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Vågn af din slummer,
min yndige brud

Med udsendelsen af nærværende Fribonde er
selvangivelsens og -ransagelsens time forhåbent
lig overstået, og det er på høje tid at forbere
de klubbens forårsrengøring, dvs afslutningen af
årsregnskabet, som finder sted den 31.marts. Der
er ikke ret længe til; tiden iler, og det serik
ke alt for godt ud. Ganske vist er der siden min
klagesang på medlemsmødet den 4.januar sket en
vis bedring i den økonomiske situation, men med
udgangen af januar er der stadig 38 medlemmer,
som skylder kontingent for 65 måneder, ialt 1750
kroner, og inden vi når 31.marts skal jeg have
kradset 3975 kroner ind. I samme tidsrum beløber
åe faste udgifter sig til J55o kroner plus det
løsef så i heldigste fald bliver der tale om en
forbedring af likv~diteten på små 350 kroner.
Det er i høj grad påkrævet, og efterhånden får
jeg større forståelse for regeringens bestræbel
ser på at få nedbragt underskuddet på betalings
balancen~ for det er jo de samme problemer, der
plager mig.

Men trods alt går det dog fremad sejt og ufor
sagt om ej i store spring, som skrevet står;
jeg vil snarere sige som en lus på en tjærespån,
og det er desværre ikke hurtigt nok. - Ta' nu
og vær flinke og sæt farten en smule op, bare
som sneglen med hus, paryk og vanter, men vær
alligevel forsigtige, at der ikke springer no
get inden i jer. - Lad mig nu se den noble side
af jeres karakter; jeg ved jo, at den er der.

Kassereren.



Op under jul.

Trods tidnød og andre genvordigheder lykkedes
det endnu en gang bestyrelsen at stable en no
genlunde hæderlig juleafslutning på benene. Des
værre var vores ærede formand noget forsinket fra
starten og måtte med mild tvang udrives af sin.
dybe andagt hos faderen til den bibelske guld
kalv. - Forberedelserne har kostet de implicere
de bLod , sved og tårer samt hovedbrud og penge.,
og det var derfor lidt nedslående, at kun 19 med
lemmer havde fø I t sig kaLdsdø til at del tage i
festlighodern~. Af samme grunu blev det en lidt
haLvdyr- f'c r-nø jelse for kLu bb ø n , s o.n havde k a. .lku
leret med mellem 25 og Jo. men d0r blev dog en
sLags aften ud a1~ det. v« så havcl ø vi da den glæ
de at se Frode Sejersen blandt os; det sker alt
for sjældent, men det er han selv skyld i, og det
må v~ have en anden ordning på; det vil vi gerne
henstille til Frode at draGe orn~org for.

Uer var gløeg nok og æbleskiver noky ogsd bru
ne kager og syltetøj nok; skade kun, at man ik
ke kunn0 gern□e overskuddet til næste år men var
tvunget til at guf":fe sig igennem disse Guds mil
de gaver, så det væltede ud af knaphullerne. Det
VPr også synd, at ikke mange flere havde undt sig
Aelv den glæde at overvære den meget gribende og
stilI'ulde julekant~te7 fremrørt af forholdsvis
kenrlte kunstnere, som havde laet godt og vel he
le deres sjæl i udførelsen. H~ndel oe hans halle
luja-kor kan hereI'ter gå hjem og lægge sig - det
er vist for resten sket allerede for flere år si
den. - Kvælden sluttede med festlig afmarch i
samlet flok til det .Bacchi paulun, som har navn
efter staden lige sønden for norden for lov og
ret - kort sagt Ålborg. Enkelte slaver blev til
bage for at udslette sporene efter massakren.

De trofaste fremmødte fik valuta for pengene
eller smæk for skillineen, oe klubben vil i nær
meste fremtid begynde at slikke sårene. Eventuel
le interesserede må e;odt slikke med. F tk "t'

es romi, een.
ÆNDRINGER TIL .MEDLEMSLISTEN
Udmeldt pr Jl/1: Ulrik Find (junior)
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Turneringslederen har ordet:

Halvve,js

Halvdelen af skaksæsonen er nu gået,men på grund af
udvidede klasser og en sen start er vi endnu ikke nået
halvvejs i vinterturneringen.Imidlertid tegner der sig
allerede tendenser for,hvordan turneringen vil slutte,
hvorfor et kort resum~ af det afviklede hermed bringeso

I Mesterklassen er der faktisk ikke sket noget nyt
i denne sæson,hvorfor man egentlig blot kan henv:i.se til
sidste års flfribonde"-numre.

3.Lars P.
4.Benny P.
5.Niels R.

Toppen
l.Steen s. 5 af 5
2.Stefan H. 4/5

3.1. J i::2/ ,•
3/3
3/4

Bunden
lo~3øren J. t/4
11.Eigil P. o/5

For tredje år i træk ligner det et opløb mellem
Steen og Benny,foreløbig står det jo 1-1.I år bliver
ou tsLderne Stefan~Niels,og som den eneste riye mand
Lars tilsyneladende mere nærgåen~e.Eigils spil i de
første fem rundP.r kan karakteriseres med et ord: ræd
selsfuldt.Sørens resultat er kcn.,met l stand efter me
re eller mindre (uden) kamp.

