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Mat i 2i
Det kan da ikke være
så svært~ Denne er en
af de sværere,og så
er den oven i købet
komponeret af migl
P.S.
Som i min sidste op
gave er her også
nogle Pspildbrikker".

Eivind

Løsning andetsteds i
denne Fribonde.

Red.

Fra skak-efters~olens matematikbog

Hvis 8 medlemmer er 4 mdr i restance med 840 kr,
Q_g redaktøren i samme tidsrum modtager 5 artikler
på ialt 3.400 ord om denne triste sag,
hvor stor en idiot er så kassereren,hvis han tror
han ser røgen af pengene ... ?

Steen Bauers

Reda...~tionen formår ikke selv at løse Steen Bauers's
opgave,men henviser andre,mere begavede,opgaveløsere til
midtersiderne,hvor de vil finde visse punkter bedre be
lyst.Især punktet RESTANCER.



Da fanden blev syg!

Mødet med tQpholdet Lyngby-Virum kunne mani
festere vores fiasko-sæson,for det er jo en
kendt sag at vi ligger på sidstepladsen,distan
ceret af to hold der er langt svagere end os.Så
hvis vi skulle undgå den totale fornedrelse,var
kravet (hævdede Kim) en knusende 6-2 sejrl Utopi
måtte være den rette betegnelse for hans naive
tro Jå vores præstationer.Men denne dag var noget
specielt,måske fordi fanden havde pådraget sig en
ondartet influenza,og derfor ikke kunne kaste
sin vederstyggelige forbandelse ned over os! Når
vores modstandere ikke havde denne eklatante for
del,kunne det blive en spændende og lige kamp,
for vi er absolut lige så gode som de førende i
vores række,selv om vi ikke just har bevist dette
i år!

Men dette var som sagt en speciel dag,ikke kun
var fanden syg,men vi havde heldet med os,noget
som vi ikke tidligere har været udsat for,i denne
sæson.Kim lagde ud i sin gamle vanlige stil,der
har ~aft ualmindelig svært ved at trænge igennem
ha.ns dårlige holdpræstationer,dette fandens år5
Men han vandt som sagt i flot stil,det samme
gjorde Eigil,hvis spil indtil da havde været
præget af knald/fald kampe.~ fald,2 knald var det
blevet til.Denne kamp,var endnu et knald,et ganske
overbevisende et endda! 2-o til os,og efter stil
lingerne at dømme var vores pointhøst overhovedet
ikke forbi endnu.Finn løb dog ind i et uventet
nederlag,godt nok stod han dårligst partiet igen
nem,men det har han jo gjort adskillige gange før
uden at svigte med sin overordentlige sympatiske
evne for at holde remi!
Men knap var Finn færdig før Jan fulgte efter.
Jan havde stået næstbedst det meste af partiet,
men han havde sensationelt mest tid,endog væsent
lig mere.Dette skulle senere få afgørende betyd
ning,for i modstanderens tidnød trak Jan bukserne
af sin modstander,(Jamen det sagde Kim jeg skulle
skrive) hvor uanstændigt og sjofelt det end måtte
lyde,så er det en kendsgerning,at det er yderst
effektfuldt,især i tidnød! 3-1.Lars vores stabile



førstemand (han har endnu ikke vundet) kæmpede
heroisk for sin første sejr.Det lykkedes i• et
parti hvor samtlige brikker var strøget ud over
brættet med en rystende hånd,det var svært at
overskue,men klarede par.ag;rafferne og blev den
fjerde og sidste perle på. snoren denne aften.4-1.
De tre sidste partier,kom alle til at hænge.
Jørgen kunne med et træk have afgjo]:'.t partiet til
sin fordel,men istedet blev det til et træk;der
formentlig ender i en remi.Mortens parti forløb
utrolig mærkværdigt.Han startede svagt i åbningen
noget Morten ikke plejer at gøre,brugte oceaner
af tid på,at udrede stillingen,hvilket_ ikke gjor-.
de det bedre,og da han i slutspillet kom i alvoP
lig tidnød, vendte stillingen sig til f·ordel for
Morten,der nu har en spinkel ·chance for at vinde
det betror han mig.Ellers ender det mindst remi.
Mit eget,forløb tilfredsstillende for mig i star
ten,men pludselig -afbyttede min modstander,til et
for ham fordelagtigt slutspil.Men hans slutspils
teknik,var absulut ikke det bedste jeg har set,så
efter at have afslået hans remitilbud,tog jeg
hængepati.Jeg fandt senere ud af at han med emi•
nent godt spil,kunne vinde dette bølgede partio
Så i telefonen tiltuskede jeg,mig den remi som
det sandsynligvis var!! ·
NB. Jørgen har fået remi,givet er vist et mere
dækkende ord.Så stillingen er før Morten bliver
færdig,5-2 til os,SMUKT,OVERSMUKT! Selv med denne
eminente sejr,er det skæbnen der skal afgøre om
vi skal have endnu en sæson i denne række.Sidste
kamp er mod ASo4 på hjemmebane,og samme sejrscif
rer kan kan næsten med garanti gtve os endnu en
sæson.Længe leve håbetl

ÆNUHINGER TIL MT:;DLEf\iSLI :::;TEN

Nyt medlem (pensionist):
Arne Laur. J ø r-ge n sen, Uønnerupve j l.1 , Van J øse,

tl.f 71.88.Jl
Streges på listen:
Sejr Houmann (af'g,ået ved døden q/'r)_.
Steen Mich.Larsen,udmeldt pr 31/3

Ulrik.



