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Sidste udkald.

Opmærksomme læsere af Fribonden kan ikke ha-
e undgået at bemærke kassererens bestræbelser

på at få skrabet udestående skillinger sammen
inden regnskabsårets afslutning Jl.rnarts (ja, den
Jl.marts!) Desværre ser det ikke ud som om resul
tatet kommer til at svare til anstrengelserne, og
kassereren føler sig nærmest som en ussel fattig
lus, der må gå omkring og tigge de rige om en
skærv til det daglige, tørre brød, og sige tak
til. - Alle I, der lever i sus og dus uden tanke
på jeres kristenpligt, synes I selv, at I kan
være det bekendt? - I skrivende stund, dvs 15.
marts, er der 14 ugudelige sjæle, der tilsammen
skylder 34 måneders kontingent eller 855 krorter,
og det er helt urimeligt, at jeg arme opkræver
ska 1 gå omkring og· se ynkelig ud og hælde vand
ud af ørerne for at få kronerne hjem. Føj for
satan, siger jeg bare.
Ta' så og vågn op, og det kan ikke ske for hur

tigt. Af hensyn til de mere tungnemme skal jeg
tilføje, at sagen drejer sig om, at kontingent
for marts måned skal være betalt inden denne må
neds udgang.

Og hvis I synes, je~ er lidt hård ved jer, så
tænk på, at det er til jPres Pget bedste. Amen.

Kussereren.



VINTERTURNEJ:UNGEN •••

..• kører på fuldt tryk. Vi er nu ved at n.1 til den
afgørende fase, idet ca 2/3-dele af partie~ne er
spillet. Kampen om klubmesterskabet tegner til at
blive et opgør mellem Benny og Steen der begge har
maximumscore. I II.klasse er Jørgen Falk udg~et, og
han er derfor slettet.
Stillingen efter ca. 6 runder er:

Mesterklasse:

Benny Petersen
Steen Schousboe
Niels Rendlev
Stefan Hansen
Søren Juul Sør.
Jørgen Mortenso
Asbjørn Sæthre
Eigil Pedersen
Jan Jørgensen
Jørgen Holst

6 , 6)
5 ( 5)
4 ( 6)
2½( 5)
1½(4)
1½(5)
l½( 5 J
1½(5)
1 (5)
t (4)

I. klasse:

Kurt Havn 5 ( 6)
Lars Pedersen 4½ (6)
Ulrik Find 4 ( 6)
Schøller Jacobsen 3½ (6)
Åge Dyrholm ·3 ( 6)
Tom Carlsen 3 ( 6)
Axel Barkhuus 3 (7)
Kjeld Klausen 2 (5)
Lars Bornemann 2 ( 6)
B. Gyldholm 0 ( 6)

II. klasse:

Klaus lb Nielsen 6½(7)
Morten M. Hansen 6 (7)
A.Clausen Freder.4½(6)
Anker Sørensen 22(5)
Sigvald B.Larsen 2½{6)
Ivan Nesterov 2 (5)
Stig Solhof 2 (5)
Carsten Nielsen 2 (6)
Sejr Houmann 2 (6)
Ole Elsborg o (7)
Jørgen Falk (udgået)
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datoer for afvikling
af hængepartier og
udsatte kampe findes
på opslagstavlen.
Husk at se efter hvor
når DU eventuelt er
blevet sat til at
spille.



1. holdet i 6. runde mod
Brøndby

et s~al tages helt bogstaveligt. At formen har indfundet sig
idt sent, kan man beklage. Ikke desto mindre må vi nu anse

os for sandsynlige oprykningskandidater. Rykker vi ikke op,
er det lige før, jeg vil blive skuffet.

Steen Scnouaboe Palle B. Andersen (h) 1 - 0
Hans Nielsen Svend E. Andersen 1 - 0
Ole Delfter Søren Sørensen 1 - 0
Erik von Essen Bo Garner Christensen (h) 0 - 1
Stefan Hansen H. J. Nielsen 1 - 0
Jakob Gibori Erik Oberg (h) ½-½
Jørgen Holst Frantz Buchwaldt 1 - 0
Asbjørn Sæthre (R) ???????????????? u. k. 1 - 0

Først færdig var vor debutant Asbjørn, hvis modstander ikke
kom. Jeg tror selvfølgelig, at Asbjørn havde vundet alligevel;
men Brøndbyerne kunne rent faktisk ikke være dette bekendt
overfor vores konkurrenter i oprylmingskampen.

