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med følgende dagsorden:
l.Valg af dirigent
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Jeg har den fornøjelse - på besty~elsens egne
vegne og i henhold til lovenes §3 - at indkalde
jer til

Jeg vover det ene øje på, at der nok skal væ
re nogen, der har noget at brokke sig over, om
ikke andre, så kassereren. - Øvkæj, ham om det.

Mød talstærkt op og kom ikke dryssende en halv
times tid for sent, som I plejer. - Barkhuus gi
ver nok kaffe, og jeg glæder mig til at se jer.

p. b. v.
Ærbødigst i::p-t'~
(øl- & klubhund)



det hængende hår

Det er et enten eller med klubbens førstehold. Det ene år i top,
det næ3te i betænkelig grad nær bunden. Således i år~ ••
De absoLutte bundhoLd havde halet så kraftigt ind på os, at 4

points mod Rødovres forstærkede mandskab var en betingelse for
forbliven i mesterrækken~ Steen fortalte rnig bagefter, at han
ikke havde troet på muligheden. Sik.~e nu en indstilling! Hans
spil bar i hvert fald ikke præg af noget overdrevent mismod, og
det samme kan vi cta heldigvis konstatere gjaldt for hele hol
det:, j_nklusive bibliotekaren i pølseenden.

Hans Nielsen Bent Kølvig 1 - 0
Steen Schousboe Jo:bnny Thylin 1 - 0
Benny Petersen Svend Hove ½ - ½Stefan. Hnnsen Y..arsten Ar.dreasen 1 - 0
La.rs Pedersen Ole Bruun 0 - 1
Niels Rendlev Pi.nn Bonnez 0 - 1
Mo:!?ten Hansen Gyu..l.a Scii.zs 1 1

2 - -z
Finn Madsen Lars Villin,g-er 0 - l
Ben.TJ.ys modstand~~ er en herlig fætter; med en elegance som var

en Capablanca værdig dr,Jsser han i rapt tempo sine klodser ud
på hrættet. Da Ben.ny således - formodentlig uden selv at ville
det •· ves: reduceret til statist, kunne han blot sætte sig ned
og vente på den fejl, som kommer med samme sikkerhed som amen
i k:.:Lrken. ½-½. Vi var .i.kke uheldige med den start på matchen.
Som antydet i sidste nummer har Niller på det seneste varet

ved siden af sig selv og sit Leningradforsva:r:-, og da ydermere
Bonnez viste sig bedre end sit rygte, skulle det gå galt. Her
efterdags bliver Nillers f-bonde hjemme. ~-1½. Forresten var
han syg, Niller - og det er aldrig befordrende ••.
Madsen er fin. Tror på sin sag. Men - tror jeg at mene - stod

ret hurtigt til tab. Finns angreb var nemlig dødfødt, mens sorts
rullede frem (fram). ½-2}. Mon ikke Rødovre havde fået puttet
en ret skrap fyr ind der på 8. bræt? Med et yndlingsudtryk af
den forrige statsminister: - Jeg tror det!
Jeres referent tabte til Kølvig sidste år og skulle således

have vasket pletten af. Det gik faktisk glimrende, godt hjulpet
af Kølvigs manglende sicilianske kundskaber. Og hurtigt. Blot
29 træk. l½-2-~-.
Vi så Lars stoppe piben, men ikke modstanderen, som var for

stærk. Sådan er det sommetider. Derfor og trods alt har Lars nu
alligevel haft en fin sæson; næste år ser vi for alvor resul-
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tatet af nærkontakten med manegelugten. (Tobaksosen). l½-3½.
Scuzs er af gode grunde en pryd for ethvert hold; mod ham kan

man koncentrere sig om at spille skak. Det gjorde 1'1orten så og
reddede - ganske vist lidt heldigt - en remis. 2-4.
Så skulle vi jo have 2 points til, og dem fik vi. I de sidste

hektiske tidnødsminutter høstede Steen og Stefan nemlig frug
terne af en fremragende indsats. Stefan i en ret foretagsom ud
gave af sin kendte pseudodefensive stil, Steen i en Samisch i
STOR stil. 4-4, pyha!
Allerede i kraft af placeringen på førstebrættet er man jo pri

viligeret, i og med at nervepresset ikke bliver så stort med
udsigt direkte til kun een sidemand. Når så den samme sidemand
har held til regulært at gendrive den sorte kongeinder og der
med minde os om, hvad den store Larsen engang har sagt om den
åbning, er f'ornø j el aen ubetinget. Partiet vises i fb.