Skæbnens lune havde maget det således,at vi selv
kunne afgøre nedrykningen.Vi skulle spille hjemme
imod stærke ASo4,der med en tilstrækkelig stor sejr
ville rykke op.Vores næEmeste konkurent Glostrup
skulle spille ude mod oprykningskandidaten Rødovre,
der blot skulle have 5 point,og håbe på at vi vandt
over Aso4.
Mødet med Aso4,syntes på forhånd,at være spændende,
thi,de virkede utrolig ambitiøse og så drak de til
med udelukkende sodavand!
Nå første mand på plette,var vanen tro Eigil.Eigyl
har det som et Levende lys, puster man til det, vakler
han vel rigeligt,men sætter man madding til til det
i form af papir f.eks.,æder han det.Hans modstander
gjorde det sidste men med en vandkanyle af format
bagved,så den stakkels nærstnet Eigyld bankede fron
talt sammen med denne.o-1.Lille mig var næste der
blev færdig,jeg vandt i et af mine sædvanlige debile
partier,min modstander kæmpede heroisk på,at finde
fornuften i mine træk,men da der ingen fornuft er,
indbilder manden sig en hel masse,og taber,enkelt.1-1
Kim stod hæderligt,men af uforklarlige grunde soldede
han alt væk,og var slagteoffer.1-2.
Finn udmærkede sig med aftenens mest iøjnefaldende
præstation,han vamdt.Finn var utrolig stolt af sit
parti,da det indeholdt en kombination,ganske vist
var det en af disse her begynder kombinationer,men
alligevel,flot klaret Finn.2-2.Jan kom i sandheden
skidt fra åbningen,spillede det meste af partiet med
ryggen mod muren,kunne have sat mat,gjorde det ikke,
spillede elendigt slutspil,tabte.2-3.Udligningen kom
dog endnu engang hurtigt efter ved Lars.Lars er
endelig kommet igang,lidt sent,og hans modstanders
stilling blev pillet fna hinanden.Sikker sejr.3-3.
Uhyggeligt nervepirrende,især hvis vi havde vist
at Glostrup førte ~½-li· .De to sidste partier slut
tede uafsluttet,men efter analysering,bliver det til
to sejre,og en sammenlagt sejr på 5-3.Hvilket er nok.
da Glostrup kun vinder deres kamp 5½-2~.
De to hængemuler er vundet,begge på telefonisk afbud,
godt Morten og Jørgen.Generelt har sæsonen været skuf
fende,men næste år er vi med i toppen,ja.

Ulrik.



Sluts_purten begyi-!dt - 6._runde hjemme mod Lyrt_gEY,-ilirurn

Det så ellers ikke sådan ud; for der var rigtignok kun li..den
schwung at spore efter halvtid. Så skete de små mirakler, som
vi kender så godt, men som ikke desto mindre ~orekomrner lige
utrolige hver gang.

Hans Nielsen Kim Koch Sørensen 1 - 0
Steen Schousboe Bjarne Nielsen 1 - 0
Benny Petersen Peter Brøndal (h) 1 - 0
Stefan Hansen Knud Rasmussen 1 - 0
Jakob Gibori Henning Kabel .l. 1

2 - 2
Niels Rendlev Per Sørensen (R) 1 - 0
Jørgen Holst Jens Nyholm 0 - 1
Asbjørn Sæthre Ole Bach 1 1

2 - 2

For nu at tage det værste først: Efter det smukke, positio
nelt gedigne arbejde Jakob præsterede forrige runde, var det
dobbelt lidelse at se ham lade så fuldstændig hånt om de ind
høstede erfaringer. Uden nogen rimelig grund blev hvidner
vøs og ofrede for tidligt. Jakob reddede det halve.
Og så kom vi bagud. King Kongs flegmatiske håndtering af

Alekhines patent tåler ikke gensyn. Han blev kvalt mat - el
ler det der ligner. Uha Holst!
Derefter gjorde min sidema.nd sig færdig, påny med hvid i

Samisch. Det får mig til at ihukommef at en klog mand engang
har sagt~ at kongeindisk er en ukorrekt åbning. Hvad Steens
modstander egentlig havde tænkt sig får stå ubesvaret. Udlig
ning.
Hvorpå vi iler til aftenens største svindelnummer, mester

ligt iscenesat af super-f'antas ten RendLev , Hvad den mand kan
tillade sig i åbningen og alligevel sJippe godt fra, kan der
skrives t.ykke bøger om. Nillers selvtillid kender, som han
sidder der i sin røde trøje, ingen grænser. Foran .••
På sidste bræt kan vi muligvis beklage os over det sorte u

••eLd , Asbjørn så ud til at have gevinsthånden fremme; g
stilling, bonde mere. Han må være snublet i opløbet, eller
også er han bare for beskeden. 3-2.
Jeg begynder at skimte konturerne af den Stefanske strategi:

Først lade modstander-en tro at han også må tomme til grødfa
det - derefter høfligt men bestemt betyde ham at det skam var
en fejltagelse. Jeg er imponeret. 4-2.
Held kan vi igen snakke om i forbindelse med referentens par

ti, - efter 2o træk balancerede han på randen af en katastrofe.