æste mand på pletten var mig selv. De forrige 3-4 runder
havde jeg ret beset spillet mere eller mindre rædselsfuldt,
så jeg mente at have lidt at revanchere mig for. Det gik. 2-0.
Stefan bæres for tiden frem af en solid medbør og håndfast

tro på egne evner. I et temmelig lige midtspil ventede han
tålmodigt på sin chance. Den kom, - Stefan viklede af til et
vundet slutspil. 3-0.
En overgang troede jeg, at Holst havde tabt en kvalitet. Det

var bare helt forkert. Han havde kun ofret den. Forskellen
anskueliggøres derved, at Holst i den videre fortsættelse gik
hen og vandt! 4-0.
liki håndterede åbningen som kun Miki kan gøre det. Meget

mærkeligt så det ud - ligesom spillet i øvrigt, indtil det
endte i et såkaldt tårnslutspil. Da kunne jeg følge med igen,
og jeg kunne se, at modstanderen blev snydt, så vandet drev.
Hermed nåede vi op på 5 hele.· Og så var der 3 hængepart~er,
som jeg løseligt anslog til l½ point. Hvilket kom til at hol
de stik:
Fonne, som lider alvqrligt under manglende kamptræning, var

part i et bevæget part±. En overgang så hans stilling telJU!le
lig overvældende ud; men modstanderen hører til den unge,
stræbsomme generation, som stiller fælder. Uha. Hængemulen
var i underkanten. Og den var desværre også tabt. 5-1.
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Jakob, som tidligere har været blød overfor udsigten til de
små, nemme remisser, kæmpede dennegang - om ikke med fråde
om munden - forbistret. Det kan vi lide at se. Hans fordel var
nok lidt mikroskopisk, og da det så endte i det velkendte
tårnslutspil, var der et point til deling. Gad vide, om man
ikke nåede loo træk?
Tårnslutspil-diverteredes der ligeledes med i Steens parti.

I en stilling, som lignede en.selvdød remis, fandt Steen i
sine gedigne hjemmeanalyser en meget, meget smuk gevinst.
Godt nok under forudsætning af en fejl fra modstanderen, og
den kom da også prompte under genoptagelsen. 6½-1½.
Efter flere ukoncentrerede kampe har vi således kæmpet os op

til en rimelig udga.ngsposition før sidste runde. Vi fører i
hvert fald.

Til sidst et overskueligt parti.

Hans Nielsen VS Svend Erik Andersen Brøndby

1. d4,Sf6 2. Sf3,b6 3. c4,Lb7 4. g3,e6 5. a3,Le7 6. Lg2,0-0
7. O-O,d6 8. Sc3,Sbd7 9. Dc2,c5 lo. d5,exd5 11. Sh4,Se4 12.
Sxd5,Lxd5 13. cxd5,Sef6 14. Sf5,Te8 15. b3,Lf8 16. Lf4,Se5
17. h3,Sg6 18. Lcl,Tc8 19. Lb2,b5 2o. Tael,Se5 21. f4,Sed7
22. e4,g6 23. e5,Sh5 24. e6,fxe6 25. dxe6,Sdf6 26. g4,gxf5
27. gxh5,Tc7 28. Dxf5,Lg7 29. h6,Lh8 3o. Dg5+,Kf8 31. e7+,
og sort gav op.

HN

P.S. Vor helt Benny gik jo hen og vandt sit eklatant tabte
røgparti fra sidste runde mod bussemændene! Eh strålende præ
station mod en uhyre snakkesalig modstander. "Nåe, ka' du
osse stå der?", "den må jeg vist dække!" og "Ih alså, sae'
du skak?" osv. osv. • ••

Sidste nyt fra holdkampene!

Som omtalt andetsteds i dette nummer må vores
andethold desværre rykke en række ned,men til gen
gæld ligger førsteholdet til oprykning,idet vi p.t.
fører 5,5 - o,5 mod Hvidovre II.De to hængemuler
er mere end uldne set fra vores side,men det kommer
ikke til at spille nogen rolle,idet Gladsaxe alle
rede har sat det nødvendig~ point til mod K.S.Mere
i næste nummer.
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LDriOLD'!'UR~rnRrWEN 19'.:32

å!' var Albertslund SkakKlub arranB"Ør og turneringen
foregik i deres klublokaler, som viste sig at være
eget veleenede til arrangementer af den art.

