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GENERALFORSAMLING

enne afholdes i år onsdag den 2o juni kl0 20°0

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2o Protokollen for sidste generalforsamling
Jo Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
60 Valg
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet under punkt 5, skal være
indleveret til formanden senest den 24. majo

Dette års generalforsamlings vigtigste punkt er punkt 6.
Da der skal vælges nye folk til visse poster i bestyrel
sen er klubbens fremtid helt afhængig af et stort frem
møde og en seriøs indstilling hos de frernmødte0

Næste nummer.

Majnummeret udkommer sidst i måneden,og vil bl.a. inde
holde forslag til generalforsamlingen,referater fra Gønge
turneringen og fra DM i Vejle (den såkaldte påskebrygs
turnering,hvor vores formand naturligvis deitog med van
~igt talent),syvende afsnit af den positionelle føljeton
"Til gavn og gLæde '", samt meget andet godt.



En hurtigturnering arrangeret af B&W skakklub og SK 41. Jeg
har kolporteret resultaterne fra denne traditionsrige turne
ring også fra de foregående år - på nær det, hvor jeg måtte
træde ud om søndagen og lade Eigil referere i stedex,for. Og
det var ingen god ide.
Tradition og tradition er måske så meget sagt. I år hændte

det, at OL-holdet ikke vandt; det gjorde derimod Hajerne. Som
ikke hedder Hajerne mere. Nu hedder de Kampklubben, og de er
temmelig vakse.

Resultater i ret skematisk - og afslørende - form:
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score

5½/9
6/9

2½/6
4/7

3½/5
21½/36
12/18

1 Hans Nielsen 0
2 Ole Delfter 1
3 Jakob Gibori 1
4 Stefan Hansen 1
R Benny Petersen -

Individuelle p. 3
Match-points 2

0 1½ 3
0 0 2

0 1 1
0 ½ 1
0 0 0
0 0 1

VS er altid uheldig i den forstand, at vi er ofre for seed
ningens svøbe. At være i gruppe med hold som OL, Kampklubben,
Gadeholdet, Gentofte etc. er det samme som strax at sige far
vel til en præmie. Enkelte hold præsterer på trods af al for
nuft og tilsyneladende høje ratingta.l ("a" i rating udtales
som i f.eks. rask, rambuk eller pirat!) at undgå seedning. En
dag må vi aflure dem kunsten. For i den næstøverste præmie
gruppe kunne vi næsten ikke undgå at få gysser med hjem! Så
dan er der så meget, som er surt. Fornøjelsen ved den blotte
deltagelse kan disse jeremiader ikke spolere, og det gik så-
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helt fint denne gang. Vi blev nr. 7. Af noget over
4o hold .••
Vor debutant Benny var endda meget nær ved at få del i top

scorerpræmien på reservebrættet ved en energisk indsats i de
sidste 5 runder. Sidste rundes tab var ren sjusk.
Stabilt og godt spillede Miki og Stefan, Jakob mere på det

jævne, nvilket var lidt overraskende, da Jakob påstås at ha
ve sin force i hurtigskak. Selv var jeg i næsten hvert parti
i tovene. Sligt bliver en vane; i tidnøden kan forbløffende
meget vendes til det bedre. (Ellers var det blevet 3 gange
lang rokade).
Vi indtog vores frokost i "Kabyssen", og det er et glimrende

sted, hvis man har tid til at vente 3 kvarter på serverin~n.
Den tildeles hermed en halv kokkehue. H.ans

Generalforsamling og Fribonden.

Som man vil se andetsteds i dette nummer er der nu
indkaldt til årets generalforsamling.På dagsordenen er
der et punkt som hedder "Indkomne forslag11,og hvis der
kommer nogle,så kan man være sikker på at de vil komme
som en overraskelse for forsamlingen.En overrasket for
samling kan undertiden komme til at træffe ugennemtænk
te beslutninger,og hvis ikke man vil betragte dette som
en ekstra charme ved vort demokrati,så ligger det nær
at forberede forsamlingen på hvad der vil komme.Så kan
enhver tænke over sin stilling,og dermed være med til
at hæve.kYaliteten i generalforsamlingens beslutninger.

ed andre ord: Jeg synes det ville være en god ide
hvis forslagstillerne til den kommende general~orsam
ling ikke bare sendte deres forslag til formanden (in
den 24.maj),men også i god tid (første halvdel af maj)
lod Fribonden nyde godt af dem.I det nummer som vi agter
at sende ud i slutningen af maj vil vi så offentliggøre
forslagene,hvis ellers forslagsstillerne ønsker det.
Selv skal jeg nok være på pletten.

Steen

Ændring til medlemslisten.

Ivan Nesterov er flyttet til Rymarksvej 150,2.t.v.
2loo Ø. Tlf. 29 29 58
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HOLDTURNERING.EN's

sidste runde foregik for l.holdets vedkommende ude mod Hvid
ovres andethold. Vi stillede op i årets stærkeste formation.