Tak er kun et fattigt ord. Dog alligevel skal det lyde. Til
dem der fµlgte og dem der bar. Ingen bør være rigtigt tilfreds,
jeg selv er det i det mindste ik.~e. Vi blev i mesterrækken, og
det var godt; men vi er jo alle dz-cmmer-e for Vorberr,.:!, og dz-øm
men må helt klart være at rykke op. Lidt mere gejst, og drøm
men bliver til realiteter allerede efter næste sæson!
Og her føler jeg - igen - en uimodståelig trang til at udbryde

med nrachmann:
Kvæle vil jeg min Klage,
Sluge den Sorg, der vil hulke sig frem;
Tilbage i Tiden5 tilbage!
Ej sidde paa Vagt ved det klynkende Se]v,
Som en Hund, der bejarnrer sin Herre!
Hej, frisk over Sagaens Slette,
Hvor de fornstore Skygger fæ!'des!
Jeg vil se paa den blodige Trætte,
Jeg vil styrkes og fæstnP.s og hærdes;
Jeg vil Ly+te , naær KrigsJ_u:ren gjalde;.~,
Jeg vil lide med andre og bløde med dem: -
Højt hædres den Kæmpe, som falder,
Højt Helten, som vender med Sejren hjem. -

Ha.i:is
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Succes for 2.holdet

I skrivende stund har l.holdet med et mulehår,sådan
cirka et halvt point,reddet sin fortsatte eksistens i
mesterrækken.Tredjeholdet har haft en dårlig sæson,
mens 2.holdet i kraft af et halvt point i et håbløst
(nå,måske ikke helt) hængeparti med Victor den sejr
rige har sikret sig omkamp om en oprykningsplads med
3 andre toere.Holdet kommer således til at spille max.
2 kampe endnu,da der spilles efter knockout-systemet.

?.runde hjemme mod Rødovre.

Det var ikkun sejren,der blev spillet om her.Ind
byrdes var der hård konkurrence mellem Eigil og Eivind
om topscorerpræmien.Jeg så ikke så meget af Eivinds
parti,men det må have været aldeles rædselsfuldt,thi
han tabte mod sædvane på rekordtid.

Eigil spillede Kongegambit,og det i bedste Aljechins
ånd.Efter 1 times spil og tre bajere stod han i den
svære situation at skulle vælge mellem en hel rad af
gode træk,og det tog tid,ja lang tid,så lang tid at
modstanderen pludselig havde remischancer,~,Eigil
slugte endnu en bajer - og det var ikke det sorte guld -
hvorefter han nedgjorde modstanderen på smukkeste vis.
Herfra skal der lyde et højt tillykke til Eigil,der
med 6 af 7 beviste,at et er Vinterturnering,noget helt
andet Hold-ditto.

Selv spillede jeg rimeligt til omkring det 3o.træk;
så var jeg igen,og det er helt utilladeligt,kommet i
tidnød9hvoref'ter et tårn "blev sat direkte i slagoAj,
aj,aj,og mindst en hel flaske rom.

Inden jeg selv måtte hive flaget på halv,fik jeg at
vide at Søren D. ha-vde Yundet.PludseJ.ig havde han tabt,
mens realiteterne var at de z var taget remis.

Jan spiller virkelig godt for tiden,ja han strutter
ligefrem af selvtillid.Der var i realiteten tale om
spil til ~t mål,for nu at bruge en noget slidt frase
fra fodbold.Jørgen ligeså,det så så dejlig enkelt ud,
ikke de store vilde slag,men sådan nærmest små et-to
stød for nu at blive ved j_ samme jargon-stil.

Den opmærksomme læser vil her uden tvivl komme med
en åndrig bemærkning om mine små chancer for at blive
sportsjournalist,men eller aber9kvaliteten af det her
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skrevne gør faktisk en til seriøs kandidat til jobbet
som sportsjournalist ved TVl Bare tag kommentarerne
til f.eks. All England her fornylig,eller endnu bedre:
"Slalom består i at køre ud og ind mellem portene,
ens man kører nedad",for nu at fremdrage et citat

brugt her i vinter.
iok om det,faktum est at Søren·BP desværre (for ham

selv og holdet) var overmatchet,i hvert fald så det
sådan ud.En massakre som den vi her var vidne til kan
(forhåbentlig ikke) sætte dybe spor i en stakkels u
skyldig barnesjæl.

akket være Victor har vi nu fået chancen for at
rette op på en sæson,der for VS som helhed ikke har
været for god.

ien,vi vender frygteligt tilbage næste år.

