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Som bekendt afholder klubben i år generalforsamling
den 2.juni,og i den anledning vil man finde en del ge
neralforsamlingsstof i dette nummer.Se bare regnskabet
på midtersiderne,og læg især mærke til den post der hed
der restancer.Gyldhol.m har gjort det igen!

ed hensyn til dagsordenens punkt fem,indkomne for
slag,så har jeg her nogle af slagsen,idet jeg hensyns
løst benytter min redaktørstilling til propaganda.

Forslag nr. 1: Mindst et af vore kælderlokaler er
klæres for ikke-ryger-lokale.Medlemmer som måtte have
lyst kan forlange at få deres partier i vinterturnering,
hurtigturnering,og alle andre interne turneringer spil
let i dette/disse lokale/r.

Argumentation for dette forslag er vel unødvendig.
Men måske kan vi senere stramme hetingelserne således at
ikke-rygere skal spille i dette/disse lokaler.På den
måde kunne vi andre slippe for en del højrystet fulde
mandssnak,jvf. hvad jeg tidligere har skrevet om laster
nes sum og deres konstans.

Forslag nr. 2: Bestyrelsen drager omsorg for at der
på hver spilleaften er mindst et medlem som er parat til
at tage sig af nye medlemmer.

Vi er alle sammen kommet for at spille,men det fører
uvægerligt til at nye medlemmer må føle sig overset.Husk
bare på Benny's indlæg i et tidligere nummer.Pligterne
for vores "velkomstmand" kan bestå i at finde modstandere
til de nye medlemmer,give undervisning,spille simultan,
eller hvad man ellers kan tænke sig.Det må ikke ske at
nye medlemmer føler at de ikke har noget at komme for.

Forslag nr. 3: Bestyrelsen sørger for at skaffe en



velkomstgave til de nye medlemmer.
Dette forslag har samme hensigt som forslag nr.2. Vi

har p.t. kun vores klubhistorie at tilbyde nye medlemmer,
og selvom den er både sjov og oplysende,så er det ikke
en introduktion til selve spillet.Jeg synes vi skulle
prøve at tale med Bent Kølvig.Måske kunne vi lave et sær
tryk af den fremragende artikelserie han for et par år
siden havde i Skakbladet med titlen "Brev til et nyt med
lem"!!.

Forslag nr. 4: Bestyrelsen drager omsorg for at hold
lederne på vores hold i KSU's klubturnering giver oplys
ning om resultaterne,ikke bare til KSU's turneringsleder,
men også til Fribondens redaktion.

Mit blodtryk tillader mig ikke at begrunde dette for-
slag. Steen S.

Lidt statistik om førsteholdet.

VS har nu spillet 6 sæsoner i lokalerne på Alekistevej,
og i den periode har førsteholdet spillet 4 år i mester
rækken (77-81) og 2 år i 1. række og er nu atter rykket
op. I denne periode har spillerstaben været bemærkelses
værdigt konstant. Der har i alt været benyttet 19 spillere.
7 af dem tegner sig kun for 9 partier i alt og har scoret
2p. ( den fæle hr. U.K. har spillet med ~n gang)
De øvrige 12 tegner sig for resten:

Steen Schousboe 42 partier 23 points 55%
Hans Nielsen 41 partier 26½points 65%
Jacob Gibori 41 partier 24½points 60%
Torben Sneslev 37 partier 2ltpoints 58%
Ole Delfter 35 partier 18tpoints 53%
Erik von Essen 33 partier 16½points 50%
Leif Jensen 24 partier 12½points 52%
Stefan Hansen 21 partier 12 points 57%
Jørgen Holst 21 partier 9½points 45%
Niels Rendlev 17 partier 9 points 53%
Benny Petersen 6 partier 4½points 75%
Ii'inn Madsen 6 partier 3 points 50%

Det har været muligt at udarbejde denne liste, fordi
41 af de 42 spillede holdkampe har været fyldigt re
fererede i Fribonden. Det kniber noget mere for de
øvrige holds vedkommende.
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Til gavn og glæde,7
Minoritetsangreb

Noget af det sværeste og vigtigste i skak er at finde
en plan.Altså ikke bare et godt næstetræk,men en ide som
kan få de fleste af ens træk til at hænge sammen,og dermed
give spillet skønhed og effektivitet."De fleste" og ikke
"allen ens træk,for det kan jo let ske at man må forsvare
sig et sted på brædtet inden man bygger videre på sit eget
angreb andetsteds.

Vores egen jubilæumsturnering gav to meget fine eksemp-
ler på nødvendigheden af at have en plan.Klaus Ib Nielsen
viste et parti hvor hans modstander,efter at have stillet
sig pænt og fornuftigt op i åbningen,simpelthen aldrig kom
ud af starthullerne fordi han ikke kunne finde en plan.Og
i nummeret efter viste Jørgen Mortensen den modsatte yder
lighed,da han mod Flemming Fischer fik lov at arbejde helt
uforstyrret på den plan han lagde straks fra åbningen: Han
skaffede sort nogle slemme bondesvækkelser,og dernæst var
det bare om at få byttet klodser af.Ethvert slutspil var
let vundet,også det afsluttende bondeslutspil hvor svækkel
serne var aldeles ødelæggende.