Jes Knudsen
Preben Thystrup
Flemming Bruhn
Jørgen Jørgensen
Arne Larsen
Per Lange
Erling Thomsen
Torben Elmøe

Steen Schousboe
Hans Nielsen
Ole Delfter
Benny Petersen
Erik von Essen
Stefan Hansen
Jakob Gibori
Torben Sneslev (R)

0 - 1
1 - 0
1 - 0
0 - 1
½-½
0 - 1
0 - 1
0 - 1

Og det startede pænt. Sneslev kvaste sin modstander i en snes
træk. Det gik meget hurtigt - Sneslev kan jo ikke lide røg;
ihukommende sin sidste optræden i Medborgerhuset skruede han
bissen på fra 1. træk.
Jakob spillede helt utroligt hurtigt. Da han samtidig så alt,

hvad der var værd at se, vandt han. Hvorfor han sommetider
har kunnet forfalde til de små, hurtige halve er herefter ret
gådefuldt. Gådefuld var ligeledes modstanderens positionsop
fattelse, som havde gjort sig bedre i et spil dam.
von Essen har i sæsonen spillet uden tro på egne evner. Hør

te hans modstander ej til kategorien "sild", burde der dog
ingen ben have været i den sag for Forme. 2½➔-
Benny sejrede elegant i et forrygende kompliceret spil: Mat

ten kom i nogen grad bag på den hvide mand; - hvis man da
kan skrive sådan uden at blive beskyldt for at være sjofel •••
Og igen overstrålede formand Stefan Ålekjær Hansen alt og

alle. Nu i tropejægerens rolle som banemand for en fjollet
O-U. Jeg var blandt de lykkelige udvalgte, som senere hørte
(med tryk på hørte!) Stefan kommentere dette parti i klubben.
Eh oplevelse for livet! - De opmærksomme læsere som besidder
en lommeregner har allerede regnet ud, at Stefan hermed sco
rede 7 af 7, så han vil til forsamlingen overrække topscorer
præmien til sig selv. Det kommer ikke til at gå stille af!
Ehdelig vandt Steen i sikker stil over en u.k:oncentreret mand,

som drømte om at gå i mestrenes fodspor og havde glemt luppen
hjemme ••• Så stod det 5½➔ + 2 hængende. Det blev ikke aktuelt
at spille på disse, da~½ var mere end rigeligt til oprykning.
I øvrigt var de tabte!
I egenskab af ½redaktør af nærværende organ er det mig her

ved en fornøjelse at ønske holdet tillykke. Hurra! HN



BundGpgør mod Posten.
Udekampe er aldrig behagelige,men til Postens ros
kan det siges at der var næsten røgfritrog vi kom
igang rettidigt,hvad man ikke just plejer at skrive
om Posten.Da det af gode grunde har været mig umuligt
at være til stede holdkampen igennem,vil det for nor
malt begavet mennesker forekomme absolut tabeligt at
jeg skal skrive holdreferat,men en skal jo gøre det
så for at være fri for redaktionens .nedværdigelser
kommer her et tyndt referat fra vores vigtige ude
kamp mod Posten.Som før omtalt var jeg ikke selv til
stede det meste af tiden det skyldtes ganske simpelt
at jeg havde tabt sehr schnell.fvlorten var også hur
tigt færdig dog vandt han selfølgelig.Barkhuus og sig
vald tabte begge,men efter hård kamp.Vores superreser
ve Stig vandt selfølgelig også.Og nu,hvis dårligt hel
bred eller tyndslidte nerver haves.så luk øjnene:Lars
vandt?!! Og for at gøre sensationen sensationel var
Klaus lige ved at vinde,men som man kunne forvente af
en rnodtsander d•.:!r bruger doping i form af chokolade
(hvad Klaus aldrig kunne drømme om han bruger vin~
gummi) gik ha~ hen og besejrede Klaus.Ivan spillede
mog·Postens altid-i-udryknino mand,men hverken Ivan
eller Postmanden ville noget og så blev det ved remi.

Den danske bank,uddeler bank?
D.D.B var på besøg i VS (ikke hos kasseren) men for
at spille imod det slemt kørende 3 hold.Men stik i
mod forventning blev det en velspillet match,Barkhuus
vandt hurtigt og viste derved vejen for sine fctr.(
nemlig klokkefår) Men om vejen var tilgroet eller mud
deret ved jeg ikke,i hverttilfald tabte Lars sekundet
ef t er vr en så skulle der gå henved 2 timer før det
næste parti var færdigt,som nævnt før var det en vel
spillet match,dog løb banken af med de fleste sejre.
?or Iva~,Morten og jeg selv tabte,i mit eget tilfælde
havde jeg dronning mod tårn-løber .Men ak ak .Det blev
meget være for både Sigvald og Stig tabte på tid.(hm)
Kun Klaus formådede at holde remi,det er næsten for
meget af det gode,først Lars nu Klaus,d~t er jo meget
mere end vi er vant til. Vores nedrykning syntes
at være en kenrldsgerning.

Ulrik

s



Sk rb:1.e-kampen.