Søren D. Peter Rank 1 1- 2· - 2
Eivind - Kim Poulsen 0 - 1
Jan - Henning Å.H. 1 - o
Eigil - Leif Tange 1 - o
Kim - Søren D. o - 1
J·ørgen - Alex Juel 1 - 0
Søren BP - Fl.Bruun o - l
Victor - Kim Andersen ½ - ½

4 - 4
Kim

III-h~ldets 5, 6 og 7 rundP

Ind~n optimismen breder sig alt for meeet, skal jeg lige
sige, at scor'en i~ke sA meget som rørte 50~, men til sa
gen.
Efter en v e l Ly xke t .Ia.nuar--f e r-Le skulle jeg Le d e VS' III

hold ude mod Serlev den 30 samme m~nea.
1et gik he l t x l ar t bedre end de to t i dLi ae r-e r1111.3er.

-esner Holm og &.Clausen Frederiksen tabtP desværre, men
f~rst efter soli~ ~odstand, og Martin var TKK~ MØDT (no
comments), alts&. tr<> nuller ti1 start.
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Ivan og jeg m~tte vente en hel halv time, føT vi kunne
komme i kamp, og rier var jeg heldigst. Ivan fik nemlig en
reserve fra I-holdet,som ~onstitueret modstander og fik
hurtigt hovedet p~ blokken. Jeg til gengæld fik en hygge~·
~,~,~men=sprælsk modstander, som jeg til sidst fik til at
cpgiYe, men først efter et parti (kan ses iFribonde marts
1984-side 6-7) , som passende kan kaldes: "Skindet på næ-
sen"o
Tilbage er så Barkhuus, som fi~ en ikke let, men vist hel

ler ikke sv~r sejr, samt mine to sidekammerater Pet Ander
sen og Stig Solhof.
P~r ~larede sig fint igennem et jævnt parti og fik en

kempro-re-mis.
Solhof derimod h'P-ngte partiet og modstanderen (ud) til

næste mandag, hvor han igen mødte til en duel, som des
værre kun end1te remis.

§amlet fra 30. Januar: 3-5
MARTIN FOR SATAN••.•••••••••

Do• 22 februar kom Glostrups IV-hold og forstyrrede os,
drak vores bajer og tævede os. (Min gøstfrihed er genopret
tet)
Vi var vist lidt uoplagte og måtte enten se os matte el-

.· ler opgive. To undtagelser var dog Per og Martin, som be
gge tog r •. (numsen) p~ 7 og 8 brættet.

Resultat fra æ2> febr'ua'r e 2-6

Veres sidsta runde foregik ude i Ishøj, halvvejs til
Wastved (ah, ok det var før Køge). Vi habde afbud fra
i. Clausen Frederiksen og Per Andersen, men Helge Jørgen
sen øg Johnny Andersen rykkede beredvilligt ud.
Jesper Holm var i.sidste sekund st~andet i et møde, så

han fik den f~rste bolle. Derimod var b~de Ivan og Bark
huus i ged form og scorede 2 ettaller.
Solhef kunne åbenbart ikke klare 4-brættet og jeg selv

kunne ikke holde skansen p~ 5-brættet, det var aftenens
2nd eg 3de bolle.
Martin gik p~ kompro-re-mis med sin modstander og fik

sit halve point.
Johnny klarede beh~ndi~t ?-brættet, som han havde over

taget, medens Helge ikke havde ~eldet med sig.
Resultat 3 1/2 - 4 ~Z, alts~ godt taget i betragtning

at Jesper udeblev.
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fed denne lejlighed vil jeg gerne sige tak tiI 3-holdet
for denne sæson.
Ja, vi har jo i~ke vist os fra vores bedste side, men

vi vender (forhåbentlig) fr~gtelige tilbage næste sæson.
Jeg er blevet enige med de ardre "gamle" (1-6 bræt) at

det er alt andet end skak der har betydet, at vi spillede
så skidt.

Bare for at det ikke, for Per og Martin, ser ud,som om
det er vores n~rmale spillestandard.

Jeg selv har nu tænkt mig at trække mig tilbage fra skak
ken en tid, for at hellige mig mit studium og en del andre
fritidsinteresser jeg har udover skak, men jeg vender na
turligvis tilbage, så

Hej og so long, JJo

[fterta..nk.~.~t
0-/;;'-"'-. ') 1;r~'½-""-'A-J4 .,ir '•tr,. . ;, .>

' . " - • >li,i~~- \ : :.~- \.r. I I
I { \ . 1, • t
I, , , )' // /'~ I , .,_. ~ I I 1-.