I denne serie har jeg prøvet at skitsere nogle planer.
Vi har set hvordan man kan bekæmpe $pringere,og hvordan
man via linjer og diagonaler kan trænge ind i .modstanderens
stilling.Vi har set et såkaldt majoritetsangreb,hvor målet
for den angribende pa~t er at skaffe sig en fribonde,og vi
har set hvordan man kan udnytte en overvægt af centrums
bønder.Denne gang er turen kommet til minoritetsangrebet.

Sådan hedder det fordi angriberen har færre bønder end
modstanderen på den del af brædtet hvor angrebet sættes
ind.Altså 1 mod 2,2 mod 3,eller 3 mod 4.Formålet med frem
rykningen er at bytte sin(e) bonde/bønder mod modstanderens
og dermed efterlade ham med en svækket,eventuelt isoleret,
bonde.Den angriber man så med alt hvad man har,og da for
svareren normalt har mindre terræn at manøvrere på ka..~ det
blive ganske svært for ham.Hvis han godt kan nå at dække
sin svækkede bonde,kan angriberen måske udnytte sin ter
rænfordel og større bevægelighed til at etablere et hur
tigt angreb et andet sted på brædtet. ·

Et minoritetsangreb foregår normalt på dronningefløjen,
fordi man der kan rykke frem uden at svække sin egen kon
gestilling.Modspillet består derfor logisk nok i at skaffe
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sig chancer på den modsatte fløj,altså ved et kongeangreb.
I Siciliansk spiller sort tit et minoritetsangreb mod den
hvide dronningefløj,og hvid prøver til gengæld at sætte
sort mat.I afbytningsvarianten af Dronninggambit er det
lige omvendt: hvid spiller et minoritetsangreb,og sort
må skaffe sig modchancer ved et kongeangreb.

Vi tager to eksempler,og for at tydeliggøre chancerne
og planerne for begge parter vælger vi samme åbning i
begge eksemplerne,nemlig dronninggambit:

Petrosjan - Letelier
Buenos Aires 1964

l.d4,d5 2.c4,e6 3.Sc3,Sf6 4.C:d5,e:d5 5.Lg5,Le7 6.e3,o-o
7.Ld3,c6 8.Dc2,Sb-d7 9.Sg-e2,Te8 lo.o-o,Sf8 11.Ta-el

Et overraskende træk,som ikke passer ind i systemet.
Meningen må være at antyde muligheden af et fremstød i
centrum,altså noget med f3 og e4.Men det bliver ved an
tydningen.
ll,-,Sh5 12.L:e7,T:e7 13.b4

Minoritetsangrebet indledes.Sort kan ikke forhindre
fremstødet b5,men han sørger for at få a-bonden byttet
af,så han ikke skal sidde med flere svagheder.Det giver
hvid et herligt .springerfelt på c5,hvorfra den ikke kan
fordrives uden en hæslig svækkelse af den sorte bonde
stilling.
13,-,a6 14.Sa4,g6 15.Sc5,Sg7 16.a4,Lf5 17.b5,a:b5 18.a:b5

Hvid har vundet terræn,og kan nårsomhelst bytte på c6,
hvorved han har etableret en klar svaghed hos sort.Sort
bør finde sig i dette,men kommer i stedet i panik:
18,-,b6? Dårligt og helt unødvendigt.Han vinder måske et
par tempi,men ødelægger helt sin egen stilling,som vi skal
se:
19.Sa6,c:b5 2o.Sb4,Dd6 21.L:f5,S:f5 22.Db3,Td7 23.Sc3,Se7
24.S:b5,Df6 25.Tal

Tårnet vendet tilbage til a-linjen,og den hvide sejr
er nu kun et spørgsmål om teknik.Læg mærke til at det
sorte "modangreb" på dronningfløjen kun førte til at han
nu skal forsvare to svagheder,b6 og d5,i stedet for en
på c6.Den rigtige strategi for sort er at spille a6 når
hvid truer med b5,og dernæst,når fremstødet kommer,at slå
på b5.Men kun en gang.Resten af trækkene skal bruges til
at spille på kongefløjen.Lad os se et eksempel på målbe-
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vidst sort modspil:

Tajmanov - Nezhetinov
21. sovjetmesterskab

l.d4,d5 2.c4,c6 3.Sf3,e6 4.c:d5,e:d5 5.Sc3,Sf6 6.Lg5,Le7
7.Dc2,Sb-d7 8.e3,o-o 9.Ld3,Te8 lo.o-o,Sf8 11.Ta-bl

Dette må være det normale tårntræk.Sort beslutter sig
også i dette parti til at få byttet sin a-bonde.Ikke for
at spille i a-linjen,men for at forkorte den front der
skal forsvares,og dermed få mulighed for at stille sig
op på kongefløjen.
ll.,-,a5 12.a3,Se4 13.L:e7,D:e7 14.b4,a:b4 15.a:b4,Sg6

