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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

43.årgang nr 3

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

onsdag den 21. maj kl. 20 præcis
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April 1986

med følger.de dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Protokol 5.
3. Beretning 6.
4. Regnskab 7.

Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet under punkt 5
skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. maj.

Under punkt 6 skal vælges ny kasserer da Børge
Gyldholm efter mange års tro tjeneste ikke mod
tager genvalg.

Udenfor daesordenen giver Barkhuus kaffe.

Vel mødt alle, som akn krybe eller gå.

~ ~

Bestyrelsen ~

V E S T V O L D H O L D T U R N E R I N G E N

TurnerinGen arrangeres i Ar af Albertslund Skakklub
og spilles i denne klubs lokaler, Hedema.rksvej 14.
Der er 4 mand pa hvert hold og der spilles 6 runder
½-tilliespartier fordelt på 2 aftener og det er gratis
at deltage. Vi må deltage med så mange hold, som vi
kan skaffe spillere til.
Turneringen spilies TORSDAG den 10 april

TORSDAG den 17 april
begge aftener startes kl. 19.30



Hjertelig tak.

Jeg er dybt rørt og taknemmelig over den helt
overvældende hyldest, I har gjort mig til gen
stand for i anledning af at jeg fyldte 75 år,
hvad jeg dog ikke selv kan gøre for. Ug hvad
hur jeg så udrettet for at gøre mig fortjent
til al den virak? - Ikke andet end efter fattig
evne at udfylde det job, som jeg ganske frivil
ligt har påtaget mig, og det er vel i grunden
kun min forbandede pligt. Men der er altså nog
le i klubben, som ser anderledes på det, og det
retter jeg mig efter, og jeg vil ikke benægte,
at det luner, - mere end I måske tror.

Og så har I oven i købet udnævnt mig til æres
medlem, - på forventet efterbevilline ganske
vist, idet alene generalforsamlingen er kompe
tent; kære venner, I påtager jer en alt for
stor risiko for min skyld, og jeg betragter ud
nævnelsen som en stor og ufortjent æresbevis
ning, som jeg håber vil blive konfirmeret af
den rette myndighed.

En så enestående udmærkelse må vække ~n til
eftertanke og selvransagelse; er jeg værdig til
jeres høje tanker om mig? - For eksempel må jeg
nok erkende, (som de siger på Chr.borg) at in
gen har så skamløst som jeg spekuleret i folks
kløe, hvad der også fremgår af Nillers morsomme
"fødselsdagskort". - Det skulle da lige være ham
der i en annonce i Søndagspolitiken efterlyser
en uartig pige med erotiske lyster ud over det
sædvanlige, som han gerne vil honorere. - Det
kunne såmænd godt ligne mig, hvis ikke det var
sadan, at i min alder er kødet skrøbeligt, selv
om ånden er redebon. De skjønne ungdoms daw' ak
ja, akja.

Nedsunket i dyb vemod og i erkendelse af mine
store fejl og mangler må jeg slutte med min
hjerteligste tak til jer allesammen.

13ørge Gyldholm.
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Kjeld Kalusen 0 0
Bjarne Andreasen ½ 0 ½
,._A_. Clausen Fredriksen ½ ½ 1 0 ½ 2½
Svend Egenæs l t 0 0 0 1~
Axel Barkhuus 0 ½ 1 l½
Jesper Holm 0 1 0 0 ½ H-
Frode Sejersen ½ l
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},~artin Granau 0 0 1 0 1
Christian Hartmann 1 1 1 1 1 5
Helge Jørgensen ½ 1 1 0 0 2½
Leif Nyward 0 1 1 l½2

B(mny Valente 0 0

Indv.points 3 4½ 6 2 2 17½
Batchpoints 0 2 2 0 0 4

I 2. runde, som blev spillet 26. november lykkedes
det J. holdet endelig i8en at vinde en kamp. Sidst
dette skete var den 8. december 1982, hvor J. holdet
var.dt over et hold fra Glostrupo
Sejren blev fulgt op af endnu en, og holdet kunne
holde nytår på 2. pladsen, en placering som, hvis
den kunne bevares,ville betyde oprykning.
Det var dog de to bedste hold, som manglede og holdet
endte på den sædvanlige næstsidsteplads.
Christian spillede fremra8ende på holdet og vandt
fortjent topscorerpræmien.