\_ '":";...._ • I .,i( f ' iT;i, cfat er -- J ll r JlJ
h. va.d !'>'lt1>1. ~'\)i...,.>r;..,__, I

{Ar uc<. cL( li'-vet •

Ovenstående tegning, som jeg har fundet i ~n
gammel foliant, siger noget væsentligt om illu
sioner. Den samme erkendelse kommer man' selv tils
når man bliver gammel nok.
Ucten tekst kan tegningen o g s å bruges som at·siut

ning på Fribondens historie, når man ved s~den af
Trofasts præstation skriver Og jeg •• - Find selv
ud af hvordan. FOC
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Parti fra årets holdturnering.

Som bekendt havde førsteholdet en i bedste fald jævn
sæson,fyldt med skuffelser.Sæson'ens absolutte nulpunkt
var da vi i sjette (næh,femte,var det vist.Er jeg alle
rede ved at fortrænge det?) runde tabte 6,5 - 1,5 til
AlbertslundoVist var det et bedre hold vi tabte til,men
så meget bedre er de vel ikke?

I denne deprimerende nedspilning var der kun en VS'er
som vandt,nemlig Lars.Redaktionen har ved gode ord og
vedholdenhed :formået Lars til at vise partiet .Maskin~~-.:
skrift og en enkelt note ved undertegnede,resten af kom
mentarerne ved Lars himself.

Hvid: Lars Martin Pedersen
Sort: Bjarne Larsen

Åbningen er den lukkede variant i Siciliansk,som jeg
valgte for at undgå de mest sp~llede varianter som f.eks.
Na.jdo:r:f og Dragevarianten.Den har også den fordel at man
n.æsten altid opnår samme stillingstype.

Steen

L,e4,c5
2.Sc3,d6
3.f4,Sc6

4.Lb5,Ld7
5.Sf3,Sf6
6.d3,g6

7.o-o,Lg7
8.Del?l

8.L:c6 er bedre p&g.a. 8.,-,Sb4 som er lidt generen-
de.

8.-,o-o 9.L:c6,L:c6 lo.Dh4,Sh5?
lo.,-,b5 ser meget bedre ud; hesten er til grin på

h5.

ll.f5!,Lf6?

Endnu en fejl.Løberen skal forsvare den sorte stilling, i

så hvorfor bytte den af?

12.Lg5,L:g5 13.S:g5

Hvid står til gevinst.

13.,-,h6?
14.f:g6!,f:g6

Naturligvis ikke

. 1 7. ,-,De8

15.Se6,T:fl+
16.T:fl,Dd7

17.Dg4 p.g.a.

18.S:h5,g:h5

8

17.Sf4

svaret Sg7.

19.Se2



(Hvid spiller på at aktivere den sidste officer i et
matangreb.For dem som ikke synes at de følgende træk
ser helt overbevisende ud,vil jeg her foreslå 19.Tf5,
hvorefter hvid vinder to bønder og bevarer sin posi
tionelle overvægt.De to bønder er enten h5 og h6,eller
h5 og e7.Steen)

22.Tf4,Kh821.S:h5,Dg619.,-,d5
2o.Sf4,d:e4

22.,-,Ld7 23.T:e4 og hvid står meget fint.

23.Tg4,De6 24.Sf4,opgivet!?

Lars

Sort er naturligvis knust,men alligevel skal 24.,-,
Df6 prøves.Efter 25.Dg3,Kh7 26.Sh5,D:b2 27.h3 er det
ved at være forbi.Principielt bør man dog aldrig op
give en holdkamp før stillingen er helt tabt,fordi det
påvirker resten af holdet negativt.

..
i/
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Regnskab, budget, generalforsamling.

Regnskabet 1983/84 foreligger nu (se foregå
ende sider) og viser st resultat godt 150 kroner
bedre end forudset i budgettet. Der har været en
kelte ret store afvigelser i udgiftsposterne, men
til gengæld har juniorerne ikk~ nær udnyttet mu
lighederne for tilskud, så slutresultatet kan si
ges at være ret tilfredsstillende.