Siden Sneslev tænderklaprende med stor overfrakke
og store luffer førte et hængeparti til sejr,er der
emmet tæpper på gulvene og varme i lokalet.

stillede i år med 4 hold.
~- hoidet stillede ep i noget svækket opstilling.
a,er var ingen t.i LmeLd.ing fra flere kapaciteter; der
ved bliver re:sultatet ringere, men en J. plads og en
6. plads e:· rent p ræmi emæaaigt det samme.
Det vigtigste ved turneringen er jo 08så deltagelsen
og hygge....

H
H H H H

H H H H H H

!>., Cf.l Cf.l C/) Cf.l

~
,--1 .-l ri ::r.:i ri
c.') ex: 0 > ~

Steen Schousboe 0 l 1 0 1 0 2-1.z· . 2

Stefan Hansen 0 0 1 0 0 0 1
Jan Jørgensen 1 0 1 1 1 0 4
Asbjørn Sæthre 0 0 1 1
Ole Delfter l 1 0 2

Indv. points 1 ..!. 4 2 3 0 10½2

Match points 0 0 2 1 2 0 5

stillingen i spillegruppe 1 p ræmi.egrupp e 1
1. Glostrup I 20½ 12 4. Glostrup II 16 7
2. Albertslund I 17 ro 5. Rødovre I 15 7
J. Brøndby I 15 8 6. Vanløse I 10½ 5

2. holdet var på forhånd det hold, som havde størst
præmiechance. Disse forventnine;er led et stort knæk
da Jacob havde mi sfo r-s tåe t , · 'hvor- vi skulle me de s , og
derfor ikke kom med M f;i!r ste 3 rc1nder.
Trods dette handicap kl.a.rede 2. holdet sig fint de>
første 3 runder.
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H
H H H >H H H H

U) U)
Cl'} U) 'O 'O U)
ri ri "& '& (/) ri
<( <:! 0:: 0:: > C)

Jacob Gibori 0 0 .l.. 1
2 2

Niels Rendlev 0 " 1 1 1 1 4V

Kim Ørsnæs 1 0 1 2
Sten Eauers 0 0 C 0
Lars Pe de r-sen 1 1 0 0 0 1 J

Indv. points 2 1 2 1 1 2½ 9½
Hatch points 1 0 1 0 0 2 4

4. runde var en katastrofe oe i 5. runde sørgede
1. holdet forateleminere 2. holdets præmiechance,
så i sidste runde gjaldt det bare o~ at blive hur
tigt færdige oe komme hjem.
Det var, hvad man troede og gjorde.
Det viste sig, at 2. holdet i sin sidste kamp havde
e Li.m.ine r-et den ene af holdets 4 rivaler til 2. præ
mien. 2. pladsen kunne godt n1s endnu, men det kræ
vede foruden sejr også nederlae til de øvrige hold
i præmiegruppe 2. Det var hvad der skete. ~e øvriee
hold blev s Lag t e t af hold f'r-a p ræm.i egrupp e 1 ( 0-4).
Derved kom 2. holdet fra allerbageste baehjul ( en
sidsteplads inden 6. runde) op på den præmiegivende
2. plads.
Da det var regnet ud, var hele 2. hold~t kørt, så
Ulrik måtte på 2. holdets vejP-e modtage præmien og
modtage hyldesten.

stillingen i
1. Glostrup
2. Vanløse
J. Rødovre

præmiegruppe 2
4. Glostrup
5. Brøndby
6. Albertslund

IV
II
II

9
6-}
6

J
J
J

sp i.Ll.eg r-upp e 1
III 11 6
II 9½ 4
II 8 4

H
H
H > > > H,_

H H H > >(/)
"O >, Cl} >, C/2 (/}

i ,D ri ,D ri r-1
p:i < p:i C) C,

ULr-ik Find 1 ½ 1 1 1 1 4½2 2
Morten M. Hansen 0 0 1 ½ 1 0 2~
Frank Eriksen 1 0 0 0 1 0 2
Bjarne A.ndreasen 1 1 l 1 0 0 Jt~
Indv. points J l½ 2 2½ 2½ ½ 12
Match points ,..,

0 1 2 2 0 --,
C. (

c:.