Til gengæld kunne Lyngby-mq.nden notere sig en absolut deroute
i de sidste 15 træk, 9g det var han selv herre over, så der
lød ingen beklagelse der. }-2.
Benny havde små (meget små?) chancer i et tårn-/dronningslut

spil. Jeg tillod mig frimodigt at antage den optimistiske at
titude; hvor ofte har vi ikke set modstanderne kludre geval
digt med hængemulerne?! Og ganske rigtigt: Ved genoptagelsen
lagde manden straks hovedet på blokken, færdig med ham! 6-2.

SMÆK

Holdturneringen led mod afslutningen, og - det skal ingen
hemmelighed være - vort kendte førstehold så rosenrøde skyer
tegne sig i horisonten. Således at forstå at somme mente, at
det måske ikke var den rene og skære utopi at spille holdskak
om søndagen næste sæson •••
Så har vi ikke sagt for meget, og det bliver herefter lette

re at bære sidste rundes alvorlige afklapsning mod Fr.berg.
Vi skulle have haft blot 2½ point, fik ••• Hm(!)
Henrik Sørensen Hans Nielsen 1 - 0
Frode Terkelsen Steen Schousboe 1 - 0
Gunner Magnusson Benny Petersen (h) 1 - 0
Mogens Knutsson Stefan Hansen (h) 1. 1

2 - 2
Torsten Paarup Jakob Gibori 1 - 0
Erik Holstein Niels Rendlev (~1) 1. 1.

2 - 2
Claus Andreassen Jørgen Holst >h) 1 - 0
Kim Thomsen Asbjørn Sæthre ,h) 1 - 0
Selv vis~e jeg vejen ved at tabe hurtigt og klart. På en må

de som giver anledning til seriøse overvejelser om det betime
lige i at fortsætte karrieren i det lille spil.
De resterende syv kæmpede alle hårdt for sagen, men måtte

altså konstatere, at de obligatorisk dårlige stillinger ved
halvtid vedblev at være ringe. Stik imod alle forventninger.
Forklaringen er uden dikkedarer: Fr.berg var det suverænt bed
ste hold, de vandt rækken og rykker fortjent op. Tillykke med
det!
Jakob havde chancer, men blev mør og tabte en kvalitet. Un

dervejs spillede han med historiens dårligste løber, - i sig
selv en præstation.
Steen spillede i første halvdel af partiet som en stormester

for blot herefter at se tårnslutspillet smuldre mellem fing
rene. Det ligner ham ellers ikke, så han ærgrede sig naturlig
vis. 0-3.

l



To af hængepartierne blev der ikke spillet på. Holst havde
hurtigt reddet sig et 100% tabt bondeslutspil, og han er i
det hele en modsætningernes mand. Den ene dag vild o.g vold
som - en rigtig abekat, den næste fortænkt og skrupuløs. Her
var han nærmest det sidste. Så er der Asbjørn: Hvis du, som
tilfældet lader ane, ikke er parat til at spille mod gambit
ter, så lad som sort være med i første træk at spille en bon
de to skridt frem. Spil e7-e6 mod hvadsomhelst!
Hos Benny savnede jeg den sædvanlige dynamiske fremdrift.

Sort sad tilbage med de-positionelle trumfer og god springer
mod dårlig løber, så Bennys heroiske kamp i slutspillet for
blev perspektivløs. 0-6.
Længe kæmpede Stefan iderigt for at tilrane sig initiativet;

men partiet må efter en nøgtern betragtping nok betegnes som
ret lige hele vejen igennem. Kampviljen skortede det altså
ikke på, heller ikke hos Niller, som spillede det mest ædrue
lige skak, jeg længe har set fra den ka.,.~t. Spil efter stillin
gens krav - måske derfor han "kun" fik remis?

Vi spillede under de bedste sanitære forhold endnu set i in
værende sæson, og på væggen hang en reproduktion af den kend
te skagensmaler Holger Drachmann, der, som man vil forstå,
var et mangesidet talent:

"Slyng Skjoldet op i Nasten, hejs det sorte
Krudtsprængte Flag, og brænd Kanonen løs.
Vis Dødens Tænder gennem Skudens Porte,
Nu lette vi fra Ankerlivets Døs.
Fortvivlelsens Skjoldmærke, blodigrødt,
Skal trone over vore kække Pander, -
Vi æske Faren. Møder den: - "Vel mødt!"
Blod skal der strømme, før vi atter lander."