Medle~stallet har i perioden været nogenlunde
konstant, svingende omkring 60, og regner vi med
det, samt med en faktisk forhøjelse af lokalele
jen på lo% fra I.juli og iøvrigt uændrede udgif
ter, kommer budgettet for 1984/85 til at se så
dan ud:

Indtægter: medlemskontingent 17800-
huslejetilskud 1800-
renter 250- 19850-

Udgifter: KSU-kontingent ,7000-
lokaleleje 8000-
Fribonden 1200-
juniortilskud 1500-
holdturn.,scoring 370-
diverse, incl porto lo3o- 19100-

budgetteret overskud ••• 750-
Men der kan ske så meget; landets betrængte

økonomiske situation kan meget vel komme til at
koste os huslejetilskuddet~ der kan komme forhøj
else på unionskontingent og porto, Fribonden kan
stige til det fire-femåobbelte - og så videre. På
indtægtss~den er støtteordningen død - simpelthen
myrdet - så alt taget i betragtning skal der fort
sat administreres med omtanke, - Et lyspunkt er
det, at igen i år er restancerne nul, alle er -
~rivilligt eller tvungent - mindst lige mede Bare
man også kunne overtale dem til a.t møde op på ge
ner~lforsamlingen, men det overstiger selv kasse-•
rerens eminente hypnotiske evner. En generalfor
samling er et stort og besV-ærligt apparat at stab
le på benene for bare 2o-25 mennesker; utroligt og
rørende, at nogen bestyrelse g~der ofre s~g på de
betingelser, - tænk venligst lidt over det.

0kono~isk sekretariat.
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H H
H H H H H H H

al U'.len I=, ~ 0.. en Cl} 'O1. holdet ~ Cl} U'.l al ri ri '&
U'.l E-< < 0 < 0 ~

Hans Nielsen 1 1 0 0 0 ½ 1 J½
Steen Schousboe 1 ½ 0 1 0 1 l 42
Ole Delfter 1 1 0 12 2
Benny Petersen 0 0 1 1 0 l 1 2½2 2 2
Stefan Hansen 0 0 ½ 1 ½ 0 1 J
Lars Pedersen 1 0 0 1 1 l 0 Jt2
Niels H.endlev 1 1 l .1. 0 0 0 J-.r 2

Morten Hansen ½ 0 0 0 )_ 12
Jacob Gibori 0 0
Finn Madsen 0 t 0 l

:f
Jørgen Holst l 1 l½2

Indv.points 5 ) 2 4 l½ 4 4 2J½
Matchpoints 1 0 0 t 0 ½ l 2½2

Topscorerpræmien blev i denne sæson vundet
af Steen Schousboe. TIL LYKKE!!

Stillingen i Mesterrækken
Lp . mp

Capablanca I X 4½ 6 7 6 4 5 6½ J9 6½
Albertslund I J½ X 6 4 5 6½ 6 7 J8 5½
Allerød I 2 2 X 5½ 6½ 6 5½ 5½ JJ 5
Tåstrup I 1 4 2½ X 4½ 5 l½ 6 24½ J½
Rødo vr-e I 2 J l½ J½ X 4 5 5 24 2½
Vanløse I 4 l½ 2 J 4 X 5 4 23½ 2½
Studenterne II J 2 2½ 6½ J J X J½ 23½ 1
Glostrup II l½ 1 2½ 2 J 4 4½ X 18½ l½

Capablanca og Albertslund rykker op i J. division.
Ned rykker Studenterforeningen og Glostrup.
Fra J. division kommer Øbro II og fra 1. række er
Hvidovre I sikker, der ud over kommer der 2 hold
mere fra 1. række.

ÆNDRINGER TIL MEDL~HSLISTE1

Udmeldt pr 29/2: Steve Andersen (senior)



H
H H H H ::> H
H H H H H H H

~
0 Cl'.l Cf.l Cf.l

2. holdet ..:i Cf.l > Cf.l >, 'O
{/) 0 Q) ..0 Q) ..0 '&<X! Cf.l c.'J JJ'.l ::r:: 8 0:::

Søren Damsgaard 1 0 ½ 1 0 1 ½ 4
Eivind Einersen 1 1 1 1 1 1 0 52 2
Jan Jørgensen ]_ 1 1 1 0 1 4½2
~igil Pedersen 1 1 0 1 ], 1 1 6
Kim Ørsnæs 0 1 0 0 1
Jørgen Mortensen 1 1 1 0 1 1 5
Søren B. Pedersen 0 1 0 1 1 0 0 2½2
Victor Mazin ½ 1 0 0 1 1 ½ 3½~-

Finn Madsen 1 ½2
Jørgen Holst J. 1
Bjarne Andreasen 1 1
Sten Bauers 0 0
Claude Nagy 0 0

Indir"points 6½ 6½ l½ 6½ 4½ 4½ 4 .34
Matchpoints 1 1 0 l 1 1 ..!. -1

2 '.)y

Topscorerpræmien blev vundet af Eigil Pedersen
TIL LYKKE!!

