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SMIL!
NOGEN ELSKER DIG!

- Og hvem kan det mon være? -
Det er BESTYHELSEN, som DU har ophøjet til ære
og værdighed. Bestyrelsen elsker k Lub b en., og
klubben - det er DIG.

MEN DER ER
NOGET I VEJEN!

- Du har ikke betalt kontingent. Kassereren er
dybt bedrøvet, og du sætter hans kærlighed til ~
dig på prøve, men han elsker dig trods alt, og -

DU KAN BLIVE FRELST
NU!

- Der er tilgivelse for den angrende synder~
Gå i enrum og ransag din samvittighed. Skrift
dine synder for kassereren - kontant - og lær
sjælens velsignede fred at kende.

HVAD SKAL DU GØRE,
NÅR DU ER BLEVET FRELST?
- Synd ikke mere og gå hver onsdag aften i

klubben, fro som markens lærke. Stil: 'brikkerne
op, når du er færdig med at spille, ryd op
efter dig og betal dit øl.

- SÅ VIL ALT VÆRE FRYD OG GAMMEN. AMEN!



VINTERTDRNERINGEN 1982/83

Vinterturneringen 1982/83 har været en broget

affære. Når man hører om ens forgængere i tur

neringslederjobbet er det imidlertid ikke u

sædvanligt. Mesterklassen har været en fornø~

jelse at lede, i forhold til de øvrige klas

ser, hvilket har foranlediget bestyrelsen til

at foreslå, at hver klasse i fremtiden får en

"holdkaptajn". Turneringslederen vil tilrette

lægge turneringen, sørge for turneringstavler

m.v., men det bliver "holdkaptajnen"s opgave

at få fastsat udsatte partier o.l .. TL vil dog

eventuelt selv lede den klasse, han selv delta

ger i, ligesom "holdkaptajnen" selvfølgelig

vælges blandt deltagerne i klassen.

Over til de nøgne facts.

MESTERKLASSEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo Ialt k.orr.

1. Benny Petersen - l 1 ½ l 1 l 1 l l 8½
2. Steen Schouesboe 0 - l l ½ ½ ½ l l l 6½
3. Stefan Hansen 0 0 - l ½ l l l l ½ 6
4. Niels Rendlev ½ 0 0 - 0 l l l l 1 5½
5. Jan Jørgensen 0 ½ ½ l - 1 0 ½ 0 1 4½
6. Asbjørn Sæthre 0 ½ 0 0 0 - 1 0 l 1 3½
7. Lars M. Pedersen 0 I,.. 0 0 l 0 - 0 l ½ 3 11, 25·2

8. søren Juul s. 0 0 0 0 1.. l l - ½ 0 3 lo'2
9. Eigil Pedersen 0 0 0 0 1 0 0 ½ - l 2\
lo .Jør~Mortensen__ o -~ o__ ½__ o_ 0 0 ½ 1 0 - 2
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Mesterklassen knækkede hurtigt over på midten
med Jan J. svævende i ingenmandsland, som en
evig uro for toppen, men en pointsmulighed for
bunden. Men i den sidste ende blev Bennis sejr
ganske klar. Han spillede efter sidste ars "op
varmningssæson" overbevisende og kun mod Jan
var der problemer. Partierne indeholdt officers
ofre herunder et dronningeoffer og flere af dem
vil blive offentliggjort henad vejen i fribonden.
Steen spillede atter i år usikkert indimellem
(ukoncentreret?), hvilket imidlertid blev straf-
fet nogenlunde efter fortjeneste. En såre for
tjent 2.plads, positionelt overgår ingen Steen.
Den sidste rest af spænding fra turneringen for
svandt, da Stefan, efter at have stået næstbedst,
måtte give Jan remis i et langt spændende tårn
slutspil. Ellers havde han med en enorm spurt,
med godt.energisk (stefanistisk) spil, bragt
sig med i opløbet. Niels optimisme fejler, i mod
sætning til hans spil, ikke noget. Ukoncentreret
og vildt spil mod toppen koster; mod bunden var
denne teknik imidlertid tilstrækkelig. Jan spil
lede på en gang strålende og dårligt. Mod samt
lige medaljetagere havde han gevinststillinger,
men uret og manglende forberedelse til hængepar
tierne nedgjorde i fællesskab Jans slidsomme og
dygtigt opstillede stillinger. Jan er åbenbart
ved at pådrage sig det i 'fb' amtal~e.i~ke
ganske åbenbare Eigil-syndrom. Asbjørn sted for
noget af klassens nydeligste skak. Fint positi
onsspil krydret med lidt taktiske vendinger giver
en god "salat-blanding", men hvor er dressingen
(=selvtilliden) henne, er det Niels, der har
hugget den?!? I år måtte Asbjørn sætte en flot
slutspurt ind fo'r at slippe for de allernederste
placeringer. Lars sprang op som en løve, men
faldt ned sorn~lam. Ukend skab til reglerne
(hvilket Kim m.fl. har observeret flere gange?!)
kostede en halv mod Jørgen. Talentet er til mere,
i næste sæson bør det blive en medaljeplads!
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sørens teknik fejler ikke noget, men manglende
træning koster. Mod toppen bar det præg af af
straffelse. Eigils spil er vanskeligt at beskri
ve. I denne turnering kan det måske bedst sammen
lignes med en bisværm, hvor kun 1/lo af bierne
har brodden i behold. Derfor en såre fortjent
næstsisdsteplads. Jørgen holder ikke af at spille
i mesterklassen og på det taktiske område har
han også visse mangler. Men alligevel lykkedes
det f.eks. at spille remis mod Stefan, hvor
sidstnævnte var mest tilfreds med resultatet. Der
er vist ingen tvivl om at Jørgen vil pynte og få
mere fornøjelse ud af at spille i l.klass~.

