1npelthen vanærende, men det er
de fleste af dem vel nok ligeglade med, og der
ved placerer de blot yderligere sig selv. Til
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geng~ld har vi andre trods alt råd til at føle
os behageligt aflusede, og i tilgift har vi ef
ter denne redegørelse måsk~ fået et mere posi
tivt syn på kassørens undertiden lidt giftige
bemærkninger i et ellers ret sobert blad.

Finansdepartementet.

Om restancer, tilføjelse.

Siden fremkomsten af Finnnsdept's redegørelse
er der indtfuffet den lykkelige begivenhed, at
en af de nævnte restanter er genopvakt af dyb og
langvarig coma, har skyndt sig at opfylde sin
pligt og er hermed vendt tilbage til folden,
fuldt rehabiliteret og restitueret. - Der er
større fryd i himmelen over en omvendt synder
end over ti retfærdige, Amen. Som skrevet står.

Kassereren.

VESTVOLDTURNERINGEN 1982

Turneringen blev i år for første gang spillet efter
nordisk system. De 96 deltagere blev inddelt i 3
grupper med hver 32. I gruppe 1 var styrkeforskellen
nok for stor, idet de 6 af 8 præmier gik til spil
lere med rating over 2000, og af dem var der lOo
Man bør nok fremover lade gruppe 1 være forbeholdt
spillere med rating over 2000.
Fra VS deltog 6 spillereo
Deres resultater: Ny rat.
Gruppe 2 Niels Rendlev 1110011 5 J.-4.pr. 1734

" Lars Pedersen 0111101 5 J.-4.pr. 1687
" Søren Damsgård ½0½11½1 4½ 5.-llpr. 1672
" Ulrik Find 11½0000 2½ 1561
" Kurt Andersen ½00010½ 2 1554

Gruppe J Morten Møller HansenOlll½½l 5 J.-6.pr. 1445
Det er naturligvis en selvfølge at præmietagerne viser
mindst et af deres partier i Fribonden, selv om nogle
fik nogle "Peddersener"., Især Lars var "uheldig", idet
han vandt 2 partier uden kamp. Der~f iøvrigt navnet!

Stefan
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2 partier fra Vestvoldturneringen

Normalt skal kunst helst være realistisk.Beskidte

baggårde,fordrukne forældre og snotnæsede rollinger,

der render for lud og koldt vand er mere seriøs kunst

end ugebladenes success-stories.Dette gælder ikke for

skak.Man viser helst de partier,hvor alt klapper,og

retfærdigheden sejrer.Disse partier udgør beklage

ligvis undtagelsen.Derfor dykker vi her ned i slam

kisten o·g viser for en gangs skyld et rigtigt dåir-

lig parti fr· den beskidte turneringsvirkelighed.Alle

advares mod at spille det igennem.De kunne muligvis

dø af latterkrampe. Søren Damsgaard-Axel Kramer.

l.e4,c5 2.Sf3,Sc6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,d6 5.Sc3(5.f4)ill

6o~bd5(~.Sh3},a6 7.Sa3,Sf6 8.Lg5,Le7 9.Le2?!,Le6

lo.Lxf6(?!},Lxf6 ll.Sc4,Sd4! 12.Se3,Tc8 13.o~o,o-o

14.Lg4!?,Lg5! 15.Dd3,Lf4! 16.Lxe6,fxe6 17~g31Sf3+

(17c-,Dg5)18.Kg2,Lh6??(18.-,Lg5)19.Sf5!,exf5 2o.Dxf3
,Tc4?!(2o.-,f4!)2loexf52d5!? 22.Sxd5!,e4! 23.Ddl,Txf5

24.Sc3:Td4 25.Dea,e3 26.Tadl2Df6?! 27.f4(?)2Txdl

28sTxdl,Dc6+ 29.Kgl,Dc5(29.-,Db6}30.Td8+,Kf7(3o.~,Tf8)

31.Td7+7Kg6?! 32eSe4(32.Dg4+,Lg5!!),Dc6?? 33.Td6+,opg.

Efter sådan et parti er det vel værd at overveje,om

dPt egentlig ikke ville være morsommere at begynde

a.t rafle eller spille Mata.dor.Søren Damsgaar-d ,

Hvid: Kaj J0:r,,..ensen Sort: ;.;:";:H

l.d4,Sf6 2.c4i_e6 3.Sc3,Lb4 4.Sf3,Lxc3+~? 4.-,d5 ser bedre ud.