Stillingen i ?.~ række gruppe 2
ip mp

Gentofte II X 61 3½ 4½ 5½ 5½ 6 8 39½ 6
Vanløse II H- X 4 4½ 6l 41 5½ 6½ 34 ·51·
Rødovre II 4½ 4 X 3½ 4l 5 6½ 5½ JJ½ 5½
'I'å.rnby IV )} 3½ 4½ X 4 4½ 6 6 32 4½
Brøndbyvester I 2½ l½ J½ 4 X 4½ 5-{- 7½ 29 ,1..,y
Her-Lev li 2-?r 3-l 3 3½ J-} X 5½ 5 26½ 2
AS 1904 III 2 H- l½ 2 2½ 2½ X J½ 15½ 0 ..
Olympia II r, l½ ?·l 2 ½ J 4½ X 14 1u ,
Op i 1. række rykker Gentofte, MEN der er en ekstra
plads i L række og d.en plc:!,ds får vinderen af oil!-
kampPne mellem de 4 toere i 2. rækkerne.
Der bliver derf'or- en måeke 2 hoLdkampe mere for
2. holdet 9~ hvem ved måske vindes de begge.
Modstaicderne i disse omkampe er Tjalfe I, KS II
og 1tllerød II. Kampene bliver meget jævnbyrdige"
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Stillingen i 4. række gruppe 1
ip mp

Øbro II X 5½ 6½ 5½ 6 5½ 7 J6 6
Odysseus III 2½ x 4½ 6 7½ 6 7½ .34 5
Glostrup IV l½ J½ X 4½ 5½ 5 6 26 4
Må.løv I 2½ 2 J½ X 5 5 5 2.3 J
Ishøj II 2 ½ 2½ J X 6 4½ 18½ 2
Herlev III 2½ 2 J 3 2 X 5 17½ 1
VM:nløse III 1 ½ 2 J Jt J X 13 0
Den Danske Bank II kunne ikke stille hold i
sidste runde og er derfor udgået og alle holdets
resultater er slettet.

'

- CY e<t'( 110'0-1., du' fn~k'.ft'

or'dt t frl 6 c. Y-tin;.,.,} en ,
->t&. ,'kk-(. - c{!-,.. er Joc/..f(-»dt !

Fra de højere cirkler.

På KSU's repræsentantskabsmøde 26/1-84 gjorde
unionsbestyrelsen opmærksom på klubbladenes be
tydning for klublivet og fremhævede Tårnbys blad
som et godt eksempel. - Mon de ikke læser Fri
bonden, eller har vi (red.Hans m.fl.) lavet for
meget fis med ratingsystemet? - Jeg spør1 b14re.

BG.
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Kølvigs breve - også for viderekomne!

Som bekendt genoptrukte VS sidste år en række artik~
ler som Bent Kølvig havde skrevet i Skakbladet under o
verskriften "Brev til et nyt medlem".Klubben har nu et
passende oplag af denne tryksag (24 sider i Fribonde- 1:

format),og bruger den som gratis velkomstgave til nye
medlemmer.

Men vi gamle må gerne være med! Selv har jeg købt lo
ex1 af "Breve ••• 11,og bruger dem som gaver.Kender vi ik
ke allesammen adskillige skakspillere som af en eller
anden grund ikke vil melde sig ind i en klub? For sådan
ne er "Breve ••• " en ideel gave til jul,fødselsdag,eller
en hvilken som helst anden lejlighed,og jeg har da også
snart fået givet de lo hæfter væk.Når de sidste eksem
plarer er væk,køber jeg nogle nye hos Bestyrelsen.Pri
sen er 2 kr (!),og kan ikke holde nogen væk,selv ikke
i de såkaldte fattigfirsere.

Det fine ved Kølvigs breve er at der også er noget
at lære for os gamle klubspillere,og det vil jeg bevise
ved hjælp af et lille parti fra årets vinterturnering.

Hvid: Steens. Sort: Lars P.
Spillet den 9/11 i Mesterklassen.

Kongeindisk(!)

1.c4

Jeg bruger gerne Vinterturneringen til at afprøve
nogle åbninger eller varianter som jeg enten ikke har
spillet før,eller som jeg har glemt fordi det er så læn
ge siden jeg sidst har spillet dem.

Når man sådan tager nye åbninger på repertoiret,må
man normalt betale nogle dyre lærepenge i starten i
form af boller og missede gevinster.Og hvorfor skulle
man betale disse lærepenge i Holdturneringen:hvor det
så at sige går ud over andre?

l.9-,Sf6
2.Sc3,e5

3.g3~g6
4.Lg2,Lg7

5.Sf3,d6
6.d4!?