Stilli~gefi i spilleGruppe 2 p ræm.i eg i-upp e 1
lo Rødovre ITT 1n 10 4. Glostr~1p V 15 8.!. .L

2. Albertslund IV 16½ 9 5. Brøndby III 13 8
3. Albertslund III 15 8 6. Vanløse III 12 7
4. holdet bestod af nye me,lemmer ligesom en del af
3. holdet og det var dere~· første deltaGelse i et
større arrangement og for de fleste oe;så deres før
ste turnering overhovedet. Alle gjorde det,trods deres
man8lende rutine, pænt, og alle kom pl tavlen.
Desværre manglede holdet en spiller de J første runder
e J sidste r;Jnder havde hole.et til eengæld en spiller

for meget, så en udskiftningsordning var nødvendig.

Anker Sørensen
John M. Rasmusser.
Søren Olsen
Henrik Bindr,er
Peter Fogh Jensen

cn :>.. en
ri .0 ri< J:Q 0

0
G O 0

1 ½
1 0 1 0 1 0

½ 0 0

1
1
l½
J
½

H
H ::> H
::> H H

{/)
en lf1 'O
ri ri "&..,: .:i:: 0::

1 C 0
1 0 0

Indv, p o i n ts
Match points

J
2

0
0

1
0 0

2
1

.l.
2

0
7
)

Stillingen i spillegruppe 2 p~æmiegruppe 2
1. Albertslund V 14 6 4. Brøndby V 7f J
2. Glostrup VI 12½ 6 5. Vanløse IV 7 _J
3. Brøndby IV 10½ 4 6. Albertslund VI J½ O .
Glostrup kom herved på 1. plaJsen i præmiefordelings
stillingen for de sidste 7 år, hvor Vestvoldholdturneringen
har været spillet med samme eruppeindd~di ng som. i år.
1. Glostrup 7 Lvpræmi er- og 9 2. præmier
2. H.ødovre 7 og 7; J. Brøndby 6 015 3
4. Al be r t.s Luud 4 og 5; 5. Vanløse 4 o~ J
Til ::æste år .ikaL Vanløse være arrangør or; det bliver
nok nød~endiit at bestille de Htcre lokaler snarest.
Jnder forudsætning at holdturnAringen ik~e flytter en
uge vil vi satse pn. dagene: onsda~ den 9. februar og
mancag den 14. fetruar (måskeonsdag den 16.) 198J

Stefan
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Jubilæumsmiddagen.

Den 6.marts blev vores 5o-års jubilæum fejret ved en
længe planlagt fest.Der var op imod 5o deltagere.Den rige
lige tildeling af drikkevarer samt en naturlig iver efter
at få s~agt på så mange af retterne som muligt gjorde det
umuligt for Deres udsendte at danne sig et helt præcist
billede af deltagerantallet.

' Og det kan nok være der blev festet! Gyldholm frem-
førte indgangsbønnen med sædvanlig kompetence,og dernæst
greb vi fat om kniv,gaffel,og øljern,hengivende os til det
som Gyldholm karakteriserede som danskernes yndlingsbe
skæftigelse.Bare det at fortære sild er jo en fornøjelse
for enhver skakspiller.

Da den værste sult var stillet holdt Formand Stefan
Festtalen (med stort F).Han fortalte om klubbens historie,
herunder om den omstændighed at Vanløse aldrig har været
en eliteklub.Vi har kun meget sjældent kunnet blande os i
topskak,men har til gengæld haft det i bredden.Det er nok
derfor Vanl0~e er sådan en hyggelig klub,er Deres udsendte
overbevist om.Klubbens elite er ikke elitær,men bredden
er til gengæld virkelig bred.

