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Nu er det' nckl

September 1985
... 'i . .. .:••.. :

Vores skovtur løb planmæssigt å:f stabelen den 15. fh
iri ,men del t.age r-arrta.Lke t var i år rek'ordl"a:v,t: . '4. be ~o~:..
tjener at opregnes· for eftertiden: Gyldho·1m,Niller;·
Anniki, og mig selv. · · ·, · :.

Vejret var ikke så godt som i fjor,men de~ var da'
tørvejr,og efterhånden brød solen frem som vi er blevet
vant til på disse udflugter.

Det er helt åbenbart at dis-se skovture ikke længere
har medlemmernes interesse,og personligt mener jeg at
vi nu bør holde op med dette arrangement. Men j~g kunne
da godt tænke mig at høre f+a ~n eller flere i den'95~
procents majoritet som ~kke deltager i disse udflugter:.

Hvad er det egentlig der er galt? Er det for tidligt·
med afgang kl 11? Er søndag en dårlig dag? Eller skyides
jeres fravær bare en meget dansk afsky for mo1ion ~g
frisk luft?

Indlæg modtages med tak,men som sagt mener jeg at vi
bør standse arrangementet. De 5-6% af os som deltager
kommer nok ud at cykle alligevel!

Efterlysning.

Vi savner stadig partier fra Vinterturneringen. Må
vi gøre opmærksom på at vi endnu ikke har medtag.et et
eneste parti fra første klasse?

Og til Lars P.: Hvordan går det med
du lov€de os fra årets DM?

Steen

ilet part..i aøm

Red.



Sejr i Vinterturneringen

Af Bjarne Andreasen

Efter sejr i Vinterturneringens 2. klasse med 7½ pts
af 9,en efter tabellen overbevisende sejr,vil jeg prøve
at give et retfærdigt billede af denne sejr.

Tabellen sagde 6 gevin~ter i de første 6 runder,og
tre remis'er som afslutni~g,:n~e_get overbevisende.
Men,men,men •••

I første runde mod Stig Solhof var jeg to bønder bag
efter i et tabt tårn+dronning-slutspil,da Solhof satte
dronningen i slag. 1 point.

I anden runde mod Kurt Andersen havde vi lige spil,
en klar remis,da Kurt overså en officer i slag. Let
sejr uden overbevisende spil.

+redje runde: mod Barkhuus var også en foræring,da han
efter at jeg havde vist ham et svagt punkt,var uopmærk
som på netop dette felt,og jeg vandt to bønder,og fik
3 fjerne,sammenhængende merbønder.
Fjerde runde mod Jesper Holm blev vundet uden kamp.

Femte og sjette runde var faktisk de to eneste runder
hvor jeg spiliede godt skak. Disse partier bliver vist
efter indlægget,med noter af Steen.

Efter tavlen skulle.jeg nu have 1½ point i de tre
sidste runder for ~tvinde klassen,medmindre Barkhuus
satte point til. Barkhuus satte faktisk½ point til,
så et'point.var npk.

I bedste stormesterstil tilbød jeg remis mod Chr.
Hartmann efter l.e4,e5,og Christian akcepterede.
Dern~st Jan Erik Schousboe,som før partiet havde

fortalt mig at han ikke ville tage mod en remis. Efter
14 træk,i løbet af hvil~e jeg købte en øl,kiggede på
de andre partier,for til sidst at gå på WC,kom jeg til
bage og fandt min modstander væk,uden at han havde truk
ket,så min chance og tilbød remis. Uligefarvede løbere,
springer og tårn,med lige mange bønder,bør blive remis,
da stillingen var lige. "Dette fortalte jeg ham,og han
tog remis'en. ·

Før mødet ·med Helge i sidste runde vidste jeg at han
ville være tilfreds med en remis mod ~ig,~g da Jeg al-
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ligeve·1· ville vinde.,tilbød jeg remis eft·er ·l.e4,e5,
$Om "blev· .~kcepter.et. ~ ·,

Bar'khuus var en sn).u}-e ut~lfreds· med .0:en sidste. remis;
· og snakkede med Helge bagef'ter. For at der ingen t•vivl .
skal være: spillet var påbegyndt da +emistilbudet kom.