En fingerfejl~Trækket fejler selvfølgelig ikke noget,
for vi kollliiler nu ind i en normal kongeinder,som jeg har
spillet mange gange med hvid.Men hjemmefra havde jeg be
sluttet at spille engelsk,altså her fx d3,fulgt af den
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sædvanlige aktion på dronningfløjen.Tbl,b4,etc.
I min bestyrtelse måtte jeg op til kassen for at få

en øl,og der mødte jeg Benny."Jeg har lige snydt mig
selv",klagede jeg.Men Benny trøstede mig,og med en Tu
borg i hånden vendte jeg tilbage til brædtet for at få
det bedste ud af partiet,selvom det nu var blevet kon
geindisk.

Og se,belønningen indfandt sig straks,idet Lars efter
kort betænkning spillede

6. ,-,Sc6??

Lad os se på mulighederne for sort i denne stilling.
Bonden på e5 er truet,og 6.,-,e4 går ikke p.gr. af 7.Sg5.
6.,-,e:d4 giver hvid en særdeles behagelig stilling.
Han får feltet d5,og hvis sort tager det felt med c6,
bliver d-bonden svag.Men det simple dækningstræk 6.,-,
Sb-d7 klarer alt,og giver en standardopstilling.

9 gange ud af ti er det dårligt for hvid at bytte på
e5 i kongeindisk,men det er alligevel en mulighed som
begge parter hele tiden skal holde øje med.Efter det
uforsigtige teksttræk kan hvid slå til med det samme:

7.d:e5!,d:e5

7.,-,S:e5ændrer ikke noget væsentligt på sagen.

8.D:d8+,K:d8 9.Lg5,h6 lo.o-o-o,Ld7?

Sort brød sig ikke om lo.,-,Ke8 ll.Sb5,h:g6 12.S:c7+,
som også ganske rigtigt er ulækkert.Men teksttrækket
taber endnu hurtigere.

ll.L:f6+,L:f6 12.Lh3,Sb8

Mens Lars overvejede dette triste træk mødte jeg i
gen Benny ved ølkassen."Nu er han færdig",mente jeg.
lllfoj ,han har lige netop fundet det eneste mulige træk! 11

Men trækket er ikke Hmuligt11.Man bedes nu kaste et
blik på det øverste diagram på side lo i Kølvigs breve.
Der er der vist en helt parallel situation.Hvid kan til
syneladende ikke nå at dublere id-linjen før sort slip
per ud af bindingen,men Kølvig viser en fiks løsning på
problemet:

13.T:d7l,S:d7 14.Tdl,Ke8 15GT:d7,opg.
En sød variant er 15.,-,Td8 16.Sd5!

17
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Pondus Cup - eller hvordan man får præmie
uden at spille godt

Igen i år havde arrangørerne slået rekord i
deltagerantallet ved at tillade alle eftertil
meldinger, selvom de havde en sidste tilmel
dingsfrist.

'urneringen forløb under det almindelige kaos
ved så store turneringer, det kan simpelt hen
ikke undgås.
Fra VS så jeg - skuffende nok - kun to, nemlig
Jan J. og Lars P. De var begge ikke særlig til
fredse med deres indsats, scorede 3 points af
6.
Jeg spillede - som lovet i overskriften - GRIS
i alle partier undtagen et, og det var i før
ste runde af turnerinqen uden kamp. I resten
satte jeg bønder i sl;g, hoppede i ~bningsfæl
der, som jeg ville have grinet af mig selv hvis
jeg havde affyret dem i lyn~ Hvordan jeg fik
4½ point, er en gåde for mig selv, og må være
det sa~.me for mine modstandere. Det k~n~skyldes
et enormt held og en "enestående" evne til at
fuske. Måske var det bare fordi de spillede
lige så dårligt som jeg, trods alt er det ikke
verdensmestre, der spiller i 2. klasse, og be
tænkningstiden på½ time er ikke nok for alle.
Jeg havde dog en "qod " grund til. at spille
dårligt, da jeg lige havde været syg og, som
jeg selv mener. stadig var lidt dårlig.
Nu er der vist kun tilbage at prale af min præ
mie, det var en 4. (kan jeg læse l Skakbladet)
men beløbet har jeg lykkelig glemt (og brugt;.