Til slut skal det med tilfredshed konstateres,
at alle prøvede at vinde og med utilfredshed
konstateres at klassen generelt er for svag.

l.KLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo Ialt

1. Morten M. Hansen - 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
2. Ulrik Find 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3. Erik Bøge Larsen 0 0 - 1 ½ l. 1 1 1 1 6."2
4. Kjeld Klausen 0 0 0 - 1 l ? 1 ½ 1 4\ +
5. Åge Dyrholm 0 0 ½ 0 - 1 1 0 1 1 4\
6. Tom Carlsen 0 0 ½ 0 0 - ½ 1 1 1 4
7. A. Clausen- F. 1 0 0 ? 0 ½ - ½ 1 0 3 +
8. Finn Madsen 0 0 0 0 0 1 ½ - ½ ? 2 +
9. Kurt Havn 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ - 1 2
lo.Eqrnont Petersen 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 - 1 +

l.klasse bar præg af Mortens hærgen. Med udsøgte
positionelle midler nedgjorde han overbevisende
al modstand, bortset fra en enkelt kikser i et
hØjdramatisk parti. Som skrevet før, bliver det
spændende, at følge ham i de højere luftlag.
Ulriks spil virker for en iagttager t&tlIIlelig til
fældigt, men som han selv skriver i et tidligere
nr. af FB er stefanismen et godt redskab. Spørgs
målet er om det forslår i mesterklassen. Erik
spillede virkelig godt, men med en hang til det
romantiske og det kostede det afgørende skridt



mod oprykningen. Trist for klubben, at Erik på
grund af flytning har meldt sig ud. Kields par
tier bærer præg af det taktiske og som tilskuer
tilbringer man uvægerligt meget tid ved hans bord.
Men taktisk spil medfører næsten altid ukonstante
resultater. Han kom tråds 4.pladsen aldrig for
alvor med i topkampen. Dyrholm var den første
der var færdig med vinterturneringen og i samme
tempo bliver selve partierne ofte også afviklet.
Ukonstanthed præger også hans spil. Tom dykkede
efter sidste sæsons flotte 2.plads. Det var pri
mært i åbningen, at han kom galt af sted og selv
god fight kunne ikke rette disse fejl op.
Clausen-Frederiksen har haft sygdom at slås med
undervejs og havde formentlig kunne få mere ud
af det. I partiet mod Morten vistes ihvertfald
gode takter. Finn får al for lidt ud af det,
en dag kunne jeg tænke mig at få forklaret hans
spil, er der nogen der forstår det? Usundt spil
ibalndet bukke og koncentration under nulpunk-
tet gav meget naturligt ingen topplacering.
Kurt fik en dårlig start og mistede derefter in
teressen for turneringen, også han kan gøre det
bedre. Egmont indtrådte først ved nytårstide og
havde et meget hårdt program. Næsten alle neder
lagene var meget knebne (o-1), oftest røg der en
enkelt bonde inden slutspillet. Stor ros for
en god indstilling.
Afsluttende kommentar: Med fire af den slags
klasser holdt TL kun en turneringsaften.