Før sidste og altafs0rende runde,var betingelserne
klargjort, VS 3 skulle vinde mod mindst 6-2! Langt fra
et usandsynligt resultat,da modstanderen var rækkens
absolut dårligste,de havde på dette tidspunkt intet
at kæmpe for,hvad man da også tydeligt så af deres
spil.Før starten firstes man til at tro at vi var
handicappet af at rr.angle 2 og 3 bræt.Men lad jer ende
lig ikke narre af det,for de to var Lars og Klaus!!
Arveprins Morten fejede alle rygter til side om at ha
n var kommet ind i et dødvande,ved at vinde efter ba
re 9 træk.~orten blev derved holdets ubestridte top
scorer med 5/7. Bravo l'-',orten, men lyt til vi s domrr.en s
ord, lad dig ej tynge af at d;,, næste t.r far et betyde
ligt ansvar hænsende p0 dine overbelastede skuldre!
En herlig start der selfølgelig opildnede de forskel
lige(altså VS,ere) Barkhuus førte rr.ed en hel masse
så som Barkhus sagde: selv Klaus kunne have vundet
dette parti! (tvivl er et kendt ord) Ivan der normalt
frister en tilværelse p~ 7.bræt var rykket op på 4.
Men som alle andre den aften voksede han med opgaven
næsten helt ind i himlen.Hans modtsander havde gode
positionelle fornemmelser,men dette er jo ikke nok
når man sætter to officerer i slag.Vores 3 debutanter

.startede pænt,Bjarne stod forholdsvis lige,selv om
jeg mente at se gevinster flere steder.Peter satte
sig starks fra starten i respekt ved at sætte sin lø
ber i slag! Anders derimod tilkæ~pede sig en officer
og en str2lende stilling,sb det var et soørssmål om
tid f0r det var afgjort.Jeg selv f0rte ikke med noget
andet end at jeg havde en SU?er stilling.3igvald nå
ede jeg ikke at se i k2,.mri,da havde han allerede taget
en remi,nok ikke sj godt,men bedre end en bolle.
Barkhuses modstander greb dronningen satte den hårdt
ned i bordet,lænede sig veltilfreds tilbage med den
mine der si9er: ha ha.Fen Barkhuuses 6 symfoni i D-du
r lod sig ikke distrahere,tårnet blev grebet og pluds
elig opfattede modtsanderen at hans dronning stod et
meget kriminelt sted.2{-i til os.Håbet længe leve.
Der skulle ikke g~ længere end en halv time før det
hele 10b ind i sin 2.fg0rende fase.Min modstander gjor
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de det samme som Mortens og Barkhuuses satte sin
dronning i slag.Han havde tabt alli9evel! Bjarne fa~
dt endelig en gevinst mulighed,der ~ostede modstander
en et tarn.Men som hold patriot kæmDede skovmanden
videre,de havde da end,.u·ydmygelsen'at kæmpe imod!
Peter stod nludselig overordentlis fJocit ,men ak ak som
velfærdsdansker fråser man jo en gang irrellem,det sam
me med Peter.Men som debutant kan det 1~de sig gøre
uden dødsstraf.Ivan blev hurtist færdi~ efter at have
bevist overfor sin modstander at det altså ikke kan
lade sig gøre at spille med to officerer i undertal
selv om man har et angreb,som alligevel strander fordi
man mangler to officerer! På sarnrr.e tid blev Bjarne
fJrdig,da modstanderen langt om længe erkendte at yd
myselsen var uundgåelig! stillingen var nu s;-1i til
VS hvorefter vi beordrede sidste mand som var Anders
til at tase remi,selvom han førte med en officer og
stod totalt overlegen,men hellere en sikker remi end
en bolle som betyder at vi ville rykke ud.Remisen
blev taget under meget højlydte protester,men der var
ingen vej uden om.Slutresultat: 6-2 til os.Hip hurra.
Det var i sejrsrus vi 1ørte hjemad,ingen havde vel
r-eorie t med at vi skulle redde endnu et 2-r i denne

~jetursson - Ulrik Find
2.Be~t Joh~son - Axel Barkhuus
3.Kim Jonasson - Morten M.Hansen
4.~ichael rrinskjer - Ivan Nesterov
S.r.nders Eansen - Sigvald B-Larsen
6.:K~eld Andersen - Anders C.Frederiksen
7. r;mil ~hel sen - Bjarne /mdersen
8.rom B-1arsen - Peter Fogt Jensen

o-1
o-1
o-1
o-1
j 1
2-~
1 1
2-2
o-1
1-o!

Jeg ml vist hellere tilføje at det var Skovlunde vi
spillede Lmcd ; !

• Og nu til en s0r~elig nyhed,VS 3 deler samme skæbne
, som 2. holdet de rykker ud, Barkhuus har haft forkerte

oplysninger om at 6-2 var nok,det var 7-1 vi skulle
· have vundet.Det kunne vi have gljort.SNØFT,farvel,hulk.

Vi må sige som l.toldet,næste år er der kun en vej,OP •.
Ulrik



Kandidaten skal frem!

Handels- og Kontoristforeningen
mod Brønthøj Skakklub 1939.
Hvid F. Sejersen Sort Wibrand (formanden)

1: d4, d5. 2: c4,e6. 3: Sf3, Sf6. 4: Lg5, Le7.
5: e3, c6. 6: Sc3, Se4. 7: Lxe7, Dxe7. 8: Ld3,

Dc2 var nok bedre, gndgår dobbelxbonden.
8: --, Sxc3, 9: bxc3, Sd7. 10: 0-0, 0-0.

11: Dc2, g6?
svækker felterne f6 og h6. Bedre var h6,
der bevarer kontrollen med felterne og
forhindrer en springer på g5. En løberskak
på h7 giver intet. Løberen må straks retur.
ellers fanges den ved g6.

12: cxd5, cxd5. 13: c4i Bønderne måtte frem.
Elles krævede de stadigt forsvar. passerer
c4 til c5, har Sort ingen bondemajoritet
på dronningfløjen.