Jeg vil tro, at vi også næste sæson kan mobilisere den kon
centration og kampvilje, som på enkelte graverende undtagel
ser nær har været holdets adelsmærke i den nu afvigte. ~

ans

Løsning på forsidens opgave:

l.D:g5~1og sort bliver mat i næste træk,uanset om han
slår eller ej.Prøv selvl Red.
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2. holdet Cl) 'O > en p. Cl)
r-4 1:9. ..0 r-4 a:l > U)~ ~ m 0 0 ..:i ~

Lars Pedersen l 0 0 0 0 1 1 2½2
Kim Ørsnæs l 0 0 0 1 0 l½2
Jan Jørgensen 1 0 0 0 0 1 0 2
Finn Madsen l l 1 ½ 0 1 3½2 2
Eigil Pedersen 1 0 1 0 0 1 0 3
Jørgen Mortensen 0 1 1 l l J½2
Ulrik Find ½ 0 1 1 1 l 1 52
Morten Hansen 0 1 l 1 2½2
Søren Damsgaard 0 1 l l½2
Sten Bauers 0 0
Bjarne Andreasen 1 0 0 1

Indv. points 5 l½ 3 3½ 2½ 5½ 5 26
Match points 1 0 0 0 0 1 1 3
Topscorerpræmien gik til debutanten: Ulrik Find.
Til lykke! ~ > H

H H > H > H
3. holdet r-4 ~~ "-1" '.J'.l U) :/1

U) ~ r-4 > U) (1)
H :n 0 ;:r: µ:, >Kurt Andersen l l2 2

Bjarne Andreasen 0 0 0 0
Clausen Frederiksen 1 0 0 0 1
Jesper Holm 1 1 l l l 0 2½2 2 2
Stig Solhof 0 0 0 0 0
Axel Barkhuus 1 1 1 0 3
givind Einersen 1 1 1 1 1 1 6
Ivan Nesterov-Nielsen 0 ½ 1 l ..l. 1 J½2 2
Jesper Jørgensen 1 l 1 0 0 0 2½2
Søren Boeck pedersen l 0 1 1 1 0 3½2
Victor Mazin 0 0

Indv. points 5½ J½ 5½ 3 4 2 23½
Match points 1 0 1 0 .l.. 0 21

2 2
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1. holdet
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Hans Nielsen
Steen Schousboe
Benny Petersen
Stefan Hansen
Jacob Gibori
iels Rendlev

Jørgen Holst
Torben Sneslev
Asbjørn Sæthre

½ 0
0 1
1 1
1 0
½ 1
1 1
1 ½
0

0

1
½
½
l
2
0
l
2

0

l
2

0
0
1
1
l
2
1
1
2

0

1
1
1
1
l
2
1
1

1

1
1
1
1
1
2
1
0

l
2

0
0
0
½
0
l
2

0

0

3½
3½
5½
5
3
6
J
0
2

Indv. points
atch points

5 4½ 3½ 4
1 l O ½

7½ 6
1 l

1
0

31½
4½

iels Hendlev gjorde come-back med at vinde top
scorerpræmien. Til lykke!

Statistikken vedr. de sidste 7 sæsoner ser således
ud for førsteholdet:

Steen Schousboe 49 partier 26 points 53%
Hans Nielsen 48 partier 30 points 63%
Jacob Gibori 48 partier 27½ points 57%
Torben Sneslev 38 partier 21½ points 57%
le Delfter 35 partier 18½ points 53%

Erik von Essen 33 partier 16½ points 50%
Stefan Hansen 28 partier 17 points 61%
Jørgen Holst 28 partier 12½ points 45%
Niels Rendlev 24 partier 15 points 63%
Leif Jensen 24 partier 12½ points 52%
Benny Petersen 13 partier 10 points 77%
Asbjørn Sæthre 7 partier 3 points 43%
Finn Madsen 6 partier 3 points 50%
~erudover har 6 spillere spillet i alt 8 partier
og scoret 1 points. Dette point blev scoret i sæ
sonen 77/78 af Poul Sørensen.

~ed hensyn til PROGRAM
henviser vi til bagsiden af forrige nummer.
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2000,

!4dO, -
'.200. -

6SJ0,-
7 .11 li o' -
1!100,-
2<1()()' -
JJo,-

kontingent KSU
lokaleleje
F'ribondc>n
.j uni or-u r b e j<let
hol.dturn &: scortnc-

l<~~e-nskab og budget.

lJet forel i{';c-ende reen skab 1982/SJ vi ser et re
sultat ca 900 kroner bedre end forudset i bud
gettet. I betraGtning af svagt vigende medlems
tal samt af , at vi har måttet slette to medlem
mer for en samlet restance på J()o kroner, må
året regnes for tilfrellsstillende, navnlig/da
dispositionsfonden er vokset med over ~5~. For
trediP år i t rrck foreLiCEE'r Pt regnskc1b uden re
stancer, og d o t må n:1 unses for ende] i.et bevist,
at kontingentrestancrr ikkP $01!1 hidtil an t a g ø t
er et ua fv end e Lj.r- t e lLe r- s k.e bn e b e s t orn t onde som
arve s ynd en , hungersnød eller fo d s v ø d , men at år
sagen ska] s ø ge s i folks medfødte, lavPre drif
ter, som bør h o l.d e s i ave med fast, rnen kærI it:
hånd; det k u n r;odt I ad ø sig gøre.