2.KLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ialt

1. søren Damsgaard - 1 1 1 1 1 1 l 1 8
2. Ole Johansen 0 - ½ 1 1 1 0 1 1 5%
3. A. Barkhuus 0 ~ - 0 1 % 1 1 1 5
4. Jesper Holm 0 0 1 - 0 0 1 1 1 4
5. Sten Bauers 0 0 0 1 - 1 1 0 1 4
6. Kurt Andersen 0 0 % 1 0 - 1 0 1 3%
7. Stig Solhof 0 1 0 0 0 0 - 1 1 3
8. s. Brandt-Larsen 0 0 0 0 1 1 0 - 1 3
9. Leif N~a:::d 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
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2.klasse mistede hurtigt spændingen. Desværre
var der ikke plads til søren il.klasse ved
sæsonens start, men det er der i næste sæson.
Overbevisende er vist det rigtige tillægsord,
at bruge om hans spil. Mesterklassen vil meget
snart få ham som deltager.
Ole var af TL spået vanskeligheder i 2.klasse,
men det dementerede Ole ved en flot sluspurt,
godt hjulpet af en Jesper-buk.
Barkhuus var i virkeligheden ikke nedryknings
berettiget fra l.klasse i sidste sæson, men
indvilgede i at spille i 2.klasse, for at få
regnestykket til at gå op med lo deltagere i
hver klasse.
Barkhuus markerede sig da også i toppen fra
starten, men manglede altså det sidste nyk.
Et stort anlagt angrebsspil, kan til tider
være svært at styre.
Jesper burde have kunnet give søren kamp til
stregen, men nogle frygtelige bukke var skyld
i næsten alle nullerne. Med en koncentreret
indsats står der l.klasse på ryggen efter næ
ste sæson.
Steen var en skuffelse. Indimellem var der nog
le snapse, men hovedindholdet var dansk vand
uden brus. Det kan Steen gøre mesget bedre, må
ske undervurderede han modstanderne.
Kurt spillede virkelig pænt i flere partier,
men resultatet vil altid være præget af hans
arbejde, som betyder at enkelte partier tabes
uden kamp.
Stig var klassens store fighter og det tjener
man gode points på.

Sigvald spillede yderst solidt, men med en ten
dens til at uret gik for stærkt. Nogle kiksere
kostede dyrt i andre tilfælde.

Leif blev først sat ind efter jul og det var
for stor en opgave; så han må indstille sig på,
at starte forfra i 3.klasse:

6



2.klasse har været lidt ødelagt på grund af at
3 deltagere udgik undervejs. Den lave remispro-
cent er bemærkelsesværdig.

3.KLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 Ialt
1. Eivind Einersen - l l 1 l 1 l 1 7
2. Bjarne Andreasen 0 - 0 l l 1 l l 5
3. Børge Gyldholm 0 l - ~ 1 1 0 1 4\
4. søren B. Petersen o 0 \ - l 1 1 l 4\
5. Jersper Jørgen~en o 0 0 0 - 1 1 l 3
6. Frank Eriksen 0 0 0 0 0 - ? l l
7. Mette søndergård 0 0 0 0 0 ? - 1 l
8. John Møller R. 0 0 l 0 0 0 0 - 1

3.klasse var den mest spændende af alle klasser.
Det fremgår ikke umiddelbart af slutstillingen,
men det skyldes at alle topopgør blev afviklet
sent i turneringen.
Eivind endte på maximum og spillede virkelig
godt. Nogle gange var det næsten for let, men
topopgØret mellem Eivind og Søren kunne sagstens
have været spillet i mesterklassen. 2.klasse
burde være en overkommelig opgave næste sæson.
Bjarne stod ikke distancen, da først Gyldholm
og siden Eivind satte en kæp i hjulet. Måske
slog det første nederlag ham lidt ud, mod
Eivind gik det temmelig hurtigt. Gyldholm
"formåede", måske som den første spiller i
historien, at rykke to klasser ned på en sæson.
Det fik ham til at undervurdere modstanderne i
starten og det blev dyrt i det hårde race.
søren er et usædvanlig talent. En hård remis
mod en seriøs Gyldholm og et flot parti mod
Eivind, hvor han i en chancerig stilling var
lidt for hurtig, vidner om det. Jesper var
kommet i hårdt selskab, men skal roses for al
drig at give op.
De resterende deltagere forbigås i tavshed,
idet de, med undtagelse af Mette, som kom ret
sent ind i turneringen, ikke viste den inter
esse og kammeratskab, som de burde, og blev
væk, når de havde lyst.
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Det vil blive forsøgt, at få rykket alle de
fire øverste op i 2.klasse i næste sæson; der
hører de alle rettelig hjemme.