Nu til partierri,e,kommenteret af pteen S.:,

Hvid: Egmont.i?.
. •.
Sort: Bjarne A.

Dette kaldes Polsk forsvar,og regnes for noget af en
provokation. Hvid lader sig imidlertid ikk~ ·provokere,
men spiller sunde og fornuftige træk.

2.Sf3,Lb7
3.e3,a6

4.c4,b:c4
5.L:c4,e6

6.Se3,Sf6
7. o-o, Le 7 i. r ·

8.Ld3? , -: ·

Hvorfor spilde et træk på at flytte løberen fra et
godt felt? 8.Tel eller det skarpe 8.d5 var naturlige
fortsættelser,bvorefter Hvid bevarer fordel.

a.,-,c5 9.b3?

Dårligt af to grunde: For det første svækker det
c3,og for det andet forbereder det udvikling af lø
beren til b2,hvor den kommer til at stå for passivt.

9.,-,c:d4
lo.e:d4,Dc7

11.Lb2,Sg4
12.g3?

Styrker rovdyret på b7,og koster en bonde. Der måtte
spilles 12.d5! (Eller 13.d5l)

12.,-,f5?!
13.Se5,S:e5

14.d:e5,D:e5
15.Le2

Den stakkels løberl Men nu vil hvid neutralisere Lb7.

15.,-,o-o
16.Lf3,L:f3

17.D:f3,Sc6
18.Ta-dl?
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Det forkerte tårn. Hvid vil hoLde f2 solidt dækket,men
det var slet ikke nødveridLgt , og på fl står kongetårnet
alt for passivt. Hvid fortryder da også snart,se 22. og
23. træk. De mange ·hvide tempota~ har' givet sort, gevinst
stilling.

18.,-,Dc7
19.ldl,Lf6

. '
2o.L:f6,T-:f6
21.Se3 ,Td8

22.Tcl,Da5
23.Tfdl-,Se5

Ikke 23.,-,D:a2 på grund af 24.T:c6

24.De2,d5 25.f4,Sg4 26.S:g4,f:g4
27.Df2?

Fbr passivt. Dg4 måtte spilles,og tvis Sort slår på
a2 svarer Hvid 28.Tc7 med modspil.Nu får Hvid ikke fle
re chancer.

27.,-,e5 ·
28.Tc5,Db6
29oKhl,e:f4

og hvid opgav"

3o.g:f4,h5
31.Dd4,T:f4
32.D:f4,D:d5

33.Df5,Df8
34.D:h5,Df3+
35.Kgl,D:dl
36.Kg2,Tf8

Dette parti tabte Hvid på grund af nølende spil. I
det næste parti får vi at se hvordan man taber ved at
være for hidsig. Skak er et svært spil •••

Hvid: ·B.A. Sort: Ivan Nesterov

l.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lb5,Sf6

Efter min mening lige så stærkt som det moderne 3.,-,
a6. Hvid spiller da også straks et passivt træk:

4.d3,d6 5.o-o,Lg4 6.Sb-d2,d5??

Hvid er bedst udviklet,men alligevel spilder sort et
tempo på at åbne spillet. 6.,-,Le7 lå lige for.

7.Del,d:e4 8.S:e5,Dd5 9.L:c6+,b:c6



Sort står allerede til tab.Ødelagt bondestilling,in
gen udvikling. Men' det bliver værre endnu:

lo.S:g4,S:g4 l~.S:e4,De5?
- .

Merbonde, positLonsf'or-deL og ·:ud\riklilJ-gsfo-i:sp--ring ,t±l. :
Hvid •. Sort går over tilet usundt fældespil·,. Det ·kan Jo
være at Hvid overser den lille mattrueael .på h2 i 's Ln
sejrsrus. Men der er beredt en brat opvågning •••

12.Lf4!