Første klasse tegner til at blive en gyser,soro sel~
ikke en Hitchcock kunne have iscenesat bedre 0H1°is de
sidste fire 11lrapitlern bliver som de første fem,bliver
målfote (korrektionsberegning) sikkert nødvendig.

vil være en halsløs gerning

·11..J•~.2 ...

1/5
1/5
½/5
½/5

Bunclen
6.Clause:u-Fro
7,Tom c.
8.Dyrholm
9.Kjeld K.

lo.Lars Ba

Toppen
l.Eivind E. 4½/5
2.J0hn..~y A. 4½/5
3 .Jørgen M. 4/5
4.Søren D. 3½/5
5.Jørgen H. 3/4

At spå om slutresultatet
både i top og bund.

I anden klasse har to mand nærmest tyranniseret det
øvrige felt.
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Toppen
I.Sten B. 6/6
2.Søren P.5/5
3.Per A. 3/4

Bunden
lo.Egmont 1/3
11.Stig S.1/4
12.Barkhuus 1/6

Per A. kan dog blive en farlig outsider,men ellers
koncentrerer spændingen sig om lo.runde,hvor "spidserne"
mødes.I bunden finder vi skuffende Barkhuus; det er vist
på tide,at han viser sin sande styrke.

Deltagerne i anden klasse bedes være opmærksomme på,
at spiller nr.2,H.Thulstrup,er udtrådt og Svend Egenæs
er indtrådt.Det betyder,at man bør møde op,selvom man
ingen udsatte partier har,således at Svend får en cpance
for at komme ajour.

Tredje klasse.
Toppen

l.Martin R. 4½/5
2.Ivan N. 3½/4
3.Helge J. 3/4

I.tredje klasse kan der endnu nå at ske en del,men
ovennævnte er klare favoritter,efter deres hidtidige
præstationer i turneringen.Martin har åbenbart talentet
efter fremmedel?

Det er aldrig klogt at rose medlemmerne; det stiger
dem direkte til hovedet,men det skal bemærkes,at de fles
te er pænt med og at a.er har været ganske fl.. mislyde .Den
nye disciplin har fejret triumfer og vil også fremover
blive håndhævet strengt.

Benny

FRIBONDENS 4C-ÅR.SJUBILÆUM

Jeg håber ikke at læserne blev skuffede over at for
rige nummer i stedet for det sædvanlige stof var fyldt
med historiske betragtninger8Hvis nogen blev skuffet,så
må det være en trøst at der nu er i hvert fald 10 år ·til
næste jubilæum.

Fribondens Historie fortsættes på næste side,og jeg
kan oplyse at med dette afsnit er historien slut.

Steen
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I november 79 blev redaktionen overtaget af Finn
Madsen,Hans Nielsen,og Eigil Pedersen.Der kom mere stof
i bladet,i 1980 8 numre,hvoraf nr 1 endda var på 2o si
der,vistnok for første gang i bladets historie.Til gen
gæld havde den nye redaktion tilsyneladende svært ved
at tumle alle disse papirark,og flere numre var sat
forkert sammen.Mit eget eksemplar af nummer 5 fra 1980
må i den sammenhæng være r~kord.Hvis man tæller forfra
ser bladet således ud:

Forside
.Blank
Side 11
Blank
Side 3
:Slank
Side 9
Bl.ank
Side 5
Blank
Side 7
Blank
Blank(!)
Side 6
Blank
Side 8
Blank
Side 4
Blank
Side lo
Blank
Side 2
Blank
Bagside

Hvilket papirspild! Man må være redaktionen takne::..me
lig for at de nummererede siderne.Gyldholm,der deng~~6
som nu var en af bladets vægtigste og morsomste bidrag
ydere,havde følgende beske kommentar i nummer 6:

"Jeg har nu fået arbejdet mig igennem den sidste Fri
bonde,som jeg måtte have sagkyndig bistand til at dechif
frere.Gid man dog kunne overtale trykkeriet til at gå
tilbage til den gamle kommuneskoleform; vi er jo immer
væk nogle stykker,der ikke har studentereksamen."
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Med udgangen af 1980 opløstes den gamle redaktion,
og i begyndelsen af 81 fungerede Hans efter eget ud
sagn som provisorisk redaktør.I april (tror jeg nok)
kom jeg selv til,og vi sidder som bekendt endnu~Men
lad os nu se lidt på hvad det var som gjorde Fribon
den så læseværdig i disse år.

Jargon m.v.

Som sagt kan man stadig høre eksempler i klubben på
den jargon som blomstrede o~ sidst i halfjerdserne.Ale-
ne af hensyn til de mange nye medlemmer som vi har fået •
siden dengang er det d&rfor værd at genopfriske visse
a.f disse udtryk.