13: --, dxc4, 14: Lxc4
Nu har Sort en merbonde på d=fløjen,
fjernbonden, en slutspilsfordel, som
Steinitz sagde, men: Før slutspillet
kommer midtspillet, som Tarrasch sagde.
Og Hvid har en merbonde på kongefløjen.
Kandidaten skal frem, som Niemzowitz
sagde. Det må prøves.( kandidaten er en
bonde, der ikke har en bonde over for sig).
Planen synes ikke overbevisende, men se,
hvordan det gik.

14: --, Sb6. 15: LbJ, Ld7. 16: Se5,
Tak! ingen løber på c6. Mine bønder står
på sorte felter. Det skal de helst, når
min løber er hvidfarvet, men det skal
Sort ikke have gavn af. · ·

16:-Tac8. 17: De4,
dækker feltet d5. D=bonden er kandidaten,
der skal hjælpes frem.

17: --, Lc6. 18: Sxc6, TEc6
Hvid må straks optage kampen om c=linien.
Efter sort tårnfordobling skal der tre
brikker til for at Hvid kan placere en brik
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i linien. Det kan jeg ikke præstere sene~e.
19: Tacl, TfcS. 20: Txc6, Txc6. 21: Tdl,

overdækker feltet d5. Det gælder stadigt
bondefremrykningen, og nu truer d4-d5.

21: --, De?. 22: g3,
et lufthul til kongen, selvfølgeligt på
et hvidt felt, som løberen kan dække.

22: --, ses.
Sort står lidt ubekvemt. Springeren kan
ikke komme til d5. Han vil mobilisere
majoriteten på d=fløjen, men springeren
må tilbage. Det giver Hvid et tempo.

23: d5,
kandidaten skal frem!

23: --, exd5. 24: Lxd5, Sd6. 25: De5,
nu er e=bonden kandidaten. e4 overdækkes.

25: --, Tcl??
den afgørende fejl. Sorts brikker bliver r ,··
adskilt og uden sammenspil. Springeren
bliver forladt udækket, og dronningen
kommer aldrig mere i spil for alvor.
Bemærk løberens fine placering. Den dækker
a2, kan dække for kongen og tager b7 og f7
under observation.

26: Txcl, Dxcl+~ 27: Kg2, Da.3. 28: De7, Da.6.
29: e4,

kandidaten. Sort må redde kongen.
29: --, Kg7. ØO: e5, Sf5.

Så virkede kandidaten omsider.
31: Dxf7+, Kh6. 32: Df8+, Sg7.

Havde Sort trukket kongen var der mat
i højst fire træk.

33: h4, Da4
der truede mat i to træk efter ~f4+.

34: Lf3, .
nu truer g4, og Sort må slå med damen.
På g5 ville følge Df6 og mat. Sort
forsøger sig med svindel i næste træk
og håber på dronningafbytning.

34: --, DeS,
Modeit forlod vist Sort, for han opgav
et øjeblik efter. Der var jo mat i to
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træk efter Df4+. Jeg havde ellers tænkt mig
at håne ham for svindelen ved at trække g4.
God save the Queen! På g5 ville følge Df6+.
Sort kunne få lov til at gøre endnu et
fidustræk med Dg6. Her havde jeg glædet
mig til hxg5 med den morsomme matsætning.
Et særprægæt parti, spillet systematisk.
Planen havde lange udsigter, men den holdt.

F.S.

To sager indbragt for turneringskomiteen

N~ 1: Komiteen har fået forelagt en protest fra Tom Carlsen,
og den går i korthed ud på flg.: T.C. har fået et nul i 5.
runde af vinterturneringens 1. klasse, da han ikke vidste, at
der var kamp! Der var ingen kalender i fribonden, og han var
i øvrigt blevet betydet, at han roligt kunne vente til slut
ningen af februar(?) •••
Dom: Nullet annuleres, og det pågældende parti skal spilles!

Thi: Der var virkelig ingen kalender i fb, og den (de) ansvar
lige bør i samme anledning nok skamme sig lidt. Og da man å
benbart ikke kan tvinge folk til i egen person at møde op i
klubben for at studere opslagstavlen, må T.C. erklæres for
undskyldt!
Men(!) da det mest naturlige ville være at henvende sig til

turneringslederen, som har telefon, understreges det herved,
at nærværende dom ingenlunde vil komme til at danne præcedens.
Næste gang falder hammeren!

N~ 2: Der foreligger protest fra deltagerne i 2. klasse mod
annuleringen af Jørgen Falks resultater.
Jørgen Falk er udgået af vinterturneringens 2. klasse i 7.

runde og har således spillet over halvdelen af sine partier
(6) - uanset de måtte være afgjort uden kamp.
Han tildeles hermed en bolle i 7. runde og lang rokade i de

3 sidste runder. Hans hidtidige resultater skal således tælle
~ uanset om en behjertet sjæl i et ø j eb.Id.ka = _
ubesindighed satte en streg over dem. Vi kan jo alle komme
ud for at skulle slå en streg en gang imellem •••

på vegne af turneringskomiteen
Hans Nielsen
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Peddersens Mønsterskole Ll.}.

I februarnummeret af nærværende højfortræffelige skrift
påbegyndte jeg en artikelserie, som skulle have til for
mål at påpege, at mønstertænkning ofte kan være til stor
hjælp, når man går i gang med en kombi.
Sidst så vi på bindinger og fik fire eksempler herpå. To
relativt lette (nr. 2 og 3) og to svære (nr. 1 og 4).
Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der var nogen, der
løste dem fra bladet OG fik alle bivarianter med?l Selv
synes jeg, de var svære at holde rede i, men jeg er

heller ikke nogen visuel begavelse i større format.

