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J7. årgang nr. 4 juni 1980.

UNDERVISNING IGEN PÅNY
I erkendelse af, at også skakspillere er mennesker og dermed
udstyret med rimelig kort hukoIIllllelse, beder $teen Schousboe
os hilse og sige, at gennem hele soIIll!lersæsonen vil der være
undervisning i kælderen. Sædvanlig tid, kl. 19,20 præcis.
Der bliver således mulighed :for at være ajour med de sene
ste teoretiske landvindinger, når efteråret starter med tur
neringer af forskellig slags. Nød o:p og få forøget spille
styrken.

Generalforsamlingen

fandt sted 28/5, og 25 var troppet op, - strålende i betragt
ning af', at TV på det nærmeste har ind.ført tradition for med
Djævelens vold og magt at sende :fo'bål onsdag aften. Dagsor
denen er nævnt i forrige nummer, og både denne og debatten
var ganske lidt usædvanlige, så et detaileret referat vil ik-

. ke følge.
D.v.s. kun til dels, idet eks dit & dat Jensen ik.~e overras

kende blev valgt til dirigent (under applaus), og det var vi
nok et par stykker, der fortrød. Mest fordi han holdt sig til
reglerne. Nogle gange var det tydeligt, at han selv kunne se
komikken, og da havde han svært ved at holde masken; - dog,
det gik endda.! (Suset f'ra større stæder) • ,

red.



Dit & dat-Jensen i aktion. ~ , _- - - rt.. il._':/
_ -,~t·I

Hovedindtrykket af formandens beretning var, at det har væ
ret sådan et halvgodt år, toppen af kransekagen værende 2.
holdets oprylming. Men, kære Stefan, det er ikke god tone i
samme åndedrag at nævne muligheden for nedrykni..".l.g igen. Slig
reulighed eksisterer slet ikke. Det står fast •••

Folkebladets fotograf var til stede ved udnævnelsen af'
klubbens. første to æresmedlemmer, Sejr HoUllla.11.n og Henry
Stjernqvist, hvilken ceremoni ud.foldedes u..".l.der idelige klap
salver fra forsamlingen. Stjernqvist berettede om gamle dage,
og man fik indtryk af, at skaklivet ikke va:r: kedeligere den
gang, hvor den syntetiserende skakliteratur endnu var i sin
vorden, atmosfæren jomfruelig, og man· spillede spillet for
spillets skyld!

Gyldholm fremlagde regnskabet, som var helt fint, og han
hyldedes for de små og ubetydelige restancer. Ba.rkhuus for
talte om det ubehagelige, ugentlige underskud på øl/kaffe
kontoen, et underskud som helt urimeligt svier til ham, og
derfor var det efter re.feren.tens mening ikke tilstrækkeligt,
at vi gav ham en proforma-hyldest for at sørge for vort
velbefindende. Hyldesten skulle helst give sig et ganske
andet kontant udslag!

Forslaget i fb nr. 3 p. 12 blev nedstemt med cifrene 9 for,
lo imod og 6 tilkendegav, at de hverken stemte for eller
imod. Det var ikke særlig heldigt, og det lnmne til en vis
grad være .forudset. Dertil konnner, at forslaget jo ikke glim
rede ved at være veltl.L-rneret. Yderligere fornemmedes en smu
le intern strid i bestyrelsen, så fremlæggelsen var ikke den
mest overbevisende•..