Hvid har opnået klar fordel på dronningefløjen,men sort
har heller ikke spildt tiden på den modsatte fløj.Hvid gør
nu en typisk fejl.Han spiller det positionelt rigtige,uden
at ofre den nødvendige opmærksomhed på modstanderens mu
ligheder.Tro på skabelonen,eller overdreven optimisme.I
fortsættelsen angriber sort konsekvent det svageste punkt
i den hvide stilling,g2.Det ville derfor være bedst for
hvid at dække dette punkt inden han gik videre på dronning
fløjen.Hans fordel derovre løber jo ingen vegne.Godt ville
16.Tf-cl være,fordi dette muliggør dækningstrækket Lfl.
Men i stedet spiller han:
16.b5?,Lg4 17.Sd2,S:d2 18.D:d2,Sh4l

Det kan nok være sort har fået angrebl Nu er der tre
ulækre trusler for hvid at holde øje med:Lf3,Lh3 og Sf3+.
På for eksempel 19.Le2 følger 19.,-,Lh3 2o.g:h3,Dg5+
21.Lg4,Sf3+ og slut.

I stedet for denne triste variant spiller hvid noget
andet,som dog heller ikke er godt nok:
19.f3,D:e3+ 2o.D:e3,T:e3 21.f:g4,T:d3 og sort har klar
gevinststilling. 1,~ • ~ry~~-·

Resume: .t ■■~ ■■ i mi
Hvid spiller frem på d-fløjen for ~Wi~••~?ø ~~~•
at skabe svækkelser hos sort.Når -i■ ■
b5 truer bør sort spille a6,og når ■ Mi:::::::::
uet kommer alligevel, bytte en gang. ■ D ■
Den tilbageværende svækkelse på c6 ~~- ~R ~
kan så dækkes af et tårn fra sjette ■ ■ U ,.......
række (e6,f6,g6,h6) hvorfra det og- ~D. ■ (! ~~
så underst~tter det kongeangreb som 9 ~-■ ~-- ■
sort må spille på. =ir<.__-=~ •

Steen
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Ændringer til medlemslisten.

Nye medlemmer (juniorer):

Eivind Einersen, Hattensens alle 11, Kbh.F.
tlf 105758

Michael Lund, Marielystvej 4C, J., Kbh.F.
tlf 715777

Victor Mazin, Bendzvej 7, Kbh.F. tlf 792308

Velkommen.

Vi byder vore senest tilkomne medlemmer vel~
kommen i vor midte og håber, I må komme til at
føle jer hjemme her i familien. Hvis der skulle
være noget, I er i tvivl om, så spørg bare et
af bestyrelsesmedlemmerne, som er der bl.a. for
det samme. Og vil I gerne vide lidt om, hvad
Vanløse Skakklub egentlig er - det gælder alle,
som er kommet til siden januar - så kan I læse
jer til det i jubilæumsskriftet, som i tekst og
billeder beretter om klubbens historie fra star
ten i 1931 indtil generalforsamlingen i 1981.
Der kan I læse om klubbens kamp mod den røde hær,
om hvordan en forlængst afdød formand engang fup
pede selve djævelen i skak, om et nulevende med
lems forhandlinger med Sankt Peter og hvad deraf
fulgte - og mange andre ting, som tilsammen teg
ner et billede af klubben og som ethvert medlem
bør vide. Skriftet koster lo kroner og fås ved
henvendelse til formand eller kasserer.

Det er ikke den heldigste tid, I har valgt at
melde jer ind på, nu da skaksæsonen faktisk er
forbi, men vent bare til efteråret, så skal I
nok få jeres sag for, og måske lidt til. Og ind
til da behøver heller ingen at komme til at kede
sig, men det bliver nok skak under lidt hyggeli
gere former samt opvarmning til kampsæsonenm,
hvor det gælder liv og lemmer.

Men indtil videre, hjertelig velkommen i
vor midte, og mor jer godt.