Avl Hvis sort slår den, er han mat ef.ter_ 13, .Sf6++
(dobbel~skak) og 14.De8+. Sort burde naturligvi~ h~v~
spillet 11. ,-,Le7 "hvilket havde trukket pinen en del.~'
ud.

12. ,-,De6 ~- ........ .- ...
. -~ ~ /:_

Tredje gang denne dame trækker,og godt ~tå;r;-.-hun endnu
ikke:

13.h3,Se5

13. ,.-,Sh6 er naturligv:i.s også ulækkert ,men:

14.Sg5,opgivet.

Partiet illustrer på udmærket vis en lang'række ·go~e
begynderregler i skak: Åbning af spil.let .gavner- den
spiller som har den bedste udvikling, Træ~ ikke samme
brik flere gange i åbningen. Bring ikke dronningen tid
ligt i spil. Sørg for at få rokeret når det træ~ker op
til åbningaf centrum,etc.,~tc.

Vi ved det godt,men vi skal tilsyneladende alle~ammen
gøre egne erfaringer før vi husker dei;.• Lvan kan bet;ragte
dette parti som nyttige lærepenge.

.OBS

Husk Vanløsemesterskabet i Lynskak .den 18.s,ept • .1;
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MANGLENDE SPIL:l?ORST;GLS:~ e L'' e r hj";l~iemat i 30 tr,~l~.
Brønshøj Skakk Lub a vinterturnering 1946.
Hvid Eo.Amtoft - Sort F. Sejersen.
1: Sf3, Sf6. 2: d4, d5. 3: g3,
Hvid vil have sin løber pt g2o Lad den fa noget
solidt at pege på.
3: -, c6o 4: Lg2, Lf5.
I dronriinggambit er det ellers svært for Sort at
få udviklet c=løberen. Her sker det uden modstand.
Sort får endda dia0onalen bl=h7 gratis.
5: cJ,
bonden tager feltet fra springeren på bl.
5: - , h6.
løberen skal kunne undslippe. hvis Hvjd træk~er
Sh4.
6: Sbd2,
den spærrer for løberen på cl.
6: -, e6.
løberen p å g2 faldt ycierlisere i vu-d i .
7: e 3,
nu er d3 n, elt udakke t · e d Hv i d s -rn··0c-t·iJ·· ;n,.l . ......... l" .. rL • .1.~ .4 4 \. ,( .._. -'- ~- 0----i..... - . ·-- _,.
skal bonden helst blive st&ende.
]: -, Sbd7o 8: 0-0~ Ld6.
9: hJ?, . .
svækker både gJ , der m i s t e r d ';::ni.n~: o, des-uden
heb onde n , fordi de kan an,:::_:ribcs r.or~ et t r el:
mindre af .. Sorts bønder o~ f'o r-d t , a~._. lK,:e :-i:e:re
har mu.Li.ghedenat kunne v::el~,e r.e Ll.er, 2.t ry~~~e et
elle~ to f?lter frem.
9: -- ; Dc7 •. 10: .Kh2,
Hvid. går ind i en bindiuc. Det [:Ør det ek s t r-a let
at angribe den f'z-emrykkede l::ongestillin[;, og Sort
er P?-;rat.
10: - , .b5.
bonden rnå bremses. Efter h4 får :Sort. en meget
generende sprin0er p å p~'j_ ;::;4·, 06 efter 0-0-0 kan
bønderne angribe understøttet af t1rnene. Hvid
kan i den klemte_sti'lling ikke skaffe hj:elp til
forsvaret. :~an har bru[;t ·tre træk på at hæmme
løber og sprinGer p1 d=fløjen 03 a~dre tre træk_
på at. svække kongestillin~en og ikke udvikl.e t , ·
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Han kan derfor ikke mobilisere et modangreb i tide~
li: Sh4, ..
Det· luner akkurat . .sn mecet som at tisse i b.Ykserne,
ri"å:r rrian fryser; f'or nu har j ~g to a·ngrebspunkter
eller to tempi, om man vil.
11: -, Ld3.
Det var det felt_, han for:2rede mig i ·7. træk.
72: Tel2 g5~ 13: SfJ, h5. 14: Sfl, Lxflo
15: 'Txfl, hx:g3+. 16: f,xr;3, Lxg3+...: 1-7: Khl,
:t~c;l var vel" bedre, men Hvid har tabt.
17: -, i;4. 18: Sg5, gxh3. 19: LxhJ, 0-0-0.
UDVIKLING:'. Bedre sent end aldrig. Hvid kan ikke
slå f7 "for Txh.3+. LG2, Th2-;i:-. Kf3, Tf8. Se5, Sd4+.
Kg4, '.l;h4 m~ t . · .
20: 1(62. Tdg8 •.
I håb om at SP:1'int';crcn :=_2.r. til f J. Der ville.
følLe Lfl+, PL □at i to tr~k.
21 ,.., ..o7 - 1 "' "0 T-f? rn h 3 '"' -: ·K 2 .-,.,, 4: uX1. $ .lJ.rlc+. l:'.c..: A , _,_x _. c_: ·~e , .se •
en centralsprL1.::;erJ Den seneres ikke af bønder,
den bLokcr-e r e=bonden, der liæmr.•er løberen .p å cl D