Dengang opstod der blæst om den danske gris,idet
mange mente at dette dyrs gastronomiske kvaliteter var
ringere end de burde være.Man begyndte at eksperimen
tere med andre racer,og Irma lancerede endda sit eget
tungsvin.Det samme gjorde skuespilleren Jens Okking,
som slog sig på svineavl.Alle disse nye svinetyper fik
deres eget navn,og denne udvikling,kombineret med skak
udtrykket 11at spille gris" (at spille dårligt,lave et
~vagt træk) fik fantasien til at blomstre.Jeg bringer
i let redigeret form en liste over de nye udtryk fra
nr 7 1978:

For at alle kan følge med,bringes en liste over de
mest anvendte udtryk omkring den danske bacongris.

at spille gris= at spille på at komme hjem til TV
fodbolden

at spille øffet= for at være sikker på ikke at gå
glip af nationalmelodierne

en lille Arnakke= et spørgsmålstegn(?)
en rigtig Okking= sådan ca halvandet?
en stor Antonius= man bør alvorligt overveje at spil

le ludo lidt oftere
en onkel Børge = at slå en sekser i "snyd",løfte,

og sige: Den har jeg!!
Den internationale version= a petit pig.

Leif Jensen
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I 1979 blev jargon'en beriget med endnu et udtryk
som stadig høres.Jeg citerer fra Fonne's holdkamprefe
rat i nummer 1:

u.n.Miki,holdetn enfant terrible.I tredje runde spil
lede h~d Jesper Skuldertaske,som sidste år var hård
ved HansoMiki bed imidlertid fra sig1og det endte i et
hængeparti,hvcr han stod trykket,men be:;;temt ikke chan
celøst.Umiudelbart efter genoptagelsen lavede hans mod
stander - som troede at stå klart til gevinst - så en
s åkaLdt "skuldertaske"! Vores jubel var ubeskr-r ·,religl
(For uin0.vielle: en "akul.dectiaake " er en hjælpemat med
krølle på halen.)0

Iiet må v:i. se nærmere på , og i nUJ.!i.lli.er 2 sav Miki selv
forklaringen;

Hvi<l: Miki Sort: Jesper Schultz-Petsrsen,Allerød
( Også kendt som ,Jesper Skulder
taske)~~--~--~--

.• - - - Hængeparti.
• m ••I~ - Ø fj At dømme på holdkammeraternes

I ■ ■ ■ •~:r:~d:!~f:~~:~ ~~~:th~rh!!~--O■ mW7m'1 men ikke desto mindre er stil~--n•m•• ~ingen remis,sort kan nemligN g &~~.ikke forcere bønderne f'rem.
~ ~ft ;ø.-~ ~- A Nå, jeg gjorde hemmeligt ~ræk.~ ~ a ■ Q Med Steen S. som sparrings
~ft ~~ ~ :ø,- :ø,- partner blev mulighederne ~a-
U M~ - • lyseret, og som forventet til
~ ~ - remis,nåh ja,der var jo lige

- ~ en detalje og en pointe.
spillet blev genoptaget skete flg.: lea:b4,a:b4

2.Tal,Te7 3.Tc-cl Det var detaljen••• 3.,-,Tc-c7 4.1~5+,
Kc4 5.b3+l Det var pointen •••

Sort opgav.Der følger 5.,-,K:b3 6.Tbl+,Kc4 7.T:b4+mat.
Med tårnet på c2 havde Kc4 været spilleligt.En lille æn
dring med stor virkning.

Ja,ja,det hedder jo: Tab og vind med samme sind.Men det
kan nu være svært at være ked af det når man VINDER.

(Miki)
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Primater og syndromer.

Jørgen Holst.,mangeårigt medlem af klubben,er en tro
fast tilhænger af Sokolsky1s åbning l.b4.Denne åbning
blev af Tartakower døbt Orangutang,fordi Tartakower
syntes at b-bondes fremtrængen mindede om en dygtig
abes klatretur op i et træ.

Om denne åbning har Holst i tidens løb skrevet 3
fremragende artikler til Fribonden.De er alle for lan
ge til at komme med her,men måske kan vi starte en se
rie med genoptryk af klassiske artikler fra gamle num
re.I en af disse artikler,nummer lo/1979 blev Holst
af redaktør Hans udnævnt til dr.primatos,fordi en o
rangutang er en slags primat,menneskeabe.Holst tog
straks nav"D.et til sig,og har så vidt jeg ved siden
underskrevet sig dr.prim.

I ovennævnte artikel viste Holst et parti hvor han
i gevinststilling lavede en fæl buk"Han kommenterede
selv:

11Mit fornemste talent har i mange,mange partier væ
ret evnen til med et enkelt,og selvfølgelig hurtigt,
træk at ødelægge en gevinststilling.Helt lykkes det
dog ikke denne gang,men det præcise og smukkere var
selvfølgelig: Dd6 med omgående mat.11

Denne kommentar fik Gyldholm til i et senere ind
læg at tale 01n "Holst-syndromet", og definitionen er
den ovenstående.

Byzantinsk spillestil.

Dette udtryk stammer fra Finn Mad.sen,og dækker -en
indviklet,svært gennemskuelig,og alt andet end aggres
siv spillestil.Modstanderen får så mange gode mulig
heder at vælge imellem at han taber fatningen.Fænome
net er beskrevet af Finn Madsen selv i en fremragende
artikel,som desværre også er for lang til at komme med
her.Men måske som genoptryk?

Stefanistisk spillestil.