Ud af bestyrelsen gik Jens Winther og Steen Schousboe, ind
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Side 4 opfordrer redaktionen kronikørerne til at
passe på klummebredden. Det lyder uartigt, lad os
være enige om, at pornografi skal være bandlyst fra
Fribondens spalter. - Der er også en formaning ved
rørende farvebånd, det er et hib til mig, jfr min
høflige henstilling side 11 og efterlysningen side
13. Det kan vel blive småt for enhver, men for re
sten har jeg da fået skiftet farvebånd allerede en
gang i februar. De nævnte to indlæg er producerede
tidligere men skulle efter sigende være gået tabt
hos postuvæsenet. Det er et held, at de dukker op
inden klubbens 5o års jubilæum, selv om de nu e~
lidt antikke, da der er sket en del i mellemtiden.
Med skakure ligger det sådan, at vi har fået repa
reret 23 stk og saneret beholdningen. Vi har nu 6
til 8 stk af ældre model, fuldt brugbare, som even
tuelle liebhavere kan købe til meget rimelige pri
ser, Jo til 4o kroner pr stk. Den høflige henstil
ling m.h.t skakurets rette røgt og pleje har sta
dig gyldighed.
Til efterlysningen er der et par korrektioner: De
udlånte ure betragtes nu som afleveret og ude af
verden, tak! - Biblioteket (Euwe 1-12) har også
fundet hjem, undtagen bind 11 og 12 (Offene Spiele
Il og III), lånerne bedes melde sig snarest. - De
nævnte gamle skakblade i komplette årgange er alle
solgt, beklager. Men vi har ca 4o gamle enk.eltnum
re, som kan erhverves for en krone pr stk (skak
forhandlerne forlanger 25 kr for lo stk), henven
delse til kassereren.
Hvis der dukker flere af mine gamle indlæg op,
skrevet med slidt farvebånd, håber jeg, redaktio
nen uden videre kasserer dem.
Og så vil jeg slutte med udgangssalmen: Tænk alvor
ligt på ~~-~t~ngentet. Sommeren står for døren, Mal
lorca, Hobro og Sri Lanka kalder, fuglene flyver
fra reden, og den stakkels kasserer sidder tilba
ge med problemerne og kæmper fortvivlet aod kredi
torerne. Inden I stikker af, så sørg for at få be
talt, meget gerne også for sommermånederne, så den
ny- eller genvalgte kasserer lige som I andre kan
få lidt glæde af den velsignede årstid, uden at
skulle være nødt til at gå under jorden.
På forhånd tak, Amen. B.Gyldhol.m



svar til Gyldholm- ----===
Jeg formoder, at vores kasserer er ude efter betydningen af
det hjemmestrikkede ord miskendels. Det er en af mig opfun
det omskrivning af Gustav Wieds "miksendils", i det mindste
benyttet i samlingen "Silhuetter", 1891. Jeg gå:J: ud fra, at
det betyder noget i retning af mestendels. Herre Gud, lidt
smutter der jo altid; men jeg synes, det er beklemmende i et
og samme nUlll!ller at blive a..."lklaget forkristelighed og porno
grafi, al den stund at fb. vel ikke skal være forum for no
gen af delene. Desuden er Modersmålselskabet først dannet
for nylig og har altså ikke nået at gøre nogen indflydelse
gældende (på mig i hvert fald).

Til klu.r-umebredden. Her har jeg en lumsk fornerrnnelse af, at
G-yldholm udmærket godt ved, hvad det betyder, hvilket er
heldigt for ham, da det kun er normalt for folk af rimelig
dannelse. il hensyn til mindre befæstede sjæle kan så op
lyses, at "kl.umme" er en forkortelse af columna, koLonne v
hvilket udlagt er en søjle, og det synes jeg ærlig talt er
mindre frækt end det vulgære "spalte11~ so:n også bruges af'
og til.
M.h.t. farvebånd skal Gyldholm modtage min uforbeholdne

undskyldning. Det er snarere på tide, at ,jeg selv ønsker
mig et nyt!

Hans

Kan hvid spille
LhJ med truslen
Sxd7, Txd7
Lxf5 og dermed
vinde en bonde?
Eller har sort
et krafthiv?'.



kom Claus Steenbeck og Kim Ørsnæs.
Og så var der en masse præmieuddeling, og nogen klubmester

er der endnu ikke .fnndet; men alt lykkes jo før eller siden
i en gasovn.

Slutteligen udbragtes i pagt med traditionen et 3-foldigt
leve for klubben, hvorefter nogle trissede hjem (forme-der
jeg!), andre spillede skak, og de resterende tog på Aalborg
og fandt ud af, at nogle nok havde sagt for meget, andre for
lidt! en hel del lige tilpas •••

KRITIK af IffiITIK

I en sympatisk bestræbelse på at komme letkøbte kom.~entarer
og overfladiske vuxderinger til livs kritiserer den tidlige
re klubmester Ha.ns Nielsen min artL"lcel i "Fribonden'' nr. 2,
1980. Han antyder at konnnentatorer ser det de gerne vil se
og overser det der ikke passer dem - og dermed kommer de til
at .fuppe læserne. Det kan der være megen sandhed i.