Den d:::;~~ke.:.' f2, s:.... Hvid ikke på Tg2 kan sætte
noiet imellem p~ f2 o~ b=bonden kan ikke trækkes
nu. ~ndeliGt er der truslen Sg3+,
24: Kd3, TF,2. 25: Del. c2.
truer c4 mat.
26: c4, _ cxdzl ,
truer Dxc4 mat.
27: bJ, Sdc5+~ 28:. Kxd.4, e5+. 29:· ·opgivet:·
der er mat i næste træko ·
Den sorte succes skyldtes ikke lange og svære
beregninger men kun sunde og fornuftige træk
samt ikke så lidt hjælp fra Hvid. Han fik en
springer i spil, mens resten af hans officerer
endnu står på f ørste række. Fo s~

Flere artikler af' FS :følger· i de kommende numr-e ,
Desuden kommer der -artik1er af Eivind og Mor-ten.
"Fribonden" - e-t or'gan i stadig vækst! d-re .•



Herlev Skakklubs Forårs ElvIT.

Fra midten af april til begyndelsen af juni del tog
jeg i Herlev Skakklubs Forårs EMT. På trods af plads
mangel blev turneringen spillet planmæssigt. Pladsen
var det eneste minus ved en ellers ud.mærket turnering.
Turneringen var delt ind i 6 grupper med 8 spillere

i hver. Den gruppe, jeg spillede i, så ud til at være
den mest jævnbyrdige af de 6 grupper. Ratingforskellen
mellem den højestratede og den laveste var således kun
29.
Det blev dog ikke en helt så jævnbyrdig gruppe, som

mange havde troet. Vinderen skilte sig helt ud, og i
bunden lå 3 spillere og kæmpede om pladserne. Der var
kun spænding om 2.-pladsen, som ville give 150,- kr.
Inden sidste runde kunne 3 spillere få præmien, men
jeg havde nok de bedste chancer, da Torben Larsen fra
Skovlunde kun havde 3½ points, og den anden spiller
med 4 points skulle møde den senere vinder.
Jeg vil ikke vise mit parti fra sidste runde, men

partiet fra L runde, hvor jeg spilled.e hvid mod min
senere konkurrent til 2.-pladsen. ~

Hvid: Jan Erik Schousboe, 1427 - V~nlø,e
Sort: Mogens Juul, 1400 - Herlev

----------------------------------
1: d4. d5. 2: c4, Sf6. 3: Sc3, Lg4? Kan det spilles?

b6. 5: c:d'). e6. 6: Da4+, Dd]. 7: d:e6, L:e6.