Jeg lovede ligeledes i sidste nummer, at vi skulle be
skæftige os med aftrækkere denne gang.
Alle kender formodentlig begrebet, da det opstår i snart
sagt alle partier. Så det er bare om at dukke ned i gift
sækken og se, om man kan tåle edder uden at nerverne ta
ger varig§ skade. God fornøjelse:

Diagram 5 (63) er en helt rigtig korrespondancestilling,
hvor der ikke bliver taget hensyn til bondestilling, ro
kade eller andre inferiøre begreber, men hvor blodet fly
der frit. Med andre ord: 11Når man først har spillet skak
på den måde, har man en god fornemmelse af, hvorfor den
Draculiske tilværelse rummer såvel gru som fryd. Værs'go
drik~ (Kilde: O. Platon: Frit efter Sokrates, 2. udgave
Athen 280 b.c.).
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Diagram 6 (85) viser Uhlmann i fineste form afslutte et
kongeangreb på effektiv vis. Den er relativt let, når man
først har fanget fidusen; en rigtig stormesterkombi. De
undfanger nemlig ideerne i modsætning til os, men for at
hjælpe os selv lidt kan vi begynde med at tænke i "møns
tre".

Efter at have betragtet og indløst fordringerne i to gan
ske vilde stillinger går vi over til den mere stille ny
delse, som jo ofte er den mest pikante:

Diagram 7 (1005,) viser, hvorledes Euwe mulede Aljechin
i dennes sidste store triumfturnering. Euwe har hvid og
syries at skulle miste sit rytteri, men som altid har de
adelige gift på kårdespidsen (jvf. W. Shakespeare: Harn
letJ prince of nenm~rk).
I diagram 8 (1007) Skal vi se æsteten Eronstein bekræfte
den gamle tese om, at det er godt at være på venskabelig
fod med de klerikale (fra: Innocents II: De pavelige
buller fra enden til anden. Bd. 12 p. 803, 4).

Med dette vældige materiale opmagasineret i baghovedet
til senere brug, vil vi betragte lektion 2 i Mønstersko
len som værende tilendebragt.
Næste lektion: Overbelastning. På eenskrift~

Se løsningerne på s.18.Red. sign. Peddersen

/2
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2. holdet 6. runde
Lyngby-Virum II - VS II 7 - 1
Et katastrofalt resultat, som isolerede holdet på
sidstepladsen i 1. række gruppe 2.
Jørgen Mortensen og Sten Bauers fik hver en halv.
Der var derfor lagt op til en håbløs opgave i sidste
runde, hvor holdet skulle møde sidste års mesterræk
kehold: AS 04 II
VS II - AS 04 II 2½ - 4½ + h

0-1
h

0-1
0-1

½-½
½--}

½-½
1-0

række

- Lasse Schiøtte
- Else Thygesen

Ole Christiansen
Erik Wienberg
Eigil Johansen
Jan Uielsen
John Zachariasen
Peter Sumberg
2. holdet nea i 2.

1. Eigil Pedersen
2. Jan Jørgensen
). Niels Rendlev
4. Erik Bøge Larsen
5. Kurt Havn
6. Lars Pedersen
7. Asbjørn Sæthre
8. Ste::1 Bauers
ed disse resultater rykker

efter 2 sæsoner i 1. række.
Lars Pedersen er uanset udfaldet af hængepartiet
holdets topscorer i hans første sæson på 2. holdet.

H H H
H H H H H

r-1
Cf)f:c!.q-U)U)
,0 tr: ~ Q) ri
>E-<C/.l::X::o

2. holdet

Eigil Pedersen
Jan Jørgensen
Niels Rendlev
Erik Bøge Larsen
Kurt Havn
Jørgen Mortensen
Lars Pedersen
Kurt Andersen
Finn Madsen
Asbjørn Sæthre
Søren J. Sørensen
Steh Bauers

0 0
0 1
0 t
½ t
0
0 1
½ 1

1 0

1

H H
H H

.q
Cf.l 0> C/.l
...:i ~

0 t 1 0 ½
0 0 0 1

0 0 0 0 t
0 1 0 ½
0 ½ t O 0
1 · 0 ½
0 1 1 0 0
0
1 ½

½ 0 0
0

t 0

2
2
1
2½
1
2½
Jt
0
2½
½

1
t

Indv. points
Match points

2 5
0 1

2 4
0 t
/3

2½ 1
0 0

2½
0

19
l½



H
H H H H H H H

H H H
Cl)

Cfl Cf.l J::,:.. Cl) :,... Cl) 'El +> (/) tf.l p. ,.0 >
lo holdet <( Cf.l !:<:: 0 tf.l IXl ::i::

Steen Schousboe ½ ½ 1 0 1 1 1 5
Hans Nielsen 1 1 0 1 0 1 0 4
Ole Delfter 0 1 1 1 0 J
Benny Petersen ½ 1 1 0 1 1 4½
Erik von Essen 1 l 0 0 t 22
Stefan Hansen 1 1 1 1 1 1 1 7
Jacob Gibori ½ 1 0 0 1 l 1 42
Jørgen Holst 0 1 1 1 1 4
Torben Sneslev 1 1 0 t 1 J½
Finn Madsen t l