Formanden gik ret let over klubbens nyeste historie,
et klædeligt udtryk for beskedenhed,for her han jo mildest
talt selv haft en del af ansvaret og æren for at det er
gået så godt.Sammenlignet med klubbens lavpunkt i 1974
har vi nu fået godt halvtreds procent flere medlemmer,heraf
en betydelig juniorafdeling.Vi har osse nu nogle pæne og
velegnede lokaler,oven i købet med ventilation af hensyn
til de stadigt mere højtråbende ikke-rygere.Og sidst men
ikke mindst har vi fået en betydelig aktivitetsforøgelse.
Der sker faktisk noget i klubben hver onsdag,og det er
heldigvis ikke rating-ræs det hele.

Familien Sejersen havde sørget for musikken (sydameri
kanske fløjter,Dubliners,og Birgitte Grimstad),og Frode
Sejersen holdt en tale for damerne.Vel at mærke de damer
vi kender fra skakbrædtet.De er langtrækkende og hårdt
slående,men viger alligevel tilbage for enhver bonde.Som
man kan se er de derfor aldeles forskellige fra rigtige
damer.

Vores æresmedlem Sejr Houmann sagde tak til klubben
for de mange hyggelige stunder han havde oplevet der.I sin
korte tale fik han sagt det som alle medlemmer føler for
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klubben,men som vi ellers aldrig får sagt.Tak for de ord,
Sejr!

Der var minsandten også en sang.For mange "nye" med-
lemmer,deriblandt mig selv,var det første gang vi hørte
klubsangen "Der må være et sted ••• " De gamle medlemmer
sang for,efterhånden støttet af os andre.Stig Solhof de
monstrerede her en bemærkelsesværdig sangstemme, i hvert
fald hvad kraften angik.

Og så gik snakken ellers.Man bemærkede at der ikke
blev drukket så meget vin som arrangørerne havde trukket
op.Er vores ikke-rygere ved at sløje af på den? Selv gik
jeg hjem lidt over midnat,og kan derfor ikke berette om
hvad der siden skete.Og i det hele taget må jeg jo und
skylde at det ovenstående referat af begivenhederne kun
omfatter hvad man kunne se og høre derfra hvor jeg sad.
That's life,som de siger i Sverige.

Vi havde alt i alt en dejlig aften,og det var dejligt
at se så mange pårørende.Jeg synes ikke at vi havde grund
til at bryde skamfulde sammen under deres undersøgende
blikke,men dels var vi jo forinden blevet formanet af
Gyldholm,og dels så de os ikke på en almindelig klubaften.

Jeg vil slutte med en tak til arrangørerne fra en
glad festdeltager.Og hvem er så arrangørerne? Jah,et mere
eller mindre samdrægtigt festudvalg,og så naturligvis be
styrelsen.En særlig tak til Niels Rendlev og Annikki,som
lavede et kæmpearbejde,og mere end nogen andre gjorde
denne fest mulig.Gud ved forresten hvem der ryddede op
efter festen? Det var i hvert fald ikke

Steens.

Fribondens diagrammer.

Som den opmærksomme læser har bemærket er vi nu i
Fribonden gået over til at bringe diagrammer i halv stør
relse.Dels er det pænere,dels sparer det en del plads,
hvilket ikke er uden betydning nu hvor vi selv betaler
for trykningen.Vi har oven i købet klippet tal og bog
staver væk fra diagrammerne.Hvordan kan man så se hvordan
brædtet vender? Jo,diagrammerne er anbragt således at
hvid vender nedad.Ideen er at man så at sige har hvid
når bladet ligger foran en på et bord. Samme praksis har
man i Skakbladet,når det ellers lykkes.(Nr.3!)

Steen
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Holger Danske melder sig til tjeneste.

Det er vist første gang i umindelige tider, at jeg sæt
ter mig til maskinen for at skrive et indlæg til FE,
men nu skal det vure løgn.

Det er egentliF ikke fordi jeg ikke har spillet sevær-,
dige partier siden sidst, men det har primært været i
korrespondanc-eskak Of" et pa:rti vil f'ø Lge senere.

Nu -~1 holdturneringen: Jeg har i lang tid spillet ræd
somt, men efter nyt~r er bøtten vendt en gang og jeg er
blevet forsynet med 1½ point i de s i d s.te 2 kampe. Hemi s
en kom i stand efter meget nydeligt og aggresivt spil
fra begge sider. Det var åbenbart ikke alene mig, der
havde fået Herlevfrost i fingre og hjerne, for der blev
spillet i alt 6 remiser derude.
Næste runde mod Glostrup på hjemmebane. Egen frost i eg
ne fingre var en fordel for i alt fald mig. Partiet så.
sålunde ud:

Hvid: Ejgil Nielsen, Glostrup Sort: E.P.