6
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EMT 1982

Turneringen, som plejer at være sæsonens skaklige højde
punkt, blev i år arrangeret af "Evans" Vejle.
Der var i år over 400 deltagere.
Da jeg kom til Vejle onsdag, var der lige tid til at
tage et smut ud til spillestedet, som lå 4 kilometer
fra centrum.
Det var en pæn skole, og man kunne se, at mesterspillerne
befandt sig godt i store, rummelige og rolige klassevæ
relser. Der var kort sagt alle betingelser til stede,
for at spille god seriøs skak.
Choket kom torsdag morgen. Jeg og over 300 andre basis
klassespillere skulle ikke have disse betingelser.
Vi ble-g stuvet sammen i hallen ved siden af. Bordene var
nogle bordben med nogle løse plader lagt på. Enhver kan
tænke sig til, hvad der sker når men læner sig lidt frem
og a:.ægger albuerne på bordet for rigtig at betragte stil
lingen. Der var konstant træk, som gjorde mange syge og
en konstant larm; der var kort sagt ingen betingelser
for at spille seriøs skak.
Det er klart, at arrangørerne har brugt uger af deres
fritid til dette arrangement og under stævnet er det
næsten døgndriftarbejde, men den menige stævnedeltager
ser kun resultatet, og det var her mislykket.
Bjørn Laursen, medlem af Evans og medlem af forretnings
udvalget, og sandsynligvis en dygtig organisationsmand,
burde vide, at når man giver de menige deltagere dårlige
betingelser og kun tænker på de "fine", vil et stævne
altid være en fiasko, og han burde have fortalt sin klub
dette. Det er klart, at hvis den slags danner skole i
Dansk Skak Union, er det slut for Steen Juul Mortensen
·a'\ ber-e t te om fremgang i DSU.
1!:in deltagelse i turneringen startede med en sejr:
Hvid: Stefan Hansen sort: ,Jesper Madsen, Evans
1. e4 jeg er bievet træt af det kedelige spil efter d4
l.-;c6 desværre er der mange,der spiller kedeligt altid
efter at Bent Larsens bog om solide åbninger er kommet
på markedet. 2. ScJ;d5 3. Sf'3;dxe4 4o Sxe4;Sf'6 5. Sg3
i denne variant hvor d4 ikke er spillet, virker det
godt ik.~e at slå på f6 5.-;Lg4 6.Lc4;e6 7. h3;LxfJ

8. Dxf3;Sbd7 9. Db3

7



9.-;Dc7 10. d4;c5 11. LeJ;Sb6 12. Lb5+;Sfd7 lJ. dxc5,
det koster rokaden at slå, med mindre sort vil af med
bonden på b?. Det var dog at for~træk~e frem for for
løbet i partiet 1J.-;Sd5 bonden på c5 er jo også svær
at holde 14. o-o-ojTd8 lang rokade besvares med c6!
teksttrækket koster 2 tynde for en tyk.
En lille kombinationsøvelse.
I år skulle hotelbestillingen afgives til arrangørerne
i modsætning til de 2 tidligere år, hvor vi selv bestilte
og erfaringen fra tidligere kunne godt give en bange
anelser; men denne gang var det jo et forretningsudvalgs
medlem, som stod for tilmeldingen, så man skulle jo
mene, at dette ville være i orden denne gang, men hvor
blev jeg og de andre, som var blevet indkvarteret på
dette hotel, skuffede. Hotellet, som hed Missionshotellet
Caleb, var netop genåbnet efter at have været udlejet til
Dansk Flygtningehjælp i et par år, og det var slet ikke
klar til at åbne som hotel nu. Et ord som ruindynge blev
tit nævnt. Jeg ved ikke hvilket kriterium arrangørerne
har brugt til at placere os netop der; jeg havde i hvert
fald tilmeldt mig i god tid, netop for at stå først i
køen når hotelværelserne skulle uddeles.
Dette forretningsudvalgsmedlem trak sig i år tilbage på
delegeretmødet og blev erstattet af et fornuftigt menne
ske fra København: Knud Rasmussen fra Lyngby-Virum.
Efter runden langfredag blev det nødvendigt for mig, at
gå en lang tur for ikke at gå helt ned i dyb depression.
Naturen omkring Vejle, fejler,i modsætning til stævnet,
absolut intet; den er pragtfuld.
Der er selvfølgelig også andre gode minder fra Vejle.
Der er altid mange spillere, som jeg kender, med til et
EMT, og der er mange gode værtshuse i byen. Et af dem,
ganske vist ikke det bedste, hed "Kontoret"; et navn der
nok gør mange kvinder i Vejle frustrerede.
I år deltog jeg i lynturneringen. Min største skalp var
Torben Rosell. Jeg fik 4 i indledende, og 5 i 5'ernes
finale. Lynroester blev Bo Jacobsen. ·
I 4. runde fik jeg mit eneste hængeparti: jeg har hvid
hvid: Kgl,Db2,SfJ,BeJ,f2,g2,hJ
sort: Kh7,Dd5,Se4,Bf7,g6,h5
hvis hvid skal vinde, er det nødvendigt at få byttet
drcninger, og i mit hemmelige træk spillede jeg Dd4, som
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tvinger sort til dronningafbytning, hvid slår selvfølgelig
tilbage med bonden. Sort brød sig ikke om den derved frem
komne stilling efter dronningafbytningen og spillede efter
genoptagelsen Df5???
Delegeretmødet var tamt, når man ser bort fra en enkelt
fulderik, som blev ved med at kommentere talerne fra salen.
Han nægtede at gå og måtte afhentes af politiet.
Stævnefesten var tilsyneladende ikke for stævnets aktive
deltagere. Der var i hvert fald meget få aktive med.
Foruden de få aktive var deltagerne fra hovedbestyrelsen
og arrangørerne ~g andre indbudte.
Der blev sunget nogle sange om Vejles fortræffeligheder.
Musikken mente, det kneb med at synge med.
Jeg gik tidligt, så jeg kunne nå den sidste buso
Nu må ingen tro, at påskestævner altid er som dette. Det
er slet ikke tilfældet. Påskestævnet har altid været årets
bedste turnering. EMT 1982 er undtagelsen, som bekræfter
reglen.
Næste år er påsketurneringen i København og Ejlert Andersen
har lovet, at standarden igen bliver hævet til det normale,
så alle kan trygt melde sig når KSU kålder til påsketur-
nering i 1983.
I mit parti mod Jesper Madsen skete følgende:
15. Txd5!;exd5 16. Tel;Le7 17. Sf5;o-o det er nødvendigt
at lade løberen i stikken, d4 besvares f.eks med Sd6+;Lxd6
cxd6{ ikke Lf4♦;Le5/Txe5+;Kf8/Tf5;Se5/Lxe5;De7);Dc8/L!4;Kf8
Te7 o.s.v. 18. Sxe7+;Kh8 190 Sxd5;Da5?? i dårlige stillinger
kommer fejlene af sig selv. Denne er en stor en 20. Ld2
dronningen er fanget 20.-;Sxc5 21. Dc4;Sd3+ 22. exd3 natur
ligvis ikke Dxd3?? hvorefter hvid er til grin, efter
teksttrækket opgav sort, da han sidder med 3 afficere for
lidto
I det andet parti er der vist kun ganske få, som ikke er
klar over gevinstføringen; jeg så dog nogle i vores juoi-
læumsturnering.
Mit resultat i EW.T 1982 blev i basisgruppe 1:
1001½01 = 3½ og et tab på 8 ratingpoints til 1833