Med uænd ro t. m0dle111stal pr Jl/J-8J, nenilig 61,
ser bud g e t t o t for 108J/8!1 s"lrlan ud:
Ind ta1gt er:

medlemskontingent
huslejetilskud
støtteordning
renter

Udgifter:

diverse, i n c l porto 15001- 18::2"o,-
BudgPtteret ovPrskud ••....... kr lo5o,-
- Der skul 1e a Lt s å Yif'rP 1nuli,:~hP<l for endnu en
{Sane at uncJeå kontingentforhøjelse, mPn det af
gørP.s ar GP.nøralf'orsa:n1ineen, sum også har <Jet
i sin ma[;t ...it uclrcnsf: event11elt plar,somme ele
menter af' b o s t y r-ø Lx o n , r.eks ka s s e r-e ren , som
ikke s yn o s t i Lb o j e Li g til at t ræk k e sig tilbage
fri vil ligt, h vu d der nok k an virke bP synderl iet.
- llet vat' rn~i.ske r- n u Lvor-Li g c v= r-ve j eLs e værd?

Økonomisk sekretariat.

•

Hvor menneske~ mødes: GENERALFORSAMLINGS. JUNI
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AARATHON - SKAK

ange medlemmer har i den senere tid undret sig
over, at Lars pludselig kaldte sig Lars M.., Pe
dersen. Betydningen af M er nu opklaret.

16 veloplagte deltagere spillede alle mod alle
efter den halvålige beretning. Og her spillede
Lars M. nytåret ind med pomt og pragt og til
ærgrelse for flere af deltagerne fik Lars, som
turneringen skred frem tilnavnet Max. Det holdt
i 12 runder før det gik galt. Til alt uheld for
Lars var Benny imidlertid også i spillehumør,
så trods perlerækken måtte han alligevel se sig
distanceret forholdsvis klart. Jan troede åben
bart, at det gjaldt om at remisere. 5 stk i 15
runder lyn er en enestående præstation.

Der vistes mange inspirerende indfald mellem
bukkene, såsom springerforvandlig og flotte
matter m.v., men uret havde i mange tilfælde
magten.

8 12. Sejersen 5½
7 13. Jan 4½
7 14. Leif N 3
6½ 15. Dyrholm 2
6 16. Jørgen Ml½.

Benny

7. Morten
8. søren D
9. Niels

Eivind
Asbjørn

Som turneringsleder var det en glæde at se den
spilleglæde og lyst, der blev lagt for aftenen
lige til det sidtse, hvor flere endda udtrykte
stor tilfredshed med denne marathon-forestillin•
Slutstilling:
1. Benny 14½
2. Lars !;1 13
3.-5.Miki 11
3.-5.Ulrik 11 lo.
3.-5.Steen 11 11.
6. Stefan 8½

Hvis ovenstående indlæg virker let anti
kveret,så skyldes dette ikke Bennys sendræg
tighed,men en redaktionel fejl.Indlægget var
blevet gemt væk i en forkert konvolut,men bed
re sent end aldrig.

Steen

13



r],f,T 1983

2 .pr.
3.pr.

J.pr.

1182

'1838
1827
1718
1747
1612
1516
1541
1393
1461
1306
1270

3
2
J
5
4
3

Turneringen blev i år afholdt i København, eller
rettere i Tårnby.
Skolen man havde valgt, havde man valgt p.gr.a.
den store aula, som man i første omgang havde
tænkt sig, at en del af klasserne (basisklassernil)
skulle have spillet i. Det var man dog heldigvis
gået bort fra. For så at få plads til alle 460
deltagere måtte man tage en tilstødende skole
til hjælp ( basis 7-12 måtte spille der) samt
tage forbehold over for ønsker om at spille i
røgfri lokaler.
For arrangementet stod Tårnby og SK 1~41, og det
klarede de godt på nær en ting: kantinen udgik
for Tuborg i løbet af søndagen.
Der var for få turneringsledere, hvad der mest
mærkedes under forvirringen i starten, men det
er jo desværre sådan, at ingen stir i kø for at
være turneringsleder. Det antal turneringsledere,
der var, var det antal som havde meldt sig (eller
blevet overtalt ).
F'ra Vanløse deltog 12 spillere oe; selvom ikke alle
klarede sie; eodt, hyggede alle sig gevaldigt.
Resultaterne:
Basis 1: Stefan Hansen ½l½O~~O