12: Le2, o-o. 13: o-o, b5. 14: Sg5, Lf5. 15: d:~5,
S:c. 16: b4. Sd3. 17: a Se. 18: f4 Sc4. 1°: L:c4
b:c4. 2o: e'4, Lc8? Sort har kun et træk her, nemlig
2o: -, h6. 21: e5, Le7. 22: e:f6, L:f6. 23: Tacl, Td8.
24: Lel, h6.· 25: Sge4, Ld4+. 26: Lf2, Lf5. 27: L:d4,
T:d4. 28: Sg3; Ldj. 29: Tf2, 'rad8. 3o: Tdl, Kf8.
l:·'Sa4, Td8....:d6~. 32: Sc5, 63. 33: S:d3, T:d3. 34: 'I1:d

T:d3·. 35:. Tc2, _Tdl+. 36: Kf2, Td2+. Han kan alligevel
ikk~ radde'sin bonde. 37: T:d2, c:d2. 38: Ke2, Ke7.
39: K:d2, opgivet. 1-o

-----------------------------------

Art::i.kleri' 'fprt's~ttes på .næste s:i,de.
.,Red.



Slutstill i_ngen i gruppen blev:

1. Michael Bloch, Herlev
2. Jan Erik Schousboe, Vanløse
3. Torben Larsen, Skovlunde
4■ Mogens Juul, Herlev
5. Jørgen Helleberg, Albertslund
6. Frank Desting, Herlev
7. Rene W. Nielsen, Gentofte
8. John Stubmann, Brønshøj

1 .
- 2 1 1 f 1 1 1
½-½1½½11
0 ½ - 1 0 1 1 1
0 0 0 - 1 1 1 1
1 1 1 1 122 o-;a:02
0 ½ o o ½ - 1 0

0 0 0 0 1 0 - 1
oooo½lo-

6 p.
5 P•
4½ p.
4 p.
3 p.
2 p.
2 p.
l½ P•

Jeg tjente 150,- kr. og 77 ratingpoints på den tur'ner-i.ng,
så min nye rating blev på 1504. ·

I Vesterhavsturneringen fik jeg 4 points i den mest lallen
de turnering jeg nog~nsinde har spillet. I Esbjerg fik_jeg
14 ratingpoints (store summer), så i øjeblikket har jeg et
ratingtal på 1518.

Jan Erik Schousboe

Rettelser.

I ~enni's lange referat fra Vinterturneringen (juli
nummez-et ) havde jeg som maakf.nakr-Lver begået adskillige
bommerter som Benny naturligvis er uskyldig i. Et par
af disse kræver korrektion:
· På side to hedder det i andet afsn;i. ts første ·linje:
"Stefa.h ekape r-fmerrtere'de ••• 11• I Benny' s manuskript stod
det korrekte 11Steen ek~perimenterede1'.

Ligeledes på side 2,syvende afsnit,linje 1:
"Asbjørn er altid god for 2o-5o% i mesterklassen.11

I Benny's manuskript står det lidt.mindre beskedent:
"Asbjørn er altid god for.4o-5o% : •• "·- Paz-don]

Steen



Åbent brev til
rette vedkommend~.

K•re, lidt passive ven,
Hver t~edie m.åned sen,der jeg dig J3n ;giroop

kræyning på et kvartals kontingent, at betq.le
senist _den på ko r-t e t angivne da-to, og. jeg bli
ver. så lykkelig, når du betaler,· selv når det
sker med en ·måneds forsinkelse. Men når jeg ik
ke hører fra dig bliver Jeg meget, meget ned
trykt; Herregud, tænker jeg, .så er han nok død,
hvor vil jeg dog savne ham. - Det synes jeg nu
nok du kunne spar~ mig for, bare ved at sende
mig .eJ .. :par ord, _fo.r eksempel Du kan rende mig
i.-~.. ~-; det er da altid et livstegn, og det
vil~e~lette'en sto~ ~ten fra mit hjerte.
~ås,e knib~r det me~ ;kiliingerns; det kan

jo blive småt for Anhver, det ved jeg selv alt
om, - men så burde du sætte dig i forbindelse
med mig og sige Hør, sådan og sådan---, så kun
ne vi µok finde ud af noget, for trods alt det
grimme der siges om mig, er jeg inderst inde
et ejegodt gemyt.