Stefan
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Budget 1982/83.

Når vi for regnskabsåret 1982/83 går ud fra
uændret medlemstal pr 31/3-82, neinlig 62, kom
mer budgettet til at se sådan ud:

Indtægter:
medlemskontingent
huslejetilskud
renter

20240,00

17940,00
2000,00
~ 00

Udgifter:
kontingent KSU
lokaleleje
Fribonden
juniorarbejdet
holdturn. og

6464,oo
7440,00
1600,00
l5oo,oo

scoringspræmier 440,00
Vestvoldturn.1983 300,00
porto & diverse 800,00 18544,oo

Budgetteref overskud ..•..•...•..... kr 1696,00

Dispositionsfonden lades i denne forbindelse
ude af betragtning, da den som et kapitel for
sig ikke vedrører driftsregnskabet.

Pr 1/4-82 er der sket en stigning i KSU-kon
tingentet, som på årsbasis betyder en merudgift
på kr 4o4,-, og det er allerede indregnet i bud
gettet. Derudover må regnes med en eventuel men
ukendt forhøjelse af lokalelejen pr l/1-83, samt
yderligere påløbende udgifter af forskellig art,
men selv med en ugunstig udvikling i medlemstal
og omkostninger skulle vi kunne holde skindet på
næsen indtil næste regnskabsafslutning og altså
undgå forhøjelse af medlemskontingentet. Det for
udsætter dog, at enhver af' os til stadighed er
nogenlunde å jour med kontingent, så den til en
hver tid siddende (løbende) kasserer kan gardere
sig mod unødige omkostninger som følge af heldig
vis ret sjældne men dyre udsmidninger for kontin
gentrestance.

Æn~ring til medlemslisten.
Udmeldt pr 31/J:
Ib Pedersen, ilogholder all~ 27.

1 2

kassereren.



EN TUR I GØNGEN

Den årlige Gøngeturnering foregik i år allerede den
28. marts, samme dag sommertiden indførtes.
Det er som sædvanlig i Præstø, Svend Gønges hje~by,
turneringen spilles.
Fra VS deltog 4 mand med Anniki Rendlev som chauffør.
De forberedende øvelser blev foretaget om lørdagen.
De går ud på at købe lammekølle, marineret skinke, sild,
øl og snaps, varer som skal konsumeres i pausen. Pilsner
ne kunne selvfølgelig også drikkes under partierne.
Søndag morgen mødtes vi hos Niels, han skulle dog først
væk..~es, og derefter gik turen derudad - først til Husum
hvor Niels havde lovet at aflevere et sæt klubdragter
til en fodboldklub. Handlingen blev kompliceret af, at
Kiels ikke kunne huske, om det var Valløvej eller Hval
søvej og i øvrigt ikke anede, hvor det lå. Jeg gad vide
om den pågældende klub var mødt op i det bare ingenting,
hvis vi ikke havde fundet adressen; det havde sikkert
set festligt ud. Der skal nok væ~e nogen, som ikke fik G

sin gode nattesøvn den nat. Ved et af skæbnens luner,
lykkedes det os at finde det efter kun 20 minutter og
derefter kunne turen c;å til Prststø.
Jeg havde på dette tidspunkt afskrevet 1. runde og kunne
nu slappe helt af. Det viste sig dog, at turen derned
ikke tog så lang tid som ventet, og da samtidig-turnerin
gen var et kvarter forsinket, nåede vi endda åbningstalen.
De enkeltes resultater:
M-klasse: Niels Rendlev 001 000 1 p
l.klasse: Kim Ørsnæs 010 010 2 p