Eigil Pedersen ½O~~O½O
Basis J: r:iels H.endlev 1000011
Basis 4: Lars Pedersen 011½11½
Basis 6: Sten Bauers 01101½½
Basis 7: Kurt Andersen 001101
Basis 8: Eivind Einersen ½1½01½1 4½
Basis 9: Aage Dyrholm l½OlO½C 3
Basisll: Jesper Holm 101½111 5½
Basisl2: Egmonth Petersen 111½½01 5

Stig Solhof 1001110 4
Martin H.endlev ½1½100½ J½

Øvrige resultater: se Skakbladet

Vi ses til GENERALFORSAMLING . JUNI



På delegeretmødet var det mest underholdende at under
valget af supleanter til skaknævnet blev en af forsam
lingen totalt ukendt person foreslået, og han fik over
1600 stemmer. Det er jo klart, at et skaknævn, som ikke
offentliggør sine kendelser, kan ingen tage alvorligt.
Jeg mener ikke, at kendelserne skal offentliggøres i
Skakbladet, men at de skal offentliggøres i Skakhånd
bogen, som er for skakorganisationsfolk er en selvfølge.
Det sker bare ikke i dag.
Derudover blev det vedtaget en udvidelse af divisions
turneringen. Det betyder bl.a. at nr. 2 i mesterrækken
0bros andethold også rykker op.
Der bliver sidenhen jævnligt ekstra pladser i J. division
afhængig af nedrykningen fra 1. division og disse pladser
vil gå på skift mellem 1.,2. og 8 hovedkreds. Den næste
ledige plads tilfalder altså 2. hovedkreds. Vest for
Storebælt vil der være en tilsvarende ordningo
I øvrigt fik den nye Kampklub lov til at overtage den
gamles plads i 1. division.

I lynturneringen deltog 3 spillere fra VS: Niels Rendlev
~tefan Hansen og Eivind Einersen.
I indledende runde sluttede alle pÆ en 4. plads, og vi
kom tilfældigvis i samme finalegruppe. I denne gruppe
var der foruden os en mesterspiller og flere andre 1.
klassesspillere. Gruppen blev vundet af Eivind!!

SH

Det forlyder •......

fra absolut pålidelig kilde, at nu da problemet
vedrørende Danmarks deltagelse i sanktioner mod
Sovjetunionen har fundet sin entielige løsning,
påtænker et prominent medlem af Vanløse Skakklub
at anskaffe sig et opretstående, atomdrevet •nel
lemdistanceklaver med tredobbelt kaviarspræ:•~hoT
ved. Med henvisning til vore forpligtelser over
for vore NATO-allierede agter udenrigsministere:i;i.,
støttet af Erhard Jakobsen, at indklage vedkom
mende for EF-domstolen samt rneuneskerettigheds
kommissionen, uden h en s yn til resultatet af ned
rustningsforhandlingerne i Geneve.-

( PET, med enf>re t for I<'l(L.:lvl'\IJEJ\)

IS



Det forlyder endvidere ••..•.
fra mindst lige så pålidelig kilde, at den på
sidste general:forsanJling ved tagrie velkomstgave
til nye medlemmer (Kølvlgs artikelserie) nu er
lige på trapperne. Den er blevet noget forsinket
på grund af trykkende (hm) omstændigheder.

Slutstillingen i KSU's holdturnering
Mesterrækken
1. Frederiksberg II X 4 7 4 5½ 6 6 5½ 38 6
2. Øbro II 4 X J 4 J½ 5½ 6 7 JJ 4
J. Vanløse I 1 5 X 4 J½ 4½ 6 7½ Jl½ 4½...
J. Tåstrup T 4 4 4 X J 5 5 6½ 31½ 4½J..

5. Allerød r 2½ 4½ 4½ 5 X 2½ 4½ 5½ 29 5
6. Rødovre I 2 2½ J½ J 5½ X 4½ 5½ 26½ J
7. Lyngby-Virum II 2 2 2 J 3½ J½ X 4 20 l

2
8. Kampklubben II 2½ 1 ½ l½ 2½ 2½ 4 X 14½ ½
2~ række gruppe 2

1. Lyngby-Virum III x 4 6 5½ 5 2½ 5 4 32 5
2 o Capab Lanca II 4 X J J 5 5½ 4-½- 5 30 4½
3Q Brøndbyvester I 2 5 X 4 2½ 5 4 7½ JO 4
4o AS 1904 III 2½ 5 4 X 3½ J 5 6 29 3½
5. Hø dovr-e III J J 5½ 4½ X 6½ J J½ 29 J
6~ Vanløse II 5½ 2½ J 5 lJ X J½ 5 26 J
7. Glostrup III J J½ 4 J 5 4½ X 2½ 25½ 2½
Bo Albertslund II 4 J ½ 2 4½ 3 5½ X 22½ 2½
4. række gruppe 2

1. Vesterbro II X 5½ 4½ l½ 6 4 4½ 26 4½
2. Hvidovre IV 2½ X 4½ J½ 5 J½ 7 26 J
3. SK 1941 III·J½ J½ x 5 4½ 4 4 24½ J
4. Ishøj I 6½ 4½ J X J½ 4½ J½ 24½ J
So Vanløse III 2 J J½ 5½ X ~ 5½ 23½ 2½
6. Frederiksberg V 4 4½ 4 J½ 4 X 2~ 22½ 2½
7. Glostrup IV J½ 1 4 4½ 2½ 5½ X 21 2½

Et prægtigt sk'ue~pil: GENERALFORSAMLING 8. JUNI
-
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FRA PÅSKETURNERINGEN.