Vil du ikke nok for fremtiden lade høre fra
dig på en eller anden måde og ikke bare lade
mig svæve i uvished, et bytte foi alskens
angst og mørke anelser.

Med kærlig hilsen
din inderligt hengivne

kasserer.
Set i klubben-

To gamle førsteholdskæmper er for nylig blevet set
i vore lokaler. Det drejer sig om den fra EF-hovedstaden
hjemvendte Leif Jensen (Der er altid tid til en protest)
og den til Ro-skilde udvandrede Erik von Essen (Jeg til
byder remis) •

Begge disse længe savnede personer ytrede interesse
for at b-a,gyn.de at spille ig.en, omend i det små. Det bli
ver spændende om vi får en tiltrængt :fornyelse i Vin
terturneringen og på klubholdet.

Velkomme.n tilbage i

ID
Steen



Til lykke.

Vor gode kammerat Svend Egenæs fylder 75 år
søndag den 25.august. Vi ønsker hjertelig til
lykke og fortsat godt helbred. Vi regner med
Svend i vore rækker i endnu mange gode år.

Bestyrelsen.

Subversion.

Fribondens intelligente læsere er naturlig
vis klar over, at udtrykket dækker det begreb,
der på ældre dansk hed undergravende virksom
hed, og at der hentydes til sommerensaltover
skyggende, uhyggelige begivenhed, som har sat
vor fortræffelige efterretningstjeneste i høj
este alarmberedskab. I radioavisen benævnte en
af vore dygtige speakere det super version,
endda to gange; vort modersmål volder åbenbart
visse vanskeligheder.

Hvad har så det med skak at gøre, hvad angår
det os, vil du sige. - Dette er en meget alvor
lig sag, som har bud til os alle, og jeg føler
det som min u.afviselige pligt_ at råbe vagt i
gevær! - har vi forrædere blandt os? Også du
og jeg må være på vor post og kende vort an
svar, for fjenden lurer alle vegne, hans meto
der er lumske og mangefold, og ofte går vi uaf
vidende hans ærinde. Hånden på hjertet: hvornår
var du sidst i Malmo? - Eller når præsten i kir
ken siger Fred være med Eder, - protesterer du
så? - blot for at tage et par al_mind_elige ek
sempler.

Du og jeg og de fleste med os handler sikkert
i god tro, men ved nærmere eftertanke må vi ~ok
erkende, at vor naivitet nærmer sig•det forbry
deriske. Der m~ nytænkning til, vi må 'aroe_jde
os frem til en 'klar og·sand opfattelse· af ti~
dens bar ske realiteter - og handle deref'te.r., så
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vi kan gøre os fortjent til det stolte hæders
navn DANSK.

Lad os give hverandre.håndslag på det.
Danmar,l< leve!

En patriot.·
~ . ..

'r

Hvad koster det?

Vi har længe ventet en pris~tigning på Fri
bonden, og d~n e~ nu en.kendsgeTning, idet off
e e tp.t ada r- _er. ·steg~t 2510,, øvri-ge produktionsom
kos;tn:inget!_: 50%, hvad dei; f'or e:t 16-si-ders num
mer be'tyde·r 'en_s_tigning på JJ,677-~. Men da pri
sen"stactig ni~( 's(ges at. være særdeles rimelig,
ja ;s~i.nagt,igt nillig, vil._ vi nok undlade at gå
til- :mbn·opol til.synet.

:Al tihg'. stfger jo,, undtagen Lønns n og klub
kontihgent~t, og nu er uniqnskontingentet og-
så st~get, så det budgetterede driftsresultat
begynder a'(: fortone sig i den blå luft. Alt det
må vi nok lære at leve med, og det kan vi også,
hvis bare folk vil vænne sig til at betale kon
tingentet så nogenlunde til tiden, hvad det sta
dig kniber med, og kasserer~n må gå omkring og
se undselig og bedende ud af øjnene, som en sul
ten baggård~kat efter en røget sild, der hænger
for~ hø-J t. : _ H-

Men de't; er da heller ikke h,elt oillig\t at spil
le ~.kak; de seneste beregninger vi ser, 11:t t bort
set fra turne~inger og andre udskejels~r koster
det pr time. kr l,83 for seniorer, mens juniorer
og pensionister slipper med kr 0,94 pr time,
og så skal der ikke betales ekstra for brug af
bræt, brik.ker og ur.