Finn Madsen 11½ 001 J¼p
Stefan Hansen 11½ ½l½ 4½p J. præmie

Ni eLs havde det hårdt; han havde fået en mindre præmie
sidste år og skulle så i år-spille i mesterklassen.
Det samme gjaldt Kim, der også var ry~ket op. Nederlaget
i 1. runde undskyldte han med, at han ikke havde fået
pilsnere •ndnu; det gik derfor bedre i 2. runde.
Finn og jeg spillede godt i de første rundero Jeg mød~e
i 2. runde en mesterspiller, som jeg før havde tabt til,
men denne gang gik det anderledes. Det er i øvr1gt på
grund af disse præmiehajer, som konsekvent melder sig
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i en lavere klasse end de har spillestyrke til, at man
bloao i Præstø har indført interne op- og nedryknings
regler. I J. runde mødte jeg Finn, og vi mente, vi lige
sågodt kunne bruge tiden til at finde et godt sted, vi
kunne spise vores mad, fremforat den ene skulle ødelægge
den andens præmiechance.
Efter pausen fik Niels ikke mere. Kim var blevet meget
adspredt af andre ting; hvordan han vandt sit andet
parti er mig en gåde. Finn kunne tilsyneladende ikke
tåle middagens strabadser og først efter at have sundet
sig et par partier kom han i gang igen. Jeg spillede
heller ikke alt for godt efter pausen, men jeg fik dog
scoret nok til at blive præmietager og dermed Fribonde
referant.
Turneringen foregik i år på skolen i nærheden af hallen,
hvor turneringen har været spillet i de sidste år.
Efter præmieuddelingen begyndte hjemturen på byzantinsk
viso Det lykkedes os at finde "vores" fodboldbane og i
år endte kampen 10-9 til det ene hold. Selv jeres refe
rant fik scoret.
Da vi var nået til Køge, gav Anniki efter for sin bils
efterhånden højlydte protest~r over Finns byzantinske
kørestil; aldrig havde den kørt så langsomt. Derefter
kom _vi hurtigt hjem.

Stefan

Herlev Skakklubs Jubilæumsturnering

Herlev Skakklub fylder 40 år i år og ~rrangerede i

den anledning en hurtigskakturnering.
Jeg deltog som eneste deltager fra VS.
Jeg blev udpeget til medlem af turneringskomiteen,
der var dog ingen sager.
Mit resultat i 1. klasse: 0½1110 J½
Je& havde præmiechance indtil sidste runde, hvor jeg
sad og sov i åbningen, og det koster jo.

Stefan

1 4



MARTS-ØBR0 1982
Denne turnering samlede 144 skakspillere, og arrangørerne
måtte endda sige nej til alle eftertilmeldelser.
Det er også en uskik med alle de spillere, som altid mel-
der sig senere end sidste frist.
48 spillede om aftenen mandage og t6sdage, mens resten
spillede om dagen i weekenderne.
Vi var J spillere fra VS, som deltog:
gruppe 4 Stefan Hansen 0lt½000 2p R: 1841
gruppe 11 Ulrik Find ½011½01 4p R: 1511
gruppe 13 Anker Sør~nsen 0001000 lp R: 1288
Alle grupperne var 8-mandsgrupper. Min gruppe indeholdt
en mesterspiller (som sluttede sidst) og havde derfor
mesterklassebetænkningstid, hvilket er ganske rart, men
desværre,som det ses, udnyttede jeg det ikke ordentligt.
Alle kan i øvrigt spille med den lange betænkningstid i
Copenhagen 0pen i slutningen af juni.
Jeg giver hermed ordet til Ulrik, som vil berette om
Ankers debut i koordinerede turneringer og hans egen
længe ventede oprykning til 2. klasseo

Stefan

Marts øbro.
Marts øbro denne kæmpemæssige turnering var igen

i år rig på spænding-dramatik og deltagere.Ikke fæ
rre end lSo glødende entusiastisk~ skak fanatikere
fandt vejen ud til den rolige alle.Idyllen på selv
e kamppladsen var skak-karekteristisk,osende dampe
re i overtal,7 brætter på en½ meter,selv om din
sidemand omtrent sad på skødet af dig,havde røgen
lagt sit uigennemsigtige slør,så du aldrig rigtig
lærte at kende det rynkede fjæs på den anden side
af åstedet.Som nævnt før deltog ca,lSo og ud af
dem kom 3 fra Vanløse.Vs har haft svært ved samle
folk til sådanne turneringer i år,men om dette på
et andet tidspunkt.

Stefan,debutant Anker (Sørensen) og jeg var de
eneste,Stefan har selv beskrevet sin halve fiasko
andetsteds i FE.Anker startede som lyn og torden
ved at tabe de 3 f -r s t e , ud af dem burde h an have

Fortsættes side 17
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Til eftertanke.