5.bxc3,b6 6.d5!?,- Offensivt fra starten! 6.e3,- og 6.g3,- er

mere nornalt. G.-,d6 ~6.-,o-o 7.d6'?!,Se4) 7.Lg5,o-o 8.e4,e5

~Le2,h6 lo.Lxf6,Dxf6 1J.o-o,ng6. Sort er parat til at spille
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~h3,f5 og Sd7-c5. 12.Sd2,Sd7 13.Lh5?,- l3.f4,- giver bed.re spil

:or hvici. 13.-,Dg-5 14~Tel~~~~_l5.Lf3,Lg4 16 •.ilil,~h4 17.De2,Lxf3
ort Kan have været spillet f5.
8.øc3!?.-. :nteressant.Evid prøver at etablere et angrib pcl

g-lir:.:en.13.2x.:5 ,- v.i.rker mere naturligt. 13.-,Sh5 19 .Tg-1,S.(1

2o.J:·~ ~ ! ,- :Jronningen skil til e3 ,hvis angrebet på g-linien skal

e til noget.ifa spiller tårnet på al ikke med.Springermanøvre,

- fl-g3-f5 forhindres desuden også. 2o.-,f5 21.~,Kh8! Kongen ska:

lige af vejen inden tårnene bliver sendt hjemmefra. 22.h3,Tf6

23.Xh2??,- En slem overseelse.Nu vinder sort let. _gj.-,Sh2_!!

24.Tgl,Df4+ 25.Khl,Dxd2 26.Del,Dxel 27.Taxel,fxe4! 28.opg.
1
- o-1

.:.'id: l.o5 1.14

Køgemesterskabet 1982

1. præmie
1. præmie

J
4
4½

01110
ll0ll

En lille hurtigturnering i en lille meget afsides
beliggende by på 0stsjælland.
J VS'ere deltog
1. klasse Stefan Hansen
2. klasse Niels Rendlev
J. klasse Eivind Einersen 11½11
2 ganske flotte resultater.
At Køge ligger afsides kan ses deraf, at selv om
vi ligede nåede toget, tog det alligevel 5 kvarter
at nå hjem. Med bil tager det kun godt 20 min.

Stefan

Efter at Lademann er barslet med et skakleksko~
bør 'fribonden' vel heller ikke holde sig tilba
ge. Altså,
LEKSIKALT:

TM (=turneringslederens mareridt) se under
UF (=Ulrik Find).

A. Nonym
(Se under BP)
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On 19/ 1
On 26/ 1
On 2/ 2

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

On 2/ J
On 9/ J
Ti 15/ J
On 16/ J
On 23/ J
On JO/ J
To Jl/ J
On 6/ 4

PROGRAM

Udsatte partier og hængepartier
Vinterturnering, 7. runde
1. holdet hjemme mod Kampklubben II
J. holdet hjemme mod Frederiksberg V
2. holdet ude mod Capablanca II
Vestvoldholdturnering 1.-J. runde
Vestvoldholdturnering 4.-6. runde
J. holdet ude mod Vesterbro II
1. holdet hjemme mod Lyngby-Virum II
2. holdet ude mod Lyngby-Virum III
Udsatte partier og hængepartier
Vinterturnering, 8. runde
1. holdet ud mod Frederiksberg II
2. holdet hjemme mod AS 1904 III
Udsatte partier og hængepartier
Påskeskak
- Ma 4/ 4 Påsketurneringen i København
Vinterturnering, 9. runde 19.45

19.45
19.45
19.45
19.45
19.00
19.JO
19.JO
19.00
19.45
19.15
19.45
19.45
19.JO
19.45
19.45

Angående jubilæumsskriftet ..

Af hensyn til nye medlemmer citerer vi fra
Fribondens majnummer:
•••• Og v~l I gerne vide lidt om, hvad Vanløse
Skakklub egentlig er, kan I læse jer til det i
jubilæumsskriftet, som i tekst og billeder beret
ter om klubbens historie fra starten i 1931 ind
til generalforsamlingen i 1981. Der kan I læse
om klubbens kamp mod den røde hær, om hvordan en
forlængst afdød formand engang fuppede selve djæ
velen i skak, om et nulevende medlems forhandlin
ger med Sankt Peter og hvad deraf fulgte - og
mange andre ting, som tilsammen tegner et billede
af klubben ng som ethvert mectlem bør vide.

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

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