Dette udtryk stammer fra Ulrik Find,og dækker over
en spillestil hvor man frivilligt giver sig ind i en
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ret passiv stilling.Her laver man så indimellem nogle
sært udseende træk,som har til formål at få modstande
ren til at bruge løs af sin tid i et (forgæves) forsøg
på at finde meningen med disse træk.Når han så i sv-ær
tidnød skal til at realisere sin stillingsfordel sender
man ham til jorden med et eller to velrettede kontra
stød.Mesteren i denne stil er,som navnet antyder,vores
Formand,men Ulrik har selv leveret et fremragende eksem
pel som illustration.

Man kan med lethed finde flere eksempler på jargon
fra de senere års Fribønder,men lad det nu ligge,og lad
os i stedet vende blikket mod mere poetiske højder.Musen,
som havde været tavs siden 1955,slog igen til i nr 211982;

Ode

Som Zeus uden lyn
eller Thor uden Hammer
Som Noah uden ark
eller paven uden Rom
Som Reaga.~ uden Polen
eller Gøg uden Gokke
Som Hitler uden Heil
eller cowboy uden hest
Som Anker uden ØD
ellar Glistrup uden nul
Som Wien uden Strauss
eller Paris uden sex
Som Holst uden abe
eller Stefan uden øl
Som Eigil uden hat
eller Steen uden pibe
Sådan vil klubben være
uden
FRIBONDEN

- Dette er mit første og vellykkede forsøg udi den
ædle digtekunst.Formen er -vistnok den såkaldte knæk
poesi,eller måske er brækpoesi en mere dækkende be
tegnelse.Jeg synes selv,at digtet er genialt,næsten
lige så åndrigt som det fordrulme bavl af sa.m.me art,
som landets mest poetiske hankatte af begge køn kvæ
ger vore sjæle med for tiden.

9
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Nutid og fremtid.

Jeg vil ikke sige noget om de emner som har fyldt
bladet i de seneste år.Der har ellers været nok af dem,
tænk bare på Miki og bollen,rygning,j;ating,Kresten
Poulsgård (æ solformørkels),for slet ikke at tale om
fodbold.Eller tænk på Gyldholms forside til nummer 5
fra 1983 (Smil! - Nogen elsker dig.),som blev tyvstjå
let først af Vanløse Folkeblad og siden af Søndagspo
litiken9hvor den optrådte i "Hvad de dog siger". Men
alle disse ting er nok ligeså friske i erindringen hos
andre som hos mig selv.

Derimod er der grund til at sige noget om de rent
fysiske egenskaber af Fribonden i de senere år.Årgang
ene 81782,og 83 har været på mellem 168 og 188 sider,
med 14-18 bidragydere pr årgang.Det er en markant stig
ning i forhold til alle tidligere årgange.Flere skriver
mere i Fribonden end nogensinde tidligere.Så måske går
verden alligevel fremad?

Men bladet kan sagtens blive bedre endnu.Blandt de
ønsker som den nuværende redaktion har kan man nævne
hyppigheden af numrene.Vi burde kunne opdele så mange
sider på lo eller 11 numre pr år,i stedet for 9 som i
82 og 83.Det kræver blot at stoffet kommer ind til bladet
i en jævn strøm,i stedet for i store samlede leverancer.
Og det vil heller ikke være helt let at få bladet trykt
to gange mere pr år.Men vi vil arbejde på det.

Selve opsætningen kan også godt blive bedre.Flere
diagrammer (men det kræver flere partier fra læserne),
flere vignetter, og i d.et hele taget en mere indbydende
lay-out.Lys og l~ft i bladet~så udseendet k~n komme til
at stemme overens med ind.holdetWgså her har G-yldholm
vist vejen,nemlig i januarnummeTet 1983:

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

Snip,snap,snude.
Så er historien ude.

1o
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Julequiz'en.

_ Materialet er nu bearbejdet i departementets
EDB-anlæg, hvorved bemærkelsesv;-erdige facts er
kommet for dagens lys. Der blev afleveret 16
svarkuponer af 18 mulige; navnene på de to mang
lende kan støves op på kumputteren. Tag jer i
agt, allesammen; Big Brother's onde øje følger
jer.

Der blev afgivet 193 rigtige svar af J2o mu
lige, dvs 6o,J% rigtige svar. Besvarelserne gav
ialt 281 points af 528 mulige eller 5J,22~, og
gennemsnittet pr næse var 17,56 points med 22
points som toppræstation og 11 points i den an
den ende; JJ points var det højest opnåelige.
Resultaterne er bevis på den høje gennemsnitlige
intelligenskvotient her i klubben, eller også er
der nogle der har snydt og skrevet af efter side
manden.

· De spørgsmål der fik flest rigtige svar var
PH-lampen/ølhunden og den fhv svenske statsmi
nister med hver 15, derefter anapæsten, snapha
nerne og FIDE med hver 14, fnlgt af den svenske
mil og springerne d4-e4 med hver lJ, og så frem
deles nedefter. Der var 2 som vidste, at en Tu
borg kostede 27 øre i 19Jo; den ene af dem var
lige født dengang og kan altså ikke have været
Tuborg-fan; han kan heller ikke have hentet øl
til sin far, men måske til sin bedstefar? - En
delig var der 2 spørgsmålJ som ingen svarede rig
tigt på, endda sager vedrørende klubben, nemlig
klublokalet og dispositionsI'onden. Føj og tvi!
Og der var 3, som mente at Faber var klubbens
skytshelgen; det sidder han nok og griner sve
dent ad, der hvor han opholder sig nu.