Formandens spådom efter 5. runde - at et p~æmiegi
vende resultat vilie blive fulgt af et krav fra re
daktionen om aflæggelse af nærmere beretning/rede
gørelse/tilståelse - viste sig at holde stik. Efter
5½ point må jeg der:for krybe til korset/skrivemaski-
nen.

Først i korthed følgende: Jeg spillede i næstlaveste
basisgruppe, hvor det ikke kan undgås, at enkelte
af partierne afgøres på grove fejl fra en (eller
begge) af siderne. Således formøblede jeg i 2. runde
en løber i åbningen og tabte straks interessen for
partiet, der sluttede efter 19 træk med den retfær
dige straf.

Til gengæld blev dette udlignet i sidste runde, hvor
følgende kuriosum indtraf (hvid: Jesper Dall, Kerte
minde): 1. e4i-, e6. 2. ct4, d5 J. ScJ 7 Lb4 4. e5, Se7 5. LdJ,
c5 6.Sg-e2 ?? Jeg havde ventet 6.Dg4, men skal sprin·
geren i spil er 6.SfJ vel også godt nok, men tekst
trækket er katastrofalt. Der fulgte: 6 ..•• ,c4 7.Lxc4
dxc4, 8.o-o,Sb-c6 9.Lg5,LxcJ(den skal ikke kunne
komme ned på d6} lo.bxcJ,Dc7(ingen bindinger, tak}
ll.f4, Sf5 12. Opg.

Bortset fra disse to runder var det imidlertid sna
rere det meget lukkede og langsommelige spil, der
prægede mine partier ("skubbeskak", vil onde tunger
måske sige}, så jeg skal ikke trætte med et helt
parti, men nøjes med et hængeparti. Jeg har selv
hvid, og sort er Per L. Nielisen fra AS o4. Stillin
gen efter 36 træk var følgende:
Hvid: Kg2, Tfl, Tf5, Sh5, a4, bJ, c4, dJ, e4,g4,hJ.
Sort: Kh6, Tf8, Tf7, Lg5, a5, b4, c5, d6, e5,f6,h7.

Jeg skulle gøre hemmeligt træk, og sort tilbød re
mis, hvad stillingen måske også er ved bedste spil
fra sort. Jeg afslog imidlertid, da jeg mener, at
hvid i hvert fald har "taktiske" fordele. Hvid kan
ikke trues (den fastlagte bondeformation er trygt
placeret på hvide felter}, og jeg anser i denne
stilling springeren - som kan "skift~ farve" og der
med både være "offensiv" og "de:fensiv" - :for bedre



end løberen. Tillige - og måske væsentligst - kan
hvid "presse" og tvinge sort til at finde de rigtige
træk, medens han selv kan tillade sig ligegyldige
ventetr.æk - hvad jeg iøvrigt havde måttet gøre brug
afop til t~dskontrollen.
Min modstander fremturede iøvreigt med remistilbud
under pausen, hvilket kun gjorde mig endnu mere op
sat på at $pille partiet til. ende.

Der skete herefter dette: J7.KgJ (truer h4), Kg6
Eneste mulighed for sort iflg. de analyser, som jeg
i pausen havde begået sammen med en anden tidligere
formand, der ikke lægger skjul på sin gode smag,
hverken m.h.t. politik (rød front!) eller øl (store
fødder!) - analy~en skete iøvrig under behagelig
indtagelse af et par af sidstnævnte). J8.h4,Le3
39.KhJ (springeren skal via gJ til f5), Lh6. 4o.Tf5-
fJ (g5 duer ikke ved korrekt sort spil), Ld2 41.SgJ,
Lf4 42.Sf5,Td7 4J.h5+,Kg5 (tidligere nævnte ex-for
mand hævdede efter partiet, at sort ville holde re
mis ved Kh6 - jeg har ikke kunnet gendrive påstan
den, men overlader den gerne ti.l almindelig debat)
44.Sh4,Tg8(?) Vel et forsøg på at opbygge et "mod
tryk" på min g-bonde, men efter min mening sorts
afgørende fejl. Sort bør holde i hvert fald 1 tårn
på f.linien. Der fulgte: 45.Sg2,Kh6 46.Sxf4,exf4
4'].Txf4,Tf8 48.Txf'6+,Txf6 49. Txf6+,Kg7 5o.g5, Kg8
51. h6,Td8 52.Kg4,Td7 53. Kf5,T-f7 54.Ke6 (bedre end
Txf7, da dette ville give sort oppositionen),Txf6+
5.5.gxf'6,Kf8 (gør det på sæt og vis enklere for hvid,
hvis sort i stedet spiller Kh8 skal hvid vare sig
for patmulighederne, men jeg var nu opmærksom herpå)
56.Kxd6,Ke8 57.e5, opgivet.