Slutstilli~g 4. række gruppe J

Amager iil X 6 J 4 6 6½ 25½ 7
Allerød IV 2 X 5 5 6 6½ 24½ 8
En passant I 5 J X 4½- 5 4 21½ 8
Tåstrup III 4 J J½ X 2 5½ 18 J
Vanløse III 2 2 J 6 X 4½ 17½ 4
Vallensbæk II lt l½ 3 2½ J½ X 12 0
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HoldkaMp: 2.holdet Mod Københavns Skakklub - 5. runde

Efter forhåndsforventningerne blev
kun 4½-3, Mod KS. SoM spillet forløb
tilfredse Med resultatet.

det lidt skuffende
bør vi dog være

Vi fik en Ønskestart, idet Finn og undertegnede vandt
hurtigt og Meget let. Finn efter kun en halv snes træk
da Modstanderen fik en officer i kleMMe.

Helt afgørende var det iMidlertid, at vi for første gang
i denne sæson satte point til på de to første brætter,
endda hele to. Både Lars J. og Jan J. blev regulært
spillet ud af banen.

I de resterende partier blev der hård kaMp. Søren Juuls
parti bØlgede længe freM og tilbage.Efter et
ualMindeligt luMsk tårnslutspil blev der oMsider og
retfærdigvis taget reMis.

Ved hængepartitid stod Søren 8.P. klart til gevinst og
Jan Erik liges~ klart til tab. Eigil var Med hvid nåei
freM til fØlgende (interessante?) .stilling:

a b C d e g h



E1g1l p~stod hårdnakket, at han kunne slå selv en Larsen
1 den stilling. Vi andre stod og ekkoede i hor.
odstanderen kløede sig lidt i nakken og gjorde
MærksoM på at han ved bondeforvandling kunne ofre

ronn1ngen hvorefter sort ved genslag eller yderligere
ondeforvandling bliver pat. "Kun hvis jeg tager ~n
ronning, Men jeg tager en springer" koM det proMte fra

E191l. Det var vist lidt for Meget for KS'Manden, der
urt1gt fandt ud af, at han slet ikke havde tid t1l at

spille hængeparti. I de to øvrige hængepartier blev vi
µA stedet enige OM at give et point til hver side. Pæne
folk de KS'ere.

Johnny W. Andersen

tb
Partier til Fribonden~

Efter vor klagesang i forrige ntunrner modtog vi fak
tisk nogle partier fra årets Vinterturnering,og også
i dette nummer er denne turnering berørt. Men vi sav
ner holdkamp-referater fra 3.holdet,og partier i det
hele taget fra holdturneringen. Og så er der jo de ko
ordinerede turneringer:

Hvis Lars ikke snart indleverer et referat med et
parti,eller i det mindste en partislutning,så vil vi
offentliggøre hans parti mod Rendlev fra årets vinter
turneringl Offentliggorelsen begynder i næste nwnmer,
og vi fortsætter med 5-6 træk pr nummer indtil vi hører
fra ham. Eller indtil partiet er slutl Under alle om
stændigheder kan læserne allerede nu begynde at glæde
sig,enten til Lars's referat,eller til et parti som ikke
er helt almindeligt.

Vort motto er "Sidst med det første",men vi ville fak
tisk gerne have det omvendte motto. Og det kan kun læ
serne hjælpe os med.

Steen

tb
s-



OM AT KOMME FOR LANGT UD
af Jørgen Holst

Fribonden lider af stofmangel!Tænk,det læser
man lige pludselig i martsnummeret!Man tror ikke
på det,ligesom man normalt ikke rP.gner med hun
gersnød i Danmark,men det er alvor.Jeg iler hjem
og vil finde noget publiceringsværdigt,men ak,
der er ikke noget,de gode dyr er rådne.Jamen hvad
skal jeg gøre?Jeg havde jo fortalt redaktør Schou:
sboe at jeg ville foretage en rejse til Leningrad
i februar;det gjorde jeg også,men selv om der kam
meget godt ud af rejsen - så. kom der ikke noget
skak,ud over at jeg på gaden mødte en glad mand
fra Baku som hævdede at han var nabo til Kasparov
Og et gammelt løfte om en rapport fra Lunds skak
caf~er har endnu ikke kunnet opfyldes,om end det
ikke er glemto