I forbindelse med generalforsamlingen, som i
år finder sted den 2.juni (husk datoen!) kommer
jeg til at tænke på et indlæg i Fribonden J/1981
med overskriften

Hvad laver bestyrelsen?
Har kassereren rent mel i posen?

hvori en anonym ven af klubben kritiserer sin
egen og andres ringe interesse for klubbens sa
ger og deraf følgende mangel på tilslutning til
generalforsamlingerne. Med henvisning til utal
lige eksempler fra det offentlige pulveriserende
liv påviser han, hvordan man ved ligegyldighed
og forsømmelse af ens borgerpligt til at kontrol
lere de folkevalgte repræsentanter og dermed li
gestillede fremmer pampervælde, magtmisbrug og
skamklipning af de menige får, som bare har at
betale og se forholdsvis glade ud. - Vi har for
resten et ganske friskt eksempel fra det jyske,
fra byen deroppe lige sønden for norden for lov
og ret, hvor de pågældende samfun~sstøtter altså
bare var lidt for dygtige. - Indsenderen mener,
og med rette, at lignende tilstande meget vel
kan udvikle sig også i en klub som vores, hvis
vi ikke er lidt vakse, og han slutter med ind
trængende at opfordre os til at gøre vor pligt
og· ve~ fremmøde på generalforsamlingen sikre os
den nødvendige kontrol med sagerne, både for vor
egen og også for Nore boss'ers skyld.

Han har jo sørgelig ret i sine betragtninger,
vor ven~ De såkaldt ansvarlige - og en sværm af
andre samfundsspidser - fupper og snyder os på
mangfoldige måder, så vandet driver af os, gan
ske vist i demokratiets hellige navn, men alli
gevel--. Alt for ofte er vi magtesløse som bur
høns, men i visse tilfælde kunne vi måske nok
begrænse de herrers aktiviteter lidt, hvis vi
kunne tage os sammen til at mobilisere den for
nødne interesse og energi.

Men tilbage til klubben: Her er det kun os
selv, der bestemmer farten, hvis vi bare gider,
og det bør vi absolut gøre (alts& gide), så vi
i hvert fald har et sted, hvor der er frisk luft
og menneskevenligt miljø. Jeg opfordrer jer

16



kraftigt til at møde op den 2.juni, først og
fremmest af hensyn til klubbens fortsatte triv
sel, men netop i år af endnu en god grund. Vor
hæderkronede formand har bebudet sin abdikation,
og der er ikke meget der tyder på, at vi kan få
ham til at ændre sin beslutning. I betragtning
af hans store og uegennyttige indsats gennem fire
år måtte vi være nogle ualmindelig sløve skvat,
om vi ikke kunne loppe os selv op til at møde
frem og sige ham tak med maner, alle der overho
vedet har mulighed derfor. Og hvis det mod for
ventning(?) ikke skulle lykkes os at overtale
ham til at fortsætte lidt endnu, skal vi se at få
valgt en værdig afløser, hvad der nok ikke bliver
let, men med de kræfter og det kammeratskab, der
kendetegner klubben, må det i nødsfald kunne gen
nemføres, omend med lodder og trisser. Forhå
bentlig er han dog ikke så halstarrig, som han
lader; det kan han simpelthen ikke nænne, når han
konfronteres med forsamlingens bønlige, bebrejdem
de blikke. Lad os bevare håbet.

Og så ses vi altså den 2.juni; det skal ikke
undre mig, om Barkhuus giver kaffe, lad os så i
hvert fald glæde os til det.

Marts Øbro,fortsat •..

f].et 2 gevins-ter-;-man lærer jo af erfaring.Efter 3
slige boller sank Anker til bunds (ha ha) han opnå
dede kun et point af de sidste 4.Men han kan gøre
det meget bedre,ingen tvivl om det.Jeg selv spil
lede som en myretue!!! MYRETUE? (bindegal) men det
er faktisk det helt rigtige at sammenligne mit spi
1 med.Udefra ser det rodet ud,men under alskens
skovbund er der faktisk system i det.Visse modstan
dere havde svært ved at tage mit spil alvorligt(me
n det er jo nok fordi jeg ikke er konfirmeret,som
Hans sikkert ville sige) men da vi så kom til slut
spillet fandt de ud af at jeg ikke var en lille bi
tte myre men en TISSEMYRE som tissede på deres for
lorne sukkermadder.Selv om jeg rykkede op fik jeg
MYREKl<.YB af det VANDEDE spil jeg præsterede.

Ulrik.
17
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Forslag til generalforsamlingen.

Det har sik~ert undret mange af klubbens nye med
lemmer, at nogle (rundt regnet et par) af vore bed
ste brikskubbere ikke har deltaget i den netop af
sluttede vinterturnering.

Grunden til dette ligger flere år tilbage i tiden
og skyldes diverse uoverensstemmelser vedr. afs~ut
ningen på den dengang spillede vinterturnering.