~

1. d4, Sf6
2. c4, e'.)
3. Lg5??

3. ,exd4
4.Dxd4, Sc6
5.De3+, De7

De gamle heste trækkes af stalden, Benny!
Allerede da jeg spillede ej, kløede min
modstander sig nervøst på de steder af hans
krop, der var forsynet med hårvækst, 6g det
må åbenbart have virket distrahenende på
ham, siden han kunne fi'nde på et så dårligt
træk, der tilmed er helt meningsløst. Ef
ter partiet mumlede han noget o~, 0at gå u
den om de kendte varianter", men hvis man
skal ryste mig med den slags, bør det ud
føres med lidt større.elegance.
Det eneste logiske træk.
Lan~t mere energisk end 4. -, Le7.
mon ikke det havde viret bedre at skubbe
den over -på Hubert 4; - ,
Tsk7 tsk (disse onomatopoietica skulle an
give den lyd, man o·'r-te hø.re.r anverid t i for
bindelse med en medlidende hovedrysten).
Det eneste JJOSitive, mart kan sige o~ trækket1
er, at det da viser en vis kaw-pgejst ikke
at bytte d&ser.
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Her gjaldt det ikke kun om at finde et podt træk, for
dem er der masser af, men om at finde det helt rigtige.
I sidste F·:S offentliggjorde Steen et par kornbier med
helt klare temaer, og selv en "gammel rotte" som jeg
bliver vel ikke for p;ammel til at lære.

Altsf1: Find et tema. Den tankegang hor jng selv været
inde på tidligere or for at støtte min efterhånden no
get svækkede hjernesubstans, ansk~ffede jeg mig for noge
tid siden et par værker, der er sprænGfyldt af tema
opstillinger. ~å siddende bag ihukommer jeg følgende:
Dobbeltanr;reb, aftrækkere, binding, afledning, dirige
ring, stille imellem, eliminering af forsvarsbrik, op
rulning, magnetoffer (rønggenancreb), overbelastning,
mellemtræk, bondegennembrud, fribondeskabelse, ødelæg
gelse af bondestillingen, forfølgelse osv. osv.
Jeg har tænkt mig på et senere tidspunkt i nærmeste
fremtid at følge dette op med et par smagsprøver her i
FB i håb om, at det vil være til benefice for samtlige
VS'spillere.
Er det lykkedes mig med denne afledningsmanøvre(~)
at få dig, kjære læser, til helt at glemme det højin
teressante parti, som du egentlig var i gang med, så
viser det kun, at du ikke kan koncentrere dig~~
IST ES EINGEFESEN??

6. , De6~

7. a3,

7. , Se4
8.Dc1,
8. , Sd4
9.Dd1,

9. ,Dxc4~

Binding er temaet. Trækket både opløser
en sådan og truer med en anden (på dia
gonalen a5-e1 forstås).
Hverken bedre eller dårlieere end Sd2,
for der truer 7.-, Lb4 B.ne3, Se4 og hvid
står forfærdeligt.

Ikke til e3. Alle ser vel truslen Lc5?
Truer med at æde mindst en kvll.
Så kom det omkringfarende stykke qvins
d~ endelig hjem i jordhulen.
En rent ud utrolig stilling, der fortjen
er et diagram:



1o. Se), '.le~· nr<al d..rn
mos op ror de
f'i.Le trusler
pu c2, oen
det koster
mindst 1 styk
offi.

1o. ,Sxc3 Ikke Sxg~, vel?
11 • e 5, Sxd 1
12.Lxb4,Sxb2
13.Lf7+,Kxf7 At hvid ikke

opgav sl-'yldes
vel kun, at vi
spillede hold
turn .. rint':, o; S<l har mar en
se til ikke ut dem9rQlisere
merater.
Hanfortsatte fa~tisk lige indtil, je~
ede ham med at danne et helt harem at
ham på prøve med. Før rt da indrømmede
sin funktionsdysp~oe og nedlagde vabnene,
hvilket skete til damernes udelte glæde.

8i1T.il.

Små problemer.