Vel et eksempel på, at når man har remis i hus, men
modstanderen stadig skal spille for sin, bør man
ikke slutte fred - medmindre modstanderen er lands
holdsspiller eller mere.

Iøvrigt skal der kun lyde lovord til arrangørerne
for turneringens afviklirtg og de efter omstændighe
derne gode spilleforhold - det varer vel endnu lidt
før skolebyggerne har.fundet ud af, at dissecbør
bygges, så spillerne kan komme fra gruppe til grup
pe etc. uden utidig motion.

18 J.H.



Sejr Houmann in memoriam.

Efter mange års svære lidelser har vor ven og
kammerat Sejr Houmann endelig fået fred. 1 en al
der af 74 år døde han stille og fredeligt lørdag
den 9.april på Bispebjerg hospital og blev bisat
fra Vanløse kirke lørdag den 16.april. Mange af os
gamle kammerater fra Vanløse Skakklub var til ste
de ved højtideligheden.

Sejr blev medlem af klubben i 1932 og var den
sidste af dem, der har været med omtrent fra be
gyndelsen. Gennem en lang årrække gjorde han et
stort og påskønnet arbejde, som man kan læse om i
klubbens jubilæumsskrift eller i Fribondens okto
bernummer 1982, og på generalforsamlingen i 1980
blev han udnævnt til æresmedlem. Sidste gang vi så
Sejr i klubben var ved jubilæumsfesten 6.marts 82,
hvor han og hans søde kone llassi var klubbens gæ
ster. Her fandt han lejlighed til at give udtryk
for sin taknemmelighed over de mange års godt kam
meratskab og pålagde os at værne om klubben. Det
var i sandhed en værdig afslutning.

Vi har mistet en god og trofast kammerat.
Æret være hans minde.

Redaktionelt

Opmærksomme læsere vil have bemærket at forrige num
mer af Fribonden var usædvanligt både i tryk og papir
kvalitet.Faktisk var det en slags nødavis,som med meget
kort varsel var blevet fremstillet af Benny.Tak~ Det er
godt at vide at der er venner par~t i nødens stund •••

Næste nummer udkommer engang sidst i juni,eller der
omkring.Der vil være noget om årets generalforsamling,
flere partier fra årets Påsketurnering,hvor 4 VS'ere tog
præmie (se side 14 i dette nummer),lidt om Gladsaxe's
Jubilæumsturnering,og forhåbentlig et program for som
merperioden.

Men først og fremmest vil vi fejre dette Karl Marx-år.
Ikke med en artikel om politik,økonomi,historie,eller
filosofi.Næh,skak selvfølgelig,for det ku' han også.Hvem
skulle tro at opfinderen af den dialektiske materialisme
spillede kongegambit?

/ 9

Bestyrelsen.



Vigtig meddelelse.

Uestyrelsen.

Som det vil være alle vågne medlemmer bekendt
(forhåbent,lig·du) f Ln d or- den årlige generalfor
samling sted onsduc be~ 8.juni kl 20,00 præcis
(bedes bemærket!). Bortset fra at det er ens na
turlige pligt at deltace den ene gang om året kan
der sigP-s P-n hel del i samme anledning, men lad
dette være tllstrækkeliet:

I forbindelse med et planlac-t fremstød efter
s omc.e r-fe r-Lon vil der på gffnerali'orsamlingen være
sørget for pressedækninG med foto, foruden den
sædvanlige gratis kaffe, så vi skulle gerne have
et solidt fr ernmø d e af alt, hvad der kan krybe el
ler gå; et m.indre heldict udseende ma ikke afhol
de nogen f'r-a at k o mru e , bestyrelsen ser _jo ikke
selv for godt ud. Det er af største betydning, at
vi møder mandsstærkt m/k op, ellers er vort arbej
de for det nævnte fremstød spildt, da publikum
uvægerligt vil få det indtryk, at vi lige så godt
kunne holde generalforsamling i en telefonboks
og interessen for sagen vil blive tilsvarende.
Noter altså den 8.juni som den dag, da alle må ud
a:f busken.

Vi håber at blive taget alvorligt, I'or en
gangs skyld.

Fra næste sæsons program kan følgende nævnes:
7/9 Åben Vanløseturnering starter
5/10 Vinterturneringen 83/84 starter
Eventuelle ''snøbler" bør allerede nu notere sig
datoen.

25
21
95
97
33

1o
35
3o
74
84

79
74
18
71

6 47

Fribonden udgtves af Vanløse Skakklub,som spiller
hver o~sdag kl. 19,45 i lokalerne i Menigheds
huset,Alekistevej 156,ved Vanløse Kirke.
Formand Stefan Ålekjær Hansen
Kasserer Børge Gyldholm
Redaktion Hans Nielsen

Steen Schousboe
Klubbens Giro