Men så læste jeg jo i samme nummer Steens her
lige artikel om Samisch-varianten (f3) i kqnge
indisk,et smukt led i hans monumentale indsats
i dansk skakpædagogik.Og hvad læste jeg? ~o,at
jeg under en holdkamp på udebane mod KU,SCHLUDDEB
KS,skulle have fremført en åndrighed gående ud
på at han i sit parti mod Sven Pedersen nok var
ved at søge tilbage til udgangsstillingens tryg
ge fæstning.Det var nu godt nmk et par træk som
Lf2-gl og Sd}-el der havde foranlediget bemærk
ningen,og jeg ved jo godt at det strengt taget
ikke er springerens og løberens udga.~gsfelter,
selv om jeg som 9-loårig utviv.l..somt har spillet

adskillige partier med løberne og springerne på
uortodoxe udga...~gsfelter, men
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jeg kan godt huske hvad der rumsterede i mit baghoved
ved den lejlighed.Det gjorde nemlig Samuel Beckett's
ttMur~hy"(læs:Mor~hy),i hvilken der forekommer et _par
ti som gør så at sige alt det skak vi til daglig pro
duceret· inderlig tomt og latterligt.Jeg vil derfor o
versætte dette _parti,og ikke mindst noterne til det,
så Fribondens læserek kan få et kig ned i absurditetens
dybder.Franskkyndige bedes undlade at kritisere min EYK

oversættelse.Der forekommer følgende:
Hvid:Mu.rphy.
Sort:Monsieur Endon
Åbning:Affense ~ndon(eller:Zweispringers_pott).
M.Bndon havde altid sort.Hvis man foreslog ham at tage
hvid stak han så at sige hovedet und~r vingen - uden
det mindste tegn på nag.
l.e4

Sh6
2.Sh3,Tg8
3.Tgl,Sc6
4.Sc3,Se5
5.Sd5,Th8

6.Thl,Sc6
7.~c3,Sg8
8.Sbl,Sb8

9 .Sgl,e6
lo.g3

Se7
ll.Se2,Sg6
12.g4,Le7
13.3g3,d6

Primære årsag til alle hVli.ds følgende
vanskeligheder.

Sd5 er dårligt,men der il tilsyneladen
de ikke noget bedre.

Smukt og skarpsindigt åbningss_pil, under,
tiden benævnt "Slaget i luften"

Darligt bedømt.



14.Le2,Dd7
15.d3,Kd8

16.Dd2,De8
17.Kdl,Sd7
1B.Sc3

Tb8
19.Tbl,Sb6
2o.Sa4,Ld7
21.b3,Tg8
22. Tgl, Kc8
23.Lb2 ,Df8
24.Kcl,Le8
25.Lc3

Sh8
26.b4,Ld8
27.Dh6

Sa8
28.Df6,Sg6
29.Le5,Le7
3o.Sc5

Kd8

Aldrig set ~å Ca~~ de la R~gence
og kun sjældent ~å Divan de 8im~
son

Nødsignal.

Udsøgt spil.

En mere begrædelig stilling end
stakkels hvids kan man vanskeligt
forestille sig.

Fortvivlelsens snilde.
Sort har nu uimodståeligt spil.

Den hårdnakkethed hvormed hvid
insisterer pL at tabe en officer
fortjener al ros.
Uden overhovedet at ulejlige sig
med at sige "Jeg retteru stillede
Monsieur Endon her sin konge og
sit dronningetårn p~ hovedet -
hvilken stilling de opretholdt ti~
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31.Shl
Ld7

32.Kb2!!,Th8
33.Kb3,Lc8
34.Ka4,De8

35.Ka5,Sb6
36,Lf4,Sd7
37.Dc3,Ta8
38• .3a6

Lf8

39.Kb5,Se7
4o.Ka5,Sb8
41.Dc6,Sg8
fii:J.hi
42.Kb5,Ke7

partiets afslutning.
Slapt og henholdende træk.

Da Monsieur Endon aldrig~
sagde~na "SKAK" og ej heller
nogensinde med det mindste tegn
viste at han var klar over at
han angreb modstanderens konge,
eller snarere omvændt,så var Mur
phy i henhold til §18 fritaget
for at res~ektere dette.Men det
ville have været det samme som at
indrømme at redningen var tilfæl
dig.

Det står ikke i det skrevne ords
magt at beskrive den indre angst
der drev hvid ud i dette usle an
greb.

Monsieur Endon spil1er dette so
lospil aldeles frem.ragende.

?



43.Ka5,Dd8 At insistere yderligere ville
ikke være andet end pjank og
drilleri.Murphy opgiver.