Og så siger kumputteren iøvrigt, at mange
ville have gavn af at læse jubilæumsskriftet
nok en gang, - hvis de da ellers har det. Noget
tyder på, at det ikke er tilfældet.

ÆNDRINGER TIL MEDLEMSLISTEN

Udmeldte pr Jl/12:
Åge Dyrholm
Søren Olsen (slettet for restance)

1 1
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DM i skoleskak 198}

Til DM havde Søren og undertegnede tilmeldt
sig. Fer Søren var det første gang, han hav
de kvalificeret sig, for mig var det tredie.
Den 26. november tidligt ow morgenen stod
vi på Hovedbanegården, hvorfra vi tog tog
til Odense.
Det var lo. gang, denne turnering spilledes,
så der var overhovedet ingen problemer med
arrangementet.
Søren nedspillede alle sine modstandere, men
var ikke så god til at gennemskue modstand
ernes fuskernumre, så han fik "kun" 5 points
fordelt over runderne som 1 0 l O l
og anden dag 1 1 O. Han fik en l}. plads
dg der var (naturligvis) 12 præmier.
Jeg selv blandede mig hurtigt i topstriden
med J gevinster i træk. Jeg havde kun ~n
tabsstilling, mNN da jeg satte en of'ficer
i slag i 5. runde. Men det parti vandt jeg
alligevel. I tidnøden gik han mat.
Mine to tab var begge grove t'ejl, den ene
i gevinststilling, den anden i remis.
DMs korteste parti var i.red rnig j vinderens
rolle: l.D4, d5 2.c4, e6 J.ScJ, c5 4.cxd5
cxd4 og her troede han, at jeg havde spillet
det meget mere normale exd5 og skyndte sig
at spille 5.:_~1, dxc.'1 6.Lg2, Lb4. Her be
gyndte han at ~rine og sagde, at han ville
vinde sin o~flrer til½agd med 7.Da4+,Sc6
8. d.xc6 men ei'ter c 2+ opgav han. -
Min s c oi-» så ud som følger: l .l J O l
l O l. Mec disse seks points var J. plad
sen hjemme, da de to, jeg havde tabt til
begge fik 6½ point. Surt, men forståeligtr
at de tog remis i sidste runde. Der gik
nemlig 2 videre til NM.

Eivind
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Tredie runde mod Allerød på Ålekistevej

Vi iler med det sørgelige resultat: Vi tabte 2-6! Man se

Hans Nielsen Allan Jensen h O - 1
Steen Schousboe Jesper Schultz Pedersen 0 - 1
Benny Petersen Steen Skovlund Larsen h ½ - ½
Stefan Hansen Jens Østerga§Xd h½-½
Lars M. Pedersen Allan Laursen 0 - 1
Niels Rendlev Karsten Stetkær h 1 1

2 - 2
Morten M. Hansen Ebbe Pagh Schultz 0 - 1
Jørgen Holst (R) Lars Bo Kjerrumgaard h½-½
De ungdommelige talenter fik kam til deres respektive hår, og

som det var at frygte, kunne de ikke stå distancen. Dog ydede
de en god indsats, kort sagt kæmpede for sagen. Så forlange~
jeg ikke mere! Større chance for et decideret positivt resul
tat havde Steen og jeg, - blot i skarpe stillinger hvor balan
cen nemt forstyrres. (Den blev forstyrret ••• ) 0-4 blev det, da
jeg opgav mit håbløst tabte hængeparti uden kamp. 8tik imod
folkeånden.
De fire remiser i de resterende hængemuler blev resultatet

af almindelig studehandel i porten. Vi slap med skrækken; de
fire Allerødfolk for at tage turen til Vanløse igen. - Og ef
ter således at have genVW1det det kølige overblik skal jeg
tillade mig at gå en smule i detailer med spillet:
Mit parti var, hvad jeg senere erfarede, på nær trækomstil

ling identisk indtil sorts 13. træk med partiet Pedersen -
Ornstein, Skakbladet nr. 12, 1983, p. 204. Her forsøgte:J!g
det kryptiske Da8, og det skulle jeg nok ikke have gjort.
Fortsættelsen 14. Se5,Sb4 15. Lbl,dxc4 16. bxc4,L.~g2 17. d5!~
Lh3 18. Df3! var i hvert fald indbegrebet af sindssyge.
Hvad der kendetegnede Benny sidste år, nemlig evnen til at

slå først, synes ganske at have forladt ham, og ydermere ren
der han lige lukt ind i åbninger, hvor hans stedsans notorisk
svigter ham. Herved får spillet et forceret præg; - det kræ
ver en del konkret hjerneaktivitet, og så kommer unøjagtighe
derne hen mod tidskontrollen. Hængemulen så ulden ud, men ind
gik altså i bemeldte studehandel og var - set i et historisk
perspektiv - selvfølgelig ikke uden chancer.
Stefanismen, som jeg vægrer mig ved at kalde ved dens rette