2
Asbjørn Sæthre 1 1

Indv. points 4½ 7½ 5½ J 6 6½ 5½ )8½
Match points 1 1 1 0 1 1 1 6

Slutstillingen i 1. række gruppe 1
ip mp

1. Vanløse I X 3 4½ 5½ 6½ 5½ 7½ 6 38½ 6
2. Gladsaxe I 5 X 5 4½ 5 4½ 5 6½ 35½ 7
3. Amager I 3½ 3 X 5½ 4 5 8 5½ 34½ 4½
4. Hvidovre II 2-l 3½ 2½ x 6½ 5½ 4½ 6½ 31½ 4
5. Brøndby I l½ 3 4 l½ X 4 5½ 4½ 24 3
6. København II 2½ 3½ 3 2½ 4 X 3 3 21½ ½
7. Studenterforen.III ½ 3 0 3½ 2½ 5 X 5 19½ 2
8. Sporvejene I 2 l½ 2½ l½ 3½ 5 J X 19 1

Stillingen 1. række eruppe 2 ip mp
lo Lyngby-Virum II X 5½ 3½ 4 5½ 5 6 7 36½ 5½
2. Glostrup II 2½ X 5 5½ 4½ 6 5½ 5½ 34½ 6
J. SK 1941 II it 3 X 4½ 5 5½ 4½ 6 33 6
4. AS 1904 II 4 2½ 3½ X 6 4 5 5½ 30½ 4
5. Valby I 2½ 3½ 3 2 X 5 4½ 6 26½ 3
6. Herlev I 3 2 2½ 4 3 X 5½ 4 24 2
7. Tåstrup II 2 2½ 3½ 3 3½ 2½ X 3 20 0
8. Vanløse II 1 2½ 2 2½ 2 4 5 X 19 l½

I '-I' ,



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

3. holdet

Asbjørn Sæthre ½
Schøller Jacobsen ½ 0
Ulrik Find ½ 0 1 1 0
Lars Bornemann O O O O 1
Klaus Ib Nielsen O O O O
Axel Barkhuus O 1 1 0 0
Morten M. Hansen 1 1 1 0 1
Børge Gyldholm 0
Ivan Nesterov ½ 1 0 0 ½
Sigvald B.-Larsen O ½ 0 0
Anders C. Frederiksen
Stig Solhof 1 ½ 0 l
Bjarne Andreasen
Peter Fogh Jensen

0 1
0
½
1 1
0 1

0 1
0 ½

½
0

l
0

1
2

½
3½
1
½

4
5
0
3
1
½
2½
1
0

+'
Ul p::i Cl)
o A ~o, A U)

~ ~
e, U)

indv. points
match points

3
0

4
½

3½ l½ J½ l½ 6
0 0 0 0 1

23
l½

1. Den Danske Bank
2o Tårnet/Ballerup
J. Kampklubben
4. Lyngby-Virum
5. Gladsaxe
6. Posten
7. Vanløse
8. Skovlunde

I x 3½ 4 5 5½ 6 6½ 6½
II 4½ x 4 2½ 5 5½ 6½ 7
III 4 4 x J 4½ 5 4 7½
V 3 5½ 5 X 4½ 4½ 4½ J½
III 2½ J J½ J½ x 6 5 5
I 2 2½ J 3½ 2 X 4½ 6
III l½ l½ 4 3½ 3 3½ x 6
II l½ 1 ½ 4½ 3 2 2 x

ip mp
37 5½
35 5½
32 4½
JO½ 5
28½ 3
23½ 2
23 l½
14½ 1

Slutstillingen i J. række gruppe 1

Fribønder i sommervarmen?

Som nævnt andetsteds i dette nummer planlægger vi at ud
sende endnu en Fribonde inden årets generalforsamling.Men
efter generalforsamlingen kommer der en god lang sommerferie,
hvor aktiviteten i klubben normalt er stærkt faldende.Der
med falder også aktivitetsniveau'et på Fribondens redaktion.
Vi lever jo med,eller af,klubbens medlemmer.Med andre ord:
Hvis du synes der skal komme en eller flere Fribønder i som
merferien,så vær selv med til at lave den.

IS
Red.



Status.

Det gode ved det skrevne ord er at man kan bevare det,
og efter en passende tid finde sine gamle guldkorn frem,
og sige "'Hvad sagde jeg?".Men denne triumf for bagklog
skaben bar jo desværre også en bagside.Ens tåbeligheder
er desværre ikke gået i glemmebogen,men kan let findes
frem og give anledning til en vis rødmen.

Lad os nu,med bagklogskabens afklarede visdom i sindet,
se hvordan det gik med de profetier som jeg letsindigt
publicerede i Fribonden fra december sidste år.Det drejer
sig om holdskak,næmere betegnet VS's udsigter i den den
gang just indledte sæson.

Om førsteholdet sagde jeg at de nok ville rykke op.
Det gjorde vi faktisk også,men det var så sandelig med
lodde~ og trisser.Tre hold havde føringen i løbet af tur
neringen; Amager,Gladsaxe,og VS.Ser vi på de indbyrdes
kampe mellem disse tre tophold,så scorede Gladsaxe lo p,
VS 7,5 og Amager 6,5.Desuden vandt Gladsaxe alle sine kam
pe,mens vi tabte en,og Amager to.Når dertil lægges at vi
var meget heldige med at vinde over Amager,og med kun at
tabe 5-3 til Gladsaxe,så må man konkludere at Gladsaxe hav
de fortjent oprykningen i stedet for os.