Det er fristende .at s.ammenligne med noget ved
navn pensionistsv~nr.Jning" der ska L forestille at
være en slags soe,:j.al fo.ranstaltning. Det koster
kr 2o,- om måneden for 1 gang ugentlig a 1 time,
undtagen på skolefridage, som man ikke får af
slag i betalingen for. Prisen er på 2½ år ste
get fra kr 7.-, så de llsociale" myndigheder ved
nok1 hvordan madposen skal skæres. Omregnet i

12

~



effektiv badetid giver det kr lo,9o pr time, og
det foregår for Vanløses vedkommende i et kom
munalt svømmebassin med lækkert klorvand, om
tren~ lige så dybt som et -gammeldags v~ndfad, og
af nogenlunde. samme størrelse. I, _:som er .gamLa
nok, prøv og døm selv, - hv-a s I t ø r-, "Ære være
Weidekamp og ·alle hans & J t Z · t l ■ni · mp11is■■■:K
(strøget af censuren) .

Nå, det Jeg ville sige var· ·bare, at må ake er
det alligevel ikke så farlig dyrt at spille
skak, og så betaler vi selv hele· gildet og står
ikke i taknemmelighedsgæld til diverse paver- el-
ler ·andre honoratiores.·- _ · .

Så kan jeg for resten meddele, at der siden
generalforsamlingen og efter phillosof Tarmi~s•
~jertegribende appel i juninummeret er solgt 2
(skriver to) eksemplarer af jubilæumsskriftet.
16+2 = 14, inge~kommentarer. K-r- assereren.

V I N T E R T U R N E R I N G E N

Vinterturneringen starter onsdag den 2. oktober
Der spilles efter samme reglement som sidste sæson
med enkelte små ændringer ( se næste nr. af fb )
Indskud er 40 kr. ( juniorerne får efter velgennem
ført turnering indskuddet tilbage )
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 25. sep
tember. ( Evt. eftertilmeldte kommer kun i·betragt
ning, hvis der er plads. )

Vanløsemesterskabet i lynskak spilles onsdag den
18. september kl. 20.00
Sidste frist for tilmelding kl. 19.45
Indskud 10 kr.
Turneringen er i år "åben" og er omtalt i Vanløse Avis.

-- ..~
Holdturneringen starter ultimo ok-.;¾*( se program
andetsteds i fb ). KSU1s turneringsleder skal have
antallet af hold at vide senest den 17. september,
derfor skal vi have jeres tilmelding senest onsdag
den tf. september.



Det ~gyroer af gå op for en,' hvorfor Hans Nielsen så
iænge l:iar været i kqriarn1,o-1.age med_Ol_e· Ol.sen , og ikke
s-åsnart denne strid er· ~il?-gt opstår en ny, nu med Knud
4IØj:gå:rti fr~1r:·Mvii:iovre S-pemway~Iub •
leg, kan helt tils:J,:utte mig kvitikken, idet jeg selv er
blevet i].de berørt et par ·gange. En overgang læste jeg
nemlig-"fpiborrlenl' i S-toget frem og tilbage på. arbej.:..