navn, spilles konsekvent af dens opfinder. Hvad mener I om
konstellationen: bønder a3,b2,c3 samt Tcl og Dal med hvid?
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Ikke sandt, metoden har overlevet sig selv! Romerriget holdt
heller ikke evigt. Jeg så aldrig Stefans hængestilling; men
den var vist ikke så ringe endda.
Oh~ hersker over pla.~eter, Holst! Hiv dcg den med aberne frem

igen og glem mine tidligere1 let hånlige betragtninger. Det
der med e4 og nypuxitanisrnen klæder dig ikke. Dit•format er
for stort til den slags! Som at gå direkte fra safari til
klapjagt på tamme kaniner. Og husk på at det er værre at tabe
centrumsbønder end dem ude på fløjene •••
Ikke et ondt ord om Rendlev, V'il' end hans par+L uden konkur=

rence aftenens kedeligste. Dermed det sikreste point - selvom
det var halvt. Hvor lærer man sig slig selvdisciplin? Vi tør
ikke gæt-te •••
Jesper havde skiftet skuldertasken ud med et gevær og ligne

de i det hele en rekrut fra 64. Hans spillestil er dog den
samme som førhen, d.v.s. underfundig og jævnt hen uberegnelig.
Men l.igesom visse af os andre var han godt nok bed.re som sko
leskakspiller. Steen må have lavet en fejl.
Laxs og Morten erfarer, at Mester:r-ækken er skrap, - formodent

J.ig skrappere endda end 3. division. Lærdommen er dog ikke
spildt, er jeg siY:..ker på. :Bh skønne dag er det dem, der styrer
spillet. Håber v i da.
S-r.:rre spillet var nemlig lige præcis hvad ingen af os rigtigt

fik lejlighed til. Forklaringen på det noget pauvre result2.t
søges venligst i denne kendsgerning.

I BZ'ernes højborg - 4. runde mod Capablanca

En hurtig afstemning blandt de deltagende VS1ere bragte kon
klusionen, at dette godt nok var det værste, de havde oplevet.
I betragtning a.f tidligere tiders rædselsfulde oplevelser i
skak.klubberne i København og omegn siger dette faktisk ikke så
lidt. At vi finder os i det uden at kny kan så kun bekræfte
omverdenens opfattelse af skakspillere som værende lidt til en
side.
Altså: Lokalet var 100% uegnet til skak og i øvrigt efter min

mening til ophold af mennesker overhovedet. Tror man herefter,
at jeg fremover ude i byen vil omtale det som en svinesti,
tror man dog fejl. Svinet er jo et meget renligt dyr. EZ'erne
og onkel Weides veje ere jo uransalige, så den videre skæbne
er uvis, og det er vores desværre også. Idet Benny med uhygge-
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ligt skarpsyn forudså, at hvis Capa ikke rykker op, kan vi
risikere at skulle spille der til næste år også! nen slags
kunne få os til at tænke på at rykke ned •••
Kunsten var at svæve. Gjorde man ikke det, klistrede man for

melig fast til u..~derlaget. Hver gang jeg måtte have en slurk
af min Tuborg, skulle jeg regulært flå den fra voksdugen, der
som en anden Drosera klamrede sig til sit uskyldige offer. Og
så har vi til evig arv og eje som et kært minde notationslis
ten, hvilket smudsige klenodie ved den heldige hjemkomst straks
kunne klistres ind i scrapbogen - vel at mærke uden brug af
lim.

Nils Nilsson
Peter Munck Mortensen
Morten Kaspersen
Niels Svendsen
Søren Riis
Carl Chr. Heiberg
Stig Hansen
Mogens Thuesen

Ha.ns Nielsen
Steen Schousboe
:Benny Petersen
Stefan Hansen
Lars M. Pedersen
Niels Rendlev
Morten M. Hansen
Finn Madsen

1 - 0
h½-½

0 - 1
h O - 1

0 - 1
h½-½

1 - 0
1 - 0

Hvorfor Nilsson kort før start skiftede brættet ud med et
(endnu) større, som bordet (bord og bord ••• ) notorisk var for
lille til, står hen i det uvisse. For det var så beskidt, at
man ikke kunne se forskel på de sorte og hvide felter, noget
der senere i spillet til pøbelens udelte fornøjelse øgede
spændingen, idet vi begge stædigt holdt fast i løberparret.
Well, Nilsson holdt kursen bedst. - Med to sortfeltede løbere.
Steen forsvarede sig glimrende mod en noget løst spillende

modstander. I det hele var det nok karakteristisk, at Capa
folkene havde svært ved at bevare koncentrationen, som depone
redes foran TV-skærmen, hvor der var reprise på fodboldlands
holdets meritter. I denne forbindelse bør lyde en hyldest til
formanden, som gjorde vold på sin natur og blev på sin plads.
Steens hængemule var tykt remis, hvilket aftaltes pr. telefon.
Miki havde meldt afbud med kort varsel, hvilket afstedkon en

del postyr. Niller fik til sidst fat i Finn, som var chanceløs
med noget nær halv betænkningstid. Når det endelig skulle være
var det godt, at det blev ham; thi en mere overbevist fatalist
går ikke rundt på denne jord.
Benny fik endelig hvid, hvilket han udnyttede smukt til at