Men de scorede altså ikke så godt mod bundholdene som
vi gjorde,og deri ligger forklaringen på vores succes: sej
hed,energi,og optimistisk tro på egne evner.Jeg spiller
videre,før eller siden klokker han i det.Og det gør han
faktisk tit.

Vores krise kom i 4. og 5.runde.Først et katastrofalt
nederlag mod Gladsaxe.Det tegnede til 6-2,men som tidli
gere vist i Fribonden lykkedes det Hans ved opfindsomt
forsvarsspil at gøre modstanderen forvirret,og derned
fik Hans et point ud af en klar tabsstilling.Faktisk fik
han to,for samtidig med at vi fik et point mere fik Glad
saxe et point mindre.Dette hængeparti var simpelthen ven
depunktet.

Men dermed var krisen ikke overstået.I 5.runde spillede
mange af os forfærdeligt mod Sporvejene.At jeg vandt var
eksempelvist intet mindre end mirakuløst,og endnu mere
mirakuløs var Benny's sejr i hængepartiet.Efter modne og
snedige analyser,parret med en del anvendt psykologi,spil
lede Benny en variant som vi fra analyserne vidste ville
tabe i kun 4 træk.Men gevinsten var lidt sværere at få
øje på end i de andre varianter,så derfor •••
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Og ganske rigtigt! Modstanderen så ikke noget,og tabte
i nærmest fejende flot stil.Et helt tårn i overvægt,men
Benny havde tre forbundne fribønder,og det er alt forme
get for et tårn.I hvert fald når det er Benny der fører
bønderne.

Dermed var krisen overstået,og i de sidste to runder
spillede vi virkelig godt.Vores stærkeste aktiv var,ikke
uventet,vores hængepartianalyser.Først i de sidste to
runder tabte vi sådanne hængepartier.I de første fem run
der scorede vi vistnok 8,5 pi 9 hængepartier,og det var
i hvert fald 3 fuldfede points mere end stillingerne be
rettigede til. Som sagt,sejhed,energi,og optimisme.

Om andetholdet spåede jeg at de ville få det svært.
Ikke bare fordi de ligesom førsteholdet spillede i første
række,men fordi deres topscorer Stefan blev bortført til
førsteholdet.Og der scorede han faktisk 7 af 7l En meget
smuk præstation.Selvfølgelig var der held i sprøjten un
dervejs,men Stefan blev bedre og bedre,og i de sidste 3
runder var hans partier spil til et mål.Også Asbjørn og
Finn Madsen havde meldt afbud i år,så andetholdet var al
vorligt svækket.Især de øverste tre,Eigil,Jan,og Rendlev,
var simpelthen overmatehede i de fleste partier.

Men selvfølgelig var der ting at glæde sig over.Både
Jørgen Mortensen,Lars Petersen,og Finn (i de 4 runder han
kom til at spille) havde positiv score.For Lars og Jørgen
er det nok deres hidtil bedste præstation i holdskak,og
Lars blev holdets topscorer.I øvrigt var det i år en be
hagelig forandring at både første- og andetholdet havde
gode reserver i Sneslev,Asbjørn,og Finn,samt $øren.

Om tredjeholdet spåede jeg at de ikke ville få svært
ved at klare sig,og der kan det nok være at jeg tog fejl.
Læs bare Ulriks referater i det~e nummerlFaktisk spillede
holdet som helhed udmærket,og det er helt urimeligt at et
så godt hold skal rykke ned.Men Lars Bornemann og Klaus Ib
Nielsen havde,som man vil se andetsteds,en såkaldt off
sæson.Eller i hvert fald 5-6 off-dage anbragt i samme sæ
son.

Lad mig slutte med en profeti for næste sæson: Første
og andetholdet holder sig,tredjeholdet rykker op!

Steen



Løsnin~er til Peddersens Mønsterskole (2).

Diagram 5 (63): Brintse-Eriksen Corr. 1950:
1. Se7, Kh8 2. Tf7 (2. -, Dd4 3. Tf8 mat;
2. -, Tf7 3. Dd8 ++; 2. -, Dg3 3. kd2 ++) 1-o

Diagram 6 (85): Santa Cruz - Uhlmann, Havanna 1964:
1. -, d3 (1. -, c3? 2. 'l'c3l) 2. cd3 (2. Tc1,
Tb2 3. Kb2, c3 ++) Tb2 3. Kb2, c3 o-1.

Diagram 7 (1005) Euwe-Aljechin, Ziirich 1934:
1. Sf7ll, De8 (1. -, Kf7 2. Dh5, he7 3. Te6,
Ke6 4. Te1, kd6 5. Dc5, Kd7 6.Df5, Kd6
7. De6 mat) 2. Te6, De6 3. Sd8, De4 4. Sc6 ++.

Diagram 8 (1oo7): Bronstein-Patzl, Krems 1967:

1. g6~, Dc6 2. Dh7, Kf6 3. g7l, Dd4 4. Dh8l,
Tg8 5. Dg8, Dg4 6. Dd8, Dg7 7. Ld7 ++.