·:ae.:t·.c_;.Q.g her .skere det meget piru.ige-? at næsteri hvergang
jeg læste H.N.'s holdkampreferater, begyn:lte jeg at gri
ne hØjlydt, (se som eksempel Capa-I - v.s. I - referatet
primo.'1984). Res\,l.ltatet blev,.at jeg måtte skifte arbej-

1
·de:;. de .Øvrige S-togspa-qsagerer snakkede i ·J<rbgene ( "der
er)1anJ·:tossen,. deri griner:> fjoget":) og det blev på et·

. tidspunkt uudholdeligt, .... ., .:

Nu hvor man er flyttet til provinsen, kunne rran overveje
at skifte skakklub, men jeg ir.drømmer min last: .Ieg kan
.ikke undvære Hans Nielsens ho.ldkampr-eferater !
Til Y'11u.d HØjgård kan jeg svare, at endnu har jeg ikke
medt; nogen,. der har taget Hans Nielsen alvorligt, ikke
engang Ole Olsen.
Jeg'håber inderligt1 at Hans Nielsens tilbagevenden til
speedway-la.."rlsholdet ikke betyder yderligere fravær i
klubben el-ler·'færire (og mere diploJ:B.tiske) referater i
"fribonden"'.
Ga::l speed!

I'-/

Fjoget på 3 • bræt



EN KOMBI-ØVELSE
Diagramstillingen fremkom en
gang under en analyse af et
parti. Fordringen er: Sort
trækker og vinder meget let,
som en hjælp kan det siges,
at hvid i hovedvarianten bliver
sat mat.

Eivind

Løsning på bagsiden

Hør nu her!
Som bekendt er alle klassevindere i VT,præmie

tagere i koordinerede turneringer,og topscorere
på klubholdene tvangsindlagt til at bringe mindst
et parti i "fribonden". Selv redaktør Hans Nielsen
tager fri fra speedway et par dage for at kommen
tere et parti fra afvigte sæson. Så hvad venter
du på?

ATTER I BASSERNE

I Studenterforeningens Jubilæumsturnering deltog 50
spillere, deraf to fra VSo
Til en afveksling "savnede" man "elefanterne", og
måske er det baggrunden for to meget ringe resultater,
måske er fo.rklaringen nok snarere den meget naturlige:
vi spiller dårligto
Resul taterne Ny rating
Mesterklassen Stefan Hansen ½00½010 2 1884
1. klasse Eigil Pedersen O½½OO½O l½ 1710
Overskr;i.ften hentyder til mit resulta~, som betød ned
rykning til basisklassen, "basserne". '

SH

Steen



LØsning_12_å KOMBI-ØVELSEN

_Så du 1 .. :hxd3 ? Det vil' 'jeg -vove at gætte på.
l :.. • • • ' ' ~

, ,Me.n ,Aå. .du også · l.. , . Dxd3 2. Dxd3 _Tel+, 3 .- Kh2
''Le5+ · 4 ~-· n~3- ·?, Muligvis oq s å i.. Men~- så du så ikke
... i·..... \ . i': • . t .. ·> .• ;

me1re? ..

N&-,,:'men så vil :j.eg- af sLoae ; ··at ,.d~tt~· ~r det
. -.: .

rigtige_ $por, sort spiller nemlig ·4 ••. Txh3+!~ . '

og. ~~tten· .. fØlge:r; med 5 •. , .. Thl.
Eivind.

Åbningsteor.i ( emn-e:,tematurneingen
V~nløsemesterskabet 1.-J. runde
Åbningsteori · · '

· Vanløsemesterskabet 4.-·6. runde
Vanløsemesterskabet·i lynskak
Gode råd om vintert.urneringen
Vinterturnering 1. runde
Vinterturnering 2. runde
Vinterturnering J. runde
Vinterturnering 4. runde
Holdturnering 1. runde
Udsatte partier+ hængepartieri i

Vinterturnering 5. runde
Holdturnering 2. runde
Udsatte partier+ hængepartier

19.00
1.9. 45
·19; 00
19·.45

,. ·20~00
20.00
19.45
19.45
19.45
19.45
Jl/10
19.45
19.45

- 21/11
19.45

li/09·

PROGRAM
j/09

18/09
25/99
2/10
9/10

16/10
23/10
28/10 -
6/H.

lJ/11
18/11
27/11

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

Formand Stefan Ålekj.ær Hans.en 79 lo 25
.Kasserer Børge -Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen :Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 5 47 84 33