Eivin.:i
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Da redaktionen i de sidste par numre af Fribonden næLTlest på

Rrædend.e knæ har bedt OI'.l partier fra ViEiertu.rne:~:irlfen fø] ger

her et. Det e.:' spilJet l Mesterklasi~en l 3. rundo , 'lenny er

sort (d ,v;», at han fører 0e sorte bri.kkec}, Vi 1<0:11r:1er ind i
anden halvler- op stillj_n1;en e~ fortsat c-o.

sort: /fc; 'Dal ' h4 1 C ::-) ' u.S ~ e 7 ' .n 't<.:; 'h -
..., . l " 4 ~l . t . c-- .,_ . ' ,opa J e.; l Ø,J 88 1.g'c:l.r)i'."" ~-m{.'·epa 'v1.•':1lV;.~':'L~n bolden

~. -,DcJ 43 .nai ,Db?+ 44. ~(gl ,Dd/.+ -':-~ .DxclLj., cxci4 hvorefter t.11-

-,Dh2?·: 46.Dal ,mat!; 4S. Iel,h5 47. Kfl ,,,.,.;.! tiaber- i Lanæe

seie varianter. Panen st21:_es til r"diPhea. f'o r eventuelle in

tei::-esse.reae. .senny ap.i l l er det rie-tip·e. 4;;_'!.__-:-,Ke5 J4.Da7 ,-

omue r for at sparke stra,~i'e! ~fter 1+s~ • .Dbl ,- tabes .f-bonden

ved zig-zagskai.ker. 4-'~. -,Dc2+ 45. ·:f.'l ,Kdl1 ~:er vandt sort hur

tiirt efter 45. -,D~:h3 ,1: .DxE:7+,~~d,f f7.Dxd~:,Dxf3. .Ien Jenny vil

tt ,,,,,..., 7-r~17nd" ~,,G ·1+1" ... 4'D 5sæ e :na·c. •ru • ...,xe ,he) L •.. :~'..;,,f-J •• ~enia "• .u g_r J•. xc +,-
natv.rlirrvis i--~ ·e på crund ,d Xxf3 O{" }Jr,-2 ::iat.1·e11er .icke 48.Df6

D b3 4:-i ,, 1) A' c:: T' 7 (r:::. ,..,_, ~, 1 i.::7 Dd2· "'I)•d"!\X .:,,.U•.>, XC.• :,o •. ,Je, ,- . ,o.o.,. ,_,c + '-· -,1 T 05 X ;

Dxczl 5o. 1:4!,- De t bedc t> . =:-,o. -,b) 51.d~·L-: ~u Jee,rndte ~rat

blive uro p.'.'. tilskuerpladserne or ,.~. 1:dskL:tninr•·:-:lx:.mken.'l'iden

var ved at Løbe ud pt stopuret o;" s0'!:'-;, har .f::-ispa.'..'k lice uden

for st~affespa..:-~sfel tet ( r-1 ! 'i .På sc0~inr-Piavlen stt~-~ der o-1.
-1 D 1 5 2 •. 2 Dd2 - 3 . 1 . ) , 7 r' - ., - I " ,. d2 "• -,1 c + • ,g , + ) •.•g ,1 ::c, :;,~c_J+1.:: . ovsa ; ;_va ne
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57.Khl ,Dxel 58.Dfl+,K..x.<s3+ 59.Kgl ,De3+ 60.Khl ,Df3+ 61. oug. ,

Hvis nogen sku.l Le have fået den ide, at Jeg sancisynligvis har

en svaæhed for slutspil ( så vidt ,jeg ved ikke i slutsui I) o• , sa
har de nok ret. I-len nu kan læserne jo prøve kræfter med slut

spillets mudrede ynderlaf-'. Ihvertfald blev hverken Benny eller

jeg helt klar over on alle stier og smutveje var blevet kort

lag~ under analyserne i omklædningsru:~~et.

Herten.

PROGRAM APRILSNAR!

Redaktionen har ikke hørt mere til den i sidste nummer
nævnte forårsturnering,og har ikke modtaget et program
for foråret og sommeren.IvJ.en GF er den 9. maj!

Rettelse (nu igeno •• )

I sidste afsnit af Fribondens histqrie skrev jeg
om Gyldholms forside (Smil,nogen elsker dig) at den
blev stjålet af Politiken og trykt i spalten "Hvad de
dog siger" ..

Men den pågældende spalte i Politiken hedder "Oh
Danmark",hvorimod den i Information hedder "Hvad de
dog siger".Og nu er der ingen præmie for at gætte hvil
ken af de to aviser jeg læser til daglig.

Eigil sk&l have tak for at have påpeget denne tan
ketorsk.

Steen

25
21
95
97
33

lo
35
3o
74
84

79
74
18
71

6 47
Steen Schousboe

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

Klubbens giro