KSU's JUNIORHOLDTURNERING
sluttede for VS' vedkommende med en katastrofal skandale.
De 2 sidste runder skulle spilles en søndag i Hvidovreo
For VS' medlemmer er søndagen ikke beregnet til skak, så
en deltagelse i en turnering, som slutter en søndag, er
et noget hasarderet foretagende.
Det viste sig også, at 2 af holdets spillere ikke kunne
den dag. Desværre meldte ingen af dem afbud, hvorfor det
ikke var muligt at indsætte reserver.
Skal VS deltage fremover, er det nødvendigt med en moden
holdleder samt garantier fra de enkelte spillere, at de
også kan spille alle runderne.

Stillingen i B-rækken, gruppe 1

1. Olympia I 13 4. Hvidovre I 10
2. Øbro II 11½ 5. Valby II 8
J. Tårnby I 11 6. Vanløse I 6½

I 8



Sprogkursus for skakspillere eller i Watson's fod-

spor

Efter med utilfredsstillelse at have konstateret at den nou
veau Beaujolais er blevet gammel og kedelig, samt at Karl den
Tolvte's krønike har midstet lydeffekterne vover (nej, det er
ikke caro-kann, Steen) jeg følgende indlæg, der til redaktio
nens fortvivlelse er skrevet på et for Danskere ubehændigt
sprog.
Nuvel, hvad er et liv uden skak, nej, vel, hvorefter et op

slag i telefonbogen angav stedet. Et lille hyggeligt sted med
egen bar og black-gammon spil. Hvad enten det var p.g.a. ter
ningerne eller mit umulige flamsk fik jeg tilbudt at spille
med i en holdkamp (som sidste bræt forstås) mod en klub i
Mons. Uden at være stedkendt, spurgte jeg lidt naivt om, hvor
dan man fandt vej til Mons. Det er let svarede holdlederen,
bare følg vejskiltene der viser mod Bergen! Læserne skal spa
res for de belgiske stock~car rædsler på landevejene, og se
mit debut-parti som hvid mod H. van der et eller andet ulæse
ligt.
1. e4! (udråbstegnet skyldes at der blev serveret Stella)

1. -,e6 2. d4,d5 3. Sc3 (måske er 3. Sd2 bedre; men ihukommen
de hvordan redaktionen har slået mig med sort i lyn i netop
Sc3-varianten, var jeg ganske fortrøstningsfuld, alt er be
redt til at agere fransk klovn fra Fla.nderen). 3. -,Lb4 (3.
-,Sf6 er en overvejelse værd) 4. e5,c5 5. a3,cxd4 (Hvad er
nu det, en hjemmeforberedelse eller hvor var det nu, det træk
var omtalt?) 6. axb4,dxc3 (I skakbladet selvfølgelig, nu gi
ver 7. bxc3,Dc7 sort udligning påstår Jens Kristiansen og en
cyklopedien, har de ret?) 7. Sf3!?!,- (jeg kan se Hans' blik
for mig, hvis det var spillet i en hjemlig hold.kamp) 7. -,
cxb2 8. Lxb2,b6 9. Dd4!?,- (Spillet efter lang tids betænk
ning, er stillingen virkelig en EF-støttet agraproletar
værd?) 9. -,Se7 lo. Ld3,Sc6 11. Dg4,- (en ægte trussP-1) 11.
-,Sg6 12. h4,- (Skak er banalt, man skal bare indrømme det)
12. -,h5 (Desværre lige så banalt) 13. Dg3,Sc-e7 (Slag på
b4 går ikke p.g.a. Lxg6) 14. Sd4!,Ld7 15. o-o,Sf5? (Næppe
det bedste, hvids plan var at spille f2-f4-f5, for at frem
tvinge slag på f5) 16. Lxf5,exf5 17. e6!,- (Derfor kunne
sort ikke spille 15. -,Sf5) 17. -,Lc8 (Oh ve, oh ve, oh
hjemve!) 18. Sxf5,Lxe6 (Oh ve, oh ve, hvor vægelsindet).
19. Sxg7+, opgivet. Hvorefter den obligate fodboldkamp kunne
nydes på et af de 13 TV-programmer sammen med noget nouveau
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Beaujolais med tilbehør.
Hvor kommer Watson så gående i sneen, vil den utålmodige

læser sikkert fremstamme lavmælt, elementært my dear Holmes.
I går mens der blev talt fransk drømte jeg mig tilbage i VS,
hvor redaktionen spillede et parti og var kommet frem til
denne stilling: (med en tikronemønt på h4)

den snart fransktalende
udsendte medarbejder. Sante!
Leif Jensen

g hedCba

4

8

Netop da kom kassereren
ind, så det usle mammon
glimte (Han troede det var
en enkrone, thi han havde
aldrig set større penge
beløb på en gang) og straks
tog han med glubsk udtryk
i øjnene mønten og anbrag
te den manglende brik på h4.
Hvilken brik placerede han
på h4 og hvorfor?
Løsningen er vedlagt i

engelsk tekst for redakti
onens benefice, til hvem
(og det gælder også alle
and.re) bogen "The Chess
Mysteries of Sherlock Holmes" skrevet af Raynond Smullyan an
befales, og hvorfra eksemplet er taget.

(Kopi af løsnlngen kan ved høflig forespørgsel rekvireres
hos redaktionen)

Red.

Med hensyn til PROGRAM henviser vi til bagsiden af for
rige Fribonde.De program.punkter som der er betegnet "fore
løbige" gælder faktisk.

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

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 30 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