Uden at komme ind på den konkrete problemstilling
kan det fastslås, at både den nys åfsluttede turne
ring samt de forrige, hvor disse spillere ikke bar
deltaget, har lidt under den manglende tilslutning.

Da der 1esuden så sent som den 5/5 d.å. faldt ud
talelser fra et par af kluohens andre top-folk ( i
spillemæssig henseende) om ikke at ville deltage i
den ko~mende v-turnering, hvis ikke de øvrige stærke
spillere gør det, er tjden inde til at råbe gevalt.
Slutteligen sker der nemlig det, at kun en eller to
af de spillere, der udgør 1. holdet, deltager i aen
kommende vinterturnering, og det kan klubben simpelt
hen ikke være tjent med!!

F~ctum est nemlig, at tilmeldingen til mesterklas
sen og tilmeldingen til vinterturnerin~en som hel
hed er ligefrem proportionale!

Det ville i sin yde~ste konsekvens føre til, at
selv jeg ville kunne vinde klub-mesterskabet, hvor
for det er min oprigtige mening, at klubbens bedste
spillere i den nuværende sjtuation har en forplig
telse til at stille op i den kommende v-turnering ••.
, Da jeg ikke er helt blåøjet, indser jeg naturlig
vis, at det ovenfor nævnte problem først må løses.

Da der givetvis sker en vis udskiftning i besty
relsen, foreslår jeg hermed, at det skal være den
nye bestyrelses første virkelige opgave at søge hele
denne missære løst på den ene eller anden måde, for
på denne vis at påvirke de involverede parter til
igen at spille vinterturneringl

Hvis det nemlig skulle ske, at dette problem ikke
bliver løst, er jeg alvorligt bange for,at klubben,
skønt vi har fået mange nye medlemmer, i det lange
løb vil lide gevaldigt under den manglende tilslut
ning fra de bedste spilleres side, og det ville i
sidste ende betyde, at fire års glimrende arbejde
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~or klubben, i første omgang udført af makkerparret
yldholm-Stefan, ville "go down the drain" ••....••

KØ
De stundesløse.

Overskriften prætenderer absolut at være en
pseudo-videnskabelig forklaring af de intentioner,
som visse af de i dette udmær~ede blad skrivende
personer måtte have haft, og måske stadig har, med
hensyn til brugen af såkaldte fremmedord.

Hertil skal først nævnes et par eksempler:
I april-nummeret af dette fremragende organ

står der bl.a. om nogle kolporterede resultateD
og om "De pavelige buller fra enden til anden!!"

, Jeg kan godt betro jer, at hvis en af de forfat
tere, som dette haver skrevet, forsøger at kolpor
~ere disse pavelige buller ved min dør, så bliver
de pure afvist!

Der har tidligere været skrevet spalte op og
spalte ned om det vigtige i at bruge "Det danske
Sprog", men der er stadig mange, jeg selv inklu
sive, der ynder at krydre de skriftlige vendinger
med ord og begreber, såsom ovenstående, der for
flertallet må forekomme totalt uforståeligeo

Grunden til dette ligger for mit ved.kommende
bl.a. i den psykedeliske effekt, de (altså ordene)
forhåbentlig måtte have på først og fremmest de
nye juniorer i klubben.

Det er imidlertid ikke Tor at tvinge nuværende
og fremtidige læsere af vort ædle blad til at købe
både Nudansk ordbog samt en fremmedordbog, at jeg
har skrevet denne artikel, selv om jeg gerne ind
rømmer, at man for at få det fulde udbytte af at
æse fb. bør ligge tnde med sådanne, men derimod

ønsket om at alle andre måtte opleve det sanme
"sug i maven", som jeg får, hver gang fribonden
udkommer.

Dette får man kun, hvis man gider sætte sig ned
og læse bl.a. fb---:-ined omtanke.

Vort modersmål er nemlig dejligt, ikke sandt?!?!
Denne arti~el bør altså også opfattes som en hyl
dest til fribonden ...•. !
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PROGRAM
Intet kan siges med sikkerhed om klubbens program i

sommerperioden p.gr.a. ændringer i bestyrelsen på
generalforsamlingen den 2. juni.
Klubben vil holde åben hver onsdag hele sommeren,
undtagen Sankt Hans Aften.
Vanløseturneringen vil sandsynligvis starte midt i
august, så mød op i klubben, om ikke før, så først
i august og meld dig til turneringen.
Du kan ligeså godt samtidig meddele bestyrelsen, at
du ønsker at deltage i holdturneringen, så bestyrelsen
ikke skal bruge timer på at samle holdene.

Af kommende ændringer i bestyrelsen kan nævnes:
Nyvalg af formand og et par bestyrelsesmedlemmer.
Den nuværende bestyrelse håber at kunne stille med
kandidater, men det kræver stor samarbejdsvilje fra
nogle af VS's medlemmer.

Stefan ( kommende X )

NÆSTE NUMMER udkommer i juni eller juli,og vil
bl.a. indeholde referater fra årets generalfor~
samling,lynmesterskabet,og vinterturneringen.

Red.

0 - 0 - 0

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