Jeg har engangfået at vide at en miniature er en op
gave med højst 7 brikker.Da den ene af de nedenstående
har 8,har jeg derfor valgt en· lidt mindre bombastisk over
skrift.Kravet for opgave nr 1 lyder: Hvid trækker og sæt
ter sort mat i højst 4 træk.For nummer 2 lyder kravet:
hvid trækker og holder remis.

Opgaverne er en gave fra Palle Bent Andersen fra
Brøndby Skakklub,redaktør af denne klubs medlemsblad.(se
det på bordet ved opslagstavlenl) Jeg plejer at "prale"
med at der endnu ikke er konstrueret en opgave som jeg
kan løse,og da Palle viste mig disse to måtte jeg ganske
rigtigt give fortabt.Forhåbentlig er der blandt læserne
folk der er mere kompetente end den gamle (senile?) re
daktør.Ellers står løsningen andetsteds i bladet.

Steen

1 2



Redaktionelt.

Den ulæselige krusedulle under artiklen om byzantinske
ejendommeligheder i forrige nummer stod for "FM",altså
vores udflippede bibliotekar Finn Madsen.Og mens vi nu er
ved ham,så ser det desværre ud til at det referat han i
forrige nummer havde af tre af andetholdets kampe var den
sidste krampetrækning fra et hold i coma.I hvert fald rå
der der nu igen en gravens stilhed fra andetholdet.Skulle
de mon være ved at rykke ned?Læserne opfordres til at stu
dere KSU-nyt som indeholder resultater,også fra vores eget
andethold.Gud ved hvordan KSU-Nyt bærer sig ad?~

Ændringer til medlemslisten

liYi ~e~l~m_(junior):
Michael Teusch, Nordbyvej 8, Vanløse.tlf 740582

Qd~eld! Qr_Jl/1 (juniorer):
Christian Eidem
Ib Vagnkilde

~d~e~s~f~r~n~rtng:
Stig Solhof, flyttet til

Svenskelejren 9, Brb. tlf.uændret

1 3



:)P.r er ;1u s p i Ll e t 8 r-uride r , o0 der- r-e s t.e re r derr'or \.11n
2 r-under, so~ spilles d~n ?l. april.
Der er eam be~e~dt ikke ~oterintspligt i denne turner
ine;, og bortset fra Hans er der ingen, som r.o t r r-e r ,
Det pågældende parti, S'.)TI'l af s Lu t.n.in.ce n vises af, 'elev
heller ikk:e noteret under spillet, men stillinge!'l kunne
huskes.
Hvid: Steen Schousboe so r t s Stefan ;;ansen
Hvid: Kf2,De4,Tal,Tel,Lb?,LdJ,3a2,b3,fL1,gJ,:t2
Sort: Kh8,Dc7,Td8,Tf8,Sg6,Lb5,Bc5,d4,g7,h7
sort trækl.::er
Det har t i d.I i.ge r-e været sl.dan, at .~e,J har :,a ft krammet
pf.t Steen i v i o t.e r t.ur-r.e r-i r.,:;e,'l c,e han ha r haft kramme t
pÆ mig i vinterhurti~turnerineen.
I denne sæson ci~ de~ o~vP.ndta
3tilline;en er fremkommet v e d at hv i d spillede godt og
vandt helt fortjent en bor.de, æen ville s~ bevare løber
parret, hvorved s o r t har f;1.et k la r- korsp e n sa t i cn bl va , i
form af Bd4 som tctalt larr.rr:er hvids før så mægtige 0-U
( I dette parti halvabeløberen (Lb2))o

Først stillingen i
1. Hans Nielsen
2. Steen Schousboe
j.~- 'Stefan Hansen

·4. Lars Bornemann
5. Kjeld K~aucen
6. Lars Pedersen
7. Schøller Jacobce~
8. Ulrik ~••ind.
9. Klaus Ib ~ielsen
Der resterer et udsat parti:
Schøller Jacobsen - Niels Rendlev
Det skal spilles senest den 14. april.