Ha.~s Nielsen skriver at jeg i partiet mod den nuværende(?)
klubmester Steen Schousboe ville have stået elendigt med hvid
efter 12. -, exf! 13. Lxf, Se5!, og jeg indrømmer at jeg bur
de have gjort opmærksom på denne sidste mulighed. Han siger
at hvids bondestilling er forfærdelig, ligesom han også synes
at mene at det hvide spil stra.~der når sorts svage felt ikke
~.an bruges til noget.

Imidlertid skal Hans Nielsen 1.rære forsigtig med i denne
jagt ikke selv at afsige forhastede domme. Det var, som det
fremgik af min artikel, ikke feltet d5 jeg ville erobre ( jeg
skriver derimod at sort i åbningen selv havde meget svært ved
at trænge frem over dette felt-), det var d6. Og den er
stadig svag og immobil. Hvids fremtid ligger i et angreb :på
denne bonde, og det kan ske med dronning og tårn. (Dd.2,Tfdl).
Følgende viser hvor vanskeligt det er for sort - cg selvføl
gelig er det heller ikke nemt for hvid; skak er jo i det he
le taget ret svært:
A) 14. Dd2, 0-0, 15. Tfdl

16. Lxd.6 c) 14. Dd.2, Le6,
DxT+,DxD, 18. TxD+-,KxT, 19.

Jørgen Holst
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B) 14. Dd2,Sxc4, 15. LxS, DxL,
15. Tfdl,Tad8, 16. LxS,dxL, 17.
Sxe5



ad kritikken af kritikke~

Nu er det jo ikke altid således, angrebet på et svagt punkt
i modstanderens lejr fører til idel glæde, - det kunne da
tænkes, at modstanderen også havde en klemme på en. Og det
behøver ikke kun gælde skak. Gensidige, ØlIDile kærtegn i f.eks.
en boksering ses af og til, og helt uforståeligt i øvrigt; -
en blodtud til mig, en blodtud til dig, hvorfor så ikke helt
lade være? - Ligeledes i det foreliggende parti, hvor jeg
anser den af Holst antydede strtegi. for at være forfejlet,
idet nemlig svaghederne d6 og a c4 ophæver hinanden. Og
jeg fastholder, mens vi kan tænke lidt på Ni.mzowich og be
sættelse/ikke besættelse (overdækning) af vigtige felter, at
i en sicilianer med sort e5 er d5 et nøglepunkt for hvid!
Va:r hvid nemlig i det foreliggende parti virkelig i stand til
at tilrettelægge sine operationer ud fra dette punkt, var
sort først i vanskeligheder. Alle de pæne va:rianter beviser
jo ingenting, hvis man så ensidigt holder med hvid og lader
sort spille gris.

Efter 14. na.2 skal sort spille S7-g6!, og jeg påstår lille
sort fordel. I værste fald byttes en masse brikker af; men
sorts bondestilling er sundest. Og grunden til at Sg6 kan
spilles er netop, at hvid ikke kan svare med at okkQpere d5
med en hest.

Feltet d5 spøger. Holst skriver, at han ka~ lide c4, fordi
sort får svært ved at trænge frem over d5. En rigtig tanke i
bedste :Maroczy-stil. Kommer sort til d5 i en sicilianer, er
det et si.l{kert indicium for, at hvid har kvajet sig. i1en
når Holst frivilligt påtager sig dobbeltbonden i c-linien,
er samme linie fremover en late.~t svækkelse i den hvide lejr,
og så må Holst altså mene, at det opvejes af, at sort er
blevet svag på ie sorte felter (løb~ren er væk). ner er vi
uenige. Hans
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Løst og fast om dit og dat.

Tak for en meget indholdsrig og instruktiv Fribon
de nr J, som jeg vil tillade mig at knytte et par
bemærkninger til.
Hans skriver i sit indlæg side 2, at "Roses skal
miskendels Jacob", hvad dælen betyder det? Det ly
der som noget fra Det gamle Testamente, og det tårn
som Jacob åd i samme indlæg, må så have været Ba
belstårnet. Bibelen er en meget interessant bog.