snyde Kaspersen, der ganske åbenbart savnede inspiration og
solgt-e en officer. Fortjenesten var Bennys; nu kender vi ham
igen!
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Lars knuste simpelthen sin modstander. Det var intet mindre
end fremragende. Partiet vil blive bragt i Fribonden. Håber vi.
Morten fik en overmægtig gevinststilling, men blev ifølge

mine kilder mat alligevel. Da det er en kendt sag, at hans
modstander også spiller efter andre håndbøger end FIDE's, ta
ger vi det ikke så tungt. Og det bør Morten heller ikke.
Niller snød sin mand , et Dfu:rfeld-produkt med en stor fremtid

bag sig. Senere snød Niller ret grundigt sig selv, men beholdt
dog remischancer i hængemulen, som da også med åndelig assi
stance fra den kendte kammerat og guttermand Kristiansen sik
kert blev ført til det attråede resultat.
Efter diverse trængsler og genvordigheder i midt- og åbnings

spillet kæmpede Stefan sig bravt op og havde ved afbrydelsen
en remis på. hånden. Men Capamanden , hvis spil op mod tidskon
trollen blev dårligere og dårligere, fortsatte med et blødt
hemmeligt træk og siden en klokkeren Antonius; 8tefan fik en
d.ronnfng næsten gratis. Så kom Svendsen hu:rtigt hjem ligervis
som de små søde BZ'ere, - ret et vinte~æventyr, som senere i
suhl.Lmez-e't form vil vederfares de tålmodige kiggelyttere i VS,
når vor formand giver da 'capo på hele seanGen, idet han med
den frie hånd griber om en grøn Tuborg. Bøøøøvs l
4-4 mod Capa. Overraskende men ingenlunde ufortjent.
Det hjælper selvfølgelig ikke at klage, selvom man må konsta

tere, at Capablancaklubbens lokaler i tristesse og gemen uhyg
ge kun har deres mage i etablissementer som folkekøkkenet i
Lyrskovsgade, hvor man midt imellem noget så inspirerende som
sovs og kartofler og aftensmad også har præsteret af spille
skalc. Livet er jo mangelunde •••
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III-holdets 3 og 4 runde:

2 GANGE TÆRSK

Den 8 december i det herrens år 1~83 havde vi den ære
og fornøjelse at møde Øbro1s IV-hold. Det var på udeba- ·
ne, men i de to tidligere runder har hjemmebanen jo ik
ke just vist sig at være særlig fordelagtig, så det var
på tide at eksperimentere lidt ude i byen.

Kun fem faste var med, der var altså suppleret med 3
reserver, en gammel: :Ielge Jørgensen og 2- nye: Johnny
Andersen og Jacob Gibori. Sidstnævnte er reserve på I
holdettoghans moistander fik da også kærligheden at fø
le.

Men Jacobs sejr var også vores eneste den aften, res.~n
ten af holdet fik, ja lad mig sige det rent ud, en or
dentlig gang tærsk. Mec det skal bemærkes, at ingen
bukkede under før de havde kæmpet til det (næst)-sidste.
Specielt Solhof sijal nævnes, idet han længst holdt stand
mod overmagten repræsenteret af N.Zahles udsending (de
kan dæleme spille· ska1<: på d0n skole).

Resten vil jeg fdrbigå i stilhed, da jeg ikke regner
med, at mine ho l d kamme r-a't e r- ønsker denne smertefulde
aften genopfrisket.

Den 11 jani1ar (nu 1984), dagen derp:c\ med eller uden
parlamentariske t0mmerm3nd, mødtes vi igen over de Bx
64 felter, denne gang hjemme moa Odysseus III-hold.
De havde gudskelov ingen kykloper med, men det var slemt
nok foruden.

Fndnu engang havde vi fornøjelsen af Helge Jørgensens
selskab, (han spiller snart fast på 8 brættet), og lidt
after sidste øjeblik (holdopstillingen skrevet og urene
startet) var der afbud fra Ivan (syg), man Jacob overtog
sikkert 2-brættet efter ~2-time.

Og så til re sul tatet. Ja enten interesserer Odysseus
III sig ikke for politik, eller også havde de nøjedes
med 0,5%-prognoserne, for de var yderst friske og vel
oplagte. I',E bankede os mildest talt ud af banen p~nær
Jacob, som gik i remis'en.

Det ser i det hele taget ud til, at III-holdet er
kmmmet dqrligt fra start denne sæson. Man som primus-
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motf)r skal jeg som de,: evige optimist sige: "fat mo
vi kan ikke rykl<:e længere ned". For som man siger:

"Lavt at fLyve , uhø j t at fal de': ,

Til referatet medvirkede:
vor udsendte medarbejder: Jesper Jørgensen

~ekretær: Jesper Jørgensen
rens~rift: Jesper Jørgensen

og speciel ta~ til Holdkaptajn på III-holdet:
Jesper Jørgensen

for uanvendelige kommentarer.

TAK til mig alle fire.
JJ.

Andetholdet

Desværre kan vi ikke bringe et rigtigt referat fra
dette hold.Grunden er ikke den sædvanlige,nemlig at in
gen af andetholdets spillere gider skrive referat til
Fribonden,og dette er der i det mindzte gru..~d til at
glæde sig over.