!ii 4
1 4

vin t er-hu r t i.g t.urne r.i ngen .
M 6½ 10. As o jø rn Sæ t hr-e
M 6 11. Aage Dyrholm

Kurt Andersen l 3½
if.orte11 M:. Hansen 2 3½
Sigvald B.-Larsen 2)
Carsten ~ielsen 2 3
1iels Rendlev M 2½
Anders~. rrederiks2 2i
Anker Sørensen 2 2

1; 5½ 12.
l 5½ 130
1 5 14.
1 ) l:, •
1 4½ 15.
1 4½ 11.
2 4½ 18.

Opmærksomheden henledes p1, at Jer onsdae den 21. april
ikke er mulighed for at tielde aibud.

Stefan

Læseren skal ikke lade sig narre.Trods signaturen
ovenfor fortsætter artiklen på næste side.

Red.
'1 A
I •f



I partiet mellem Steen Schousboe og Stefan Hansen, hvor
begge parter havde cmkring 5 minutter ·igen skete følgende.
¼o-;LxdJ den hvide dronning er overbelastet, den skal dæk
ke både dJ og f4 2. Dxd3;Sxf4! hvid skal modtage, ellers
er der kvalitetstab 3. gxf4;Dxf4+ pa Kgl tabes 0-U, hvid
prøver derfor at undslippe den anden vej; men det fører
til katastrofe 4o Ke2;Tde8+ 5. Kdl;Dg4+! 6.Te2 på Kc2
føleer lieesom i partiet 6.-;Tf2 sort vandt nemt.

FORÅRSTURNERING

Der arrangeres forårsturr.erine i maj.
Der spilles 6 runder Monrad med betenkningstiden JO min.
pr. spiller.til hvert partio
Der spilles 2 runder pr. aften.
Turneringen foregår på onsdagene: 12/5,19/5,26/5
Indskuddet, som bliver brugt udelukkende til præmier,
bliver meget rimeligto

I anledning af Peddersens Mønsterskole.

Opmærksomme læsere af denne vil have bemærket at de
diagrammer som hører til skolens læseplan er udstyret
med underlige tal og symboler og andet uforståeligt.For
fatteren,nemlig Peddersen himself,oplyser overfor redak
tionen at pointen med disse kruseduller er at læserne skal
spørge ham hvad de betyder.Denne oplysning er hermed givet
videre •••

Red.

Næste nummer.
Næste nummer vil bl.a. indeholde den afsluttende

beretning om holdturneringen.Det ville være rart
med et referat eller tre fra hhv 3. og 2. holdet!

Desuden vil der være en artikel af Frode Sejersen
om kandidater og deres livsperspektiv,en ny lektion
af Peddersens Mønsterskole,en rapport fra årets ma
skinskak,samt en gådefuld opgave fra vor mand i Bru
%elle~;·aen såkaldte S-Jensen.På gensyn!

1 5
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· PRUG.H.AE:

31-'3

,' 7-4

14-4

21-4

2t-4

5-5
12-5
19-5
26-5

2-6

Klubmesterskab i lynskak
ltilmelaing senest kl.20.00)
Hængepartier og uds$,tte partier

Vinterturnering runde B(M+I),lo(II) 19.45

Vinter-hurtig-turnering r. 9-lo kl.19.45

Vinterturnering runde 9(M+I),llllI) 19.45

Indtil videre:

Hængepartier og udsatte partier.

GENErl.A1f0RSAl't1ING kl. 2o. oo

kl.2o.15

Løsrn.nger til "Små problemerll.

Opgave nr 1: 1.Lb4!,T-3 2.Lc3+,T:c3 3.Sd4,og hvis det sor
te tårn nu bliver i c-linjen,spiller hvid 4.Sb3+ og mat.
Hvis tårnet bliver på tredje række,fældes den sorte konge
med 4.S:c2+ og mat.Et smukt eksempel på overbelastning.
Opgave nr 2: De sorte bønder er særdeles truende.Kun et
træk fra forvandlingsfeltet! Men hvid redder sig med:
1.Se3+,Ke2 2.L:h2~K:e3 (På 2.-,Le5+ spiller hvid Kh8).
3.Kh8,Le5 4.g8 (DJ!!,L:g8 og nu redningstræk..~et 5.Lgl!
Sort må slå den frække løber,og dernæst er hvid pat.

Det var da sødt,ikke? En buket til Palle fra
Steen.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller hver
onsdag kl. 19,45 i lokalerne i Vanløse Menighedshus,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens Giro 6 47 84 33