Slutstillingen i halaturneringen

Mesterrækken p mp
1. Allerød I X 5 6 5 4 Jt 6½ 7½ .37½ 5½
2. Tårnby I J :X: 4½ 4 6 2 4½ 7 Jl 4½
.3. Frederiksberg II 2 3½ X 4½ 4½ 6½ 4½ 5 JO½ 5
4. Hvidovre I 3 4 3½ X 4-½ ,4 6½ 5 JO½ 4
5. Albertslund. I 4 2 J½ J½ X 4t 5½ 6½ 29½ Jt
6. Vanløse I 4½ 6 lt 4 J½ X 5½ 4 29 4
7. Gladsaxe I l½ J½ J½ l½ 2½ 2½ x 5 20 1
8. Øbre II ½ 1 J ~ l½ 4 J X 16 ½.,,

2. række gruppe 2

lQ Vanløse II X 5½ 4½ 4½ 6½ 3 6 6 36 6
2. Herlev I 2½ X 5 3½ 5½ 6 5 7 34½ 5
3o Tåstrup III J½ 3 X 4½ 4½ 5½ J½ 4½ 29 4
4. Lyngby-Virum III J½ 4½ Jt X 4 4 J½ 6 29 3
5Q AS 1904 III l½ 2½ J½ 4 X 5½ 6 t 5 28 3½
6. Gladsaxe II 5 2 2½ 4 2½ X 5 5 26 Jt
7. Rødovre IV 2 -:i 4½ 4½ 2 J X J 22 2.,,
8. Ballerup II 2 1 J½ 2

,, J 5 X 19½ 1.,,
4. række gruppe 4

1. Odysseus III X 6½ 5½ 4½ 6 8 ?t 38 6
2" Vanløse III l½ X 4½ 4½ 4½ 6½ 6 27½ 5
3. Tårnby IV 2½ 3½ X 4 6 6 5 27 3½
4. Lyngby-Virum V Jt J½ 4 X J 6 6 26 2½
5. AS 1904 VI 2 3½ 2 i:;. X Jt 4 20 l½.J

6. Måløv II 0 l½ 2 ..... 4-} X 5 15 2c..

7. Vesterbro II ½ 2 .., 2 4 J X 14½ ½./

Der er god underholdningsværdi i disse skemaer. Visse res~l
tater er oplagt uforståelige.

"No.rma.Le" kan kun 3. holdets resultater siges a.t være.
Odysseus1 er bedre hele vejen igennem, og ingen kan klandres
for nederlaget. Nen hvorfor 2. holdet kunne te,be til Gladsa
xe ligner er: gå.det selvom det er populært at forklare den
slags med en eller anden form for "r-eaktn.on'", efter at op
rylmingen var sikret. Og så var det da heller iYJce noget
stort nederlag.

Hvad angår 1. holdet er det unægtelig et paradoks, at ef-
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Hans

ter de fine scorer mod 1 og 2 er vi nede på 50 % efter in
kluderingen af Frederiksberg. Det var et nederlag, der sved.
I øvrigt var FS klart stærkere end Tårnby, hvilket ikke
fremgår åf tabellen. At vi kun fik 4-4.mod ØBRO var en kata
strofe, som kan lignes med Frederiksbergnederlaget. Uafgjort
mod FS og sejr over ØBRO havde givet os den klare 2.-~lads,
som havde været rimelig. Det havde i hvert fald været et
beroligende udgangspunkt før næste sæson, hvor modstanderne
bliver klart stærkere. (Uha)

hm. •••

red.

Det ville være rart, dersom P. TJ,E (alle) indlæg - også bana
le skemaer - til fb var signerede. Skal vi lade programmet
være en undtagelse?

Efterlysnint;:

'-;

Stefan Ålekjær Hansen 79 10 25

Børge Gyldholm 74 35 21

Erik Bøge Larsen 02 62 16 39

Eigil Pedersen 14 61 06

Finn G. Madsen 87 61 81

Hans Nielsen . 02 91 10 78

6 47 84 33Klubbens giro

Hvor er programmet? Hvis det ikke er til f"or megen
ulejlighed, vil vi opfordre den til enhver tid sid
dende bestyrelse til at nedskrive et program til
hver eneste Fribonde. På den måde kan man altid hen
vise til sidste nummer, hvis en eller anden vil vide,
hvornår hvad foregår og hvorfor!

Det har da forøvrigt været en udmærket praksis med
et sådant program i flere år - eller hvo'd'n?

Red.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver

onsdag kl. 19,30 i lokalerne: Vanløse 11enighedsh.jem,

Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer

Turneringsleder

Redaktion