Har man fordybet sig i dette parti,sa har man
selvfølgelig et andet forhold til det daglige pul
veriserende skak med al dets grb.d o,· tandgnidsel,
og i det fælgende _parti komn.e r jeg i hvert fald
ikke så langt væk fra udgangsstillingen.Jeg skul
le møde den fremstormende Morten H.Hansen,som hav
de meget seriøse planer om at vinde l.klasse i
Vanløses vinterturnering med maximumpoints,9 af 9.
Hvad skulle jeg dog stille op? Jo,noget langt fra

de meget trafikerede stier.Larsen nævner under
dronninggambit (i Abningsspillet i skak,1~57)
Tschigorin-varianten som en lidt lurvet mulighed.
Og Morten s pa Ll.ede minsandten dronninggurnbi t !
Og jeg resignerede mand, som i dun •. e turnering hav
de kastet gevinststillinger væk mod folk som dø
ren Juul,Johnny og Barkhuus,var Lk .;e indstillet
på at komme ret langt væk fra den udgangsstilling!

Altså skal han gøres utryg,og det lige fra star
ten. Der skete:
Hvid:Morteh li.Hansen
~ort:Jørgen Holst
l.d4,d5
2.c4,Sc6!??
3.cxd,DxD
4.Sf3?? Og tænk,han falderi med begge

ben og er nu chanceløs!
10



Udråbstegnet er Larsens,se det nævnte
værks. 121.

5.dxetDxD+
6.Kx.D,Lg4 Sort fremsatte efter disse forfærdende

begivenheder et remistilbud,hvad der var
både berettiget og humant;men hvid insi
sterede,han havde desværre ikke forstået
at hanspragt og vælde fra nu af ville hø

re op,så i resten af partiet blev ha.~ kun

hånet,sk:ubbet og demoraliseret.Se fx hvad
der kunne være tilstødt ham i lo.træk.

lo.1e3

lo. - ,Lxe6
REMIS

Fortvivlelsens opfindsomhed

Efter fx e3 eller Lg3 falder Guds hammer
med LxS fulgt af Lb4 og dybt godnat !
Nu har begge parter undgået faren for
et langt,ørkesløst,oDslidende parti,hæn
geparti,ugelange analyser og dårligener
ver.

Et skarpttbevæget og lærerigt partio

7.Lf4,o-o-o+
8oSbd2tSge7
9e6 ! ~??

Sg6

Litteraturs Jørgen Holst,dr.
l)Samuel Beckett:Murphy,1938
2)Arrabal sur Fischer,Editions du Rocher,1974
3)Bent Larsen:Åbningsspillet i slak,1957
4)Peter Dtirrfeld:Et politisk parti (om et andet be

mærkelsesværdigt remisparti),Information 14/3 1986
5)Steen SchousboesJubilæum med Samisch.Fribonden,

marts 1986
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Dødsfald.

Vor gumle ven og kam.n erat Sigvald Dranut-Larsen
er efter kort tids sygdom afgået ved cJøden den
2J.februar, et par uger før sin 82 års fødsels
dag.
Sigvald var medlem af klubben fra 1936 til 47,

og i en periode, vistnok 1938/39 til 1040/41,
var han endda klubmester. Efter Jl års fravær
meldte lian sig i 1978 igen ind og holdt t r-o f'u s t;
ved til sin død. I et brev til klubben i anled
ning af sin 80 års fødselsdag giver han udtryk
for sin glæde over samværet med gode kammerater
i sin gamle klub, og vi kan tilføje, at Sigvald
ved sin stilfærdige og hyggeli~e måde at være
på skaffede sig mange venner.
Vi har mistet en god kammerat.
Æret være hans minde.

næste nummer

udkommer om alt går vel i begyndelsen af maj,og vil
bl.a. rumme de afsluttende holdkampreferater og den
endelige stilling i holdturneringen. Desuden kom.'Tier
kasserer Gyldholm med årsrelnskabet OG budgettet for
det kommende år. Husk at medbringe dette eaj11v1-:1we1·
til generalforsamlin[;cn!.

Pro[;ram

Vi henviser- til bagsiden af forrige nummer!

~
Fribonden udgives af Vanløse Slrnkklub, som spiller
hver onsdag kl 19,45 i Lok aLerne i I.ienie;hedshuset,
.hekistevej 156, ved VanLørse Kar-l.e ,

Pormancl Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldho1.m 74 3:i 2}
Iiedaldion Hans lTielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klllbbens giro 6 47 84 33

Bestyrelsen.