Sagen er den at Fribondens referent,Kim Ørsnæs,er
kommet slemt til skade under udøvelse af den erkendt
farlige sport indendørsfodbold~ Med historiens største
blodansamling)forvrcdet fcd,og en solid dosis morfin og
andet dope,er han lovligt u.ndskyldteVi nøjes derfor med
at bringe de magre r~sultater.

P~ ue øverste tre br@Jt~r holdt Søren D.,Eivind,og
Jan r~mis"Resten,d~-v.s. Eigil,Kim,Jørgen M.,si-,ren B.P.,
og Sto?r B, tabte al.l.e , Uhe.! Gentofte er nok et stærkt hol do

4.runde

Her var situationen en del lysere,set med Vanløse
.øjne .Daselra øverste bræd ter (se navnene ovenfor) vandt
nemlig alle!

På syvendebrædtet soldede Søren B.Po iflg. min hjem
melsmand eu gevinst væktcg måtte nøjes med remis.På ot
tendebrædtet tabte Victor på en meget instruktiv måde:
Han spillede hurtigt i modsta.."1.derens tidnødoDen slags
lrerer man af,og der går nok lang tid inden Victor gør
det igen~
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Hængeparti.

Som bekendt har VS ofte været særdeles heldig med
hængepartier i holdturneringen.Se fx historien om den
såkaldte skuldertaske i dette ~ummer.Det seneste eksempel
på dette held indfandt sig i 4.runde,hvor førsteholdet
mødte det - på papiret - imponerende hold fra Capablan
ca.

Som man kan se af Hans1s referat endte denne match
noget overraskende 4-4.Ved ordinær spilletids ophør Ya.r
s.J;illinge::1 lpi -ft~~, og tre b.~ngepartier som alle var me
=e eller mindre uldnB for VS~

Mit eg~t parti v~r klaresteJeg havde tåril,løber og
'bon&~ ro.od te tirne,og stillingen Ya.r stensikkert remis~
Min mods "e:>1.::>.1 afslog dog 9men ringede hel.dig-vis lagen
inden gen0ptagelaen og tilb0d remis.

RendLev ' s p~rti var også en smule j_ l!rl.derkanten,rent
materielteSpringer og bonde fer tårneTil g~ngæld havde
Rendlev en positlonelt fin stilling,og selvom der vist
nok blev spillet 4o tri:Bk efter genoptagelsen var han
aldrig j tabsfare.Remis.

Den mest kritiske stilliug for os var Stefans.Heldig
vis havde hans modstander kort før· a.fbrydel;;en spillet
ret svagt,men endnu var stillingen prekær for os.Stefan
har so:rt,og i denne stilling skal hvid lave hemmeligt
træk:

3

2

Hvid kan med l.Le6 gå
ind i et tårnslutspil9fx
l.,-,Kd8 2.L:e7,a2 3.Tf8+,
K:d7 4.Ta8,Tb2.

Ved brædtet er det svært
at se om dette kan vinde

1 9



Steen

l.,-,Tb4 2.Le6,T:h4+ 3.Kg3,Td4 4.f4,Td3+ 5.Kh4
Her ~r Kg4 muligvis bedre,men hvid har næppe reelle

gevinstchancer.længere.
5.,-,Kd8 6oL:d7,T:d7

Nu kan hvid spille 7.T:h6,men efter 7a,-,Td4,med trus
len Ta4,følger 8.Ta6,T:f4 med teoretisk remis.I stedet
forsøger hvid noget andet.Er kann den Siegestraum. nicht
vergessen •••

7.Th8+,Ke7 8.Ta8,Td2 9.g3,a2 lo.Kg4,Kf6 ll.Ta6+,Kg7
12.Kf5,Td5+ l3.Ke4,Td2 14.g4,Tb2 15.Kf5,Tb5+
Nu er der selvfølgelig stadig remis efter 16.Ke4,Tb4+,

men hvid vil jo vinde!
16.Ke6???,Tb6+! Det var den fidus som sort havde med

i baglomm.en!Der følger to desperate træk:
17.T:b6,al(D} 18.Tg7+,Kg6 og hvid opgav.

15/2
2o/2
22/2
22/2
29/2
7/3
12/3
14/3
14/3
21/3
28/3
4/4
11/4
19/4

PROGRAM

Udsatte kampe og hængepartier
2.holdet ude mod Tårnby IV
l.holdet ude mod Glostrup II
3.holdet hjemme mod Glostrup IV
Vinterturnering 8.runde
Udsatte kampe og hængepartier
3.holdet ude mod Ishøj II
loholdet hjemme mod Rødovre I
2.holdet hjemme mod. Rødovre II
Vintertu.rnering 9.runde
Vinterturnering loerunde
Udsatte kampe og hængepartier
Vinterturnering llarwide

- 23/4 EMT 1984 i Ålborg (Nørresundby)

19,45
19,30
19,30
19,45
19,45
19,45
19,oo
19,45
J.9,45
19,45
19,45
19,45
19,45

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

6 47 84 33

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
Kasserer Børge Gyldholm
Redaktion Hans Nielsen

Steen Schousboe
Klubbens giro