Som helhed har turneringen haft nogle meget
store vinderscorer. Man må håbe på lidt større
jævnbyrdighed og spænding i næste sæson, man
har det nu engang sjovest når styrkeforskellen
ikke er for stor.

Turneringslederen.

Hans Nielsen
til tops

Hans' optimisme inden sæsonen viste sig at være
berettiget; 3.division kunne let være blevet re-
sultatet af vore anstrengelser.
Nu har Hans imidlertid igen været på spil i Ber-
lingske Tidende. Lidt uretfærdigt, synes jeg, 0nar
man ser slutstillingen i årets lynmesterskab.

1 2 3 4 5 6 7 8 Ialt
1. Benny Petersen - 1 1 1 1 1 1 1 7
2. Hans Nielsen 0 - 1 1 1 1 1 1 6
3. Steen S. 0 0 - 1 1 1 0 1 4
4. Morten M.H. 0 0 0 - 1 1 1 1 4
5. Victor M. 0 0 0 0 - 1 1 1 3
6. Bjarne P. 0 0 0 0 0 - 1 1 2
7. Eigil P. 0 0 1 0 0 0 - ½ l½
8. søren P. 0 0 0 0 0 0 ½ - ½
Tilslutningen var meget skuffende, men Danmark -
Grækenland trak mere, men nu endte den jo også
med skakcifrene 1 - o.
Steen fulgte længe med, men den egentlige afgø
relse faldt i et afsindigt·spændende parti, hvor
Hans faldvinge var en anelse for kort.
TL (=tåbelig leder) glemte desværre at opkræve
indskud, så undertegnede (=TL) må nøjes med æren.

Benny.

8



Fransk luskeparti.

Fø Lge nc.e parti er 't'ra 8.runde i vinterturne
ringen, Hvid Børge Gyldholm, Sort Djurne An~reasen.
1. e4, e6
Bjarne har indtil nu loo~ score, og da han ikke
kender min stil, vil lian vist gerne f'ø Le sig lidt
for.
2. ct4, d5 J. ScJ, Lb4 4. LdJ, cS
Der truer både cxd4, c4, d5-d4 og Da5 efterfulgt
af den sorte g-hests vilde galop, men det er lusk
uden realiteter. Med teksttrækket tillades
5. Lb5+, Ld7 6. Lxd7+, Sxd7 7. exd5, exd5
8. De2+
J\Jed Sg-e2 og påfølgende rokade ville Hvid nok
have opnået en bedre stilling og undgået dubbelt
bonden på cJ.
8. -, De7 9. LeJ1 Sg-f6 lo. exc5, Se4 11. Ld4,
Sdxc5 12. aJ, Se6
Nu frister Db5+ fulgt af Dxb4 med dameafbytning,
mon derved får Sort klar fordel med Sxd4 og trus
ler mod c2 og f2, og hvis IIv Ld e ft o r- skakken slår
den sorte løber med a-Londen~ mister han damen
med afdækkerskak. Stillingen viser tydeligt Sorts
lumske karakter; jeg tror han hører til dem, der
fiser i søvne.
lJ. axb4, Sxd4 14. Sxd5, De5 15~ Sc7+, Kd7
16. SfJ, SxfJ+ 17. gxfJ, Dxc7 18. Dxe4,
jublende vanvid; af humane grunde burde Sort nu
gøre ende på Hvids lidelser med Ta-e8, men med
en raffineret form for sadisme sviller han
18. -, Th-e8 19. Tdl+ (lige tll Hudibras!J, Dd6
2o. Txd6+, Kxd6 21. o-o,
Ke2 var nok bedre, efter afbytningen fulgt af
Tdl, KeJ og fJ.
21. -, Txe4 22. fxe4, Ke5 23. fJ, Td8 24. Tf2,
h5 25. Te2, Td4 26. cJ, TdJ 27. Kg2, Kf4
28. h4, TxfJ?
Sort burde ikke gå fra d-linien, men hans blod
tørst svækker hans dømmekraft.
29. Td2, Kxe4 .
Sort vil se mere blod og regner nok med Td4+, men
Jo.Td7!,
og nu får Sort problemer, bl.a. kan den hvide
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bondehær blive skæbnesvanger, og derfor spiller
han med foragt for andre farer
Jo.-b5? Jl. Te7+, opgivet.
Der kom blodet! - Sort falder som offer for et
skammeligt baghold på den selvsamme linie, hvor
han før skulle have henrettet Hvid. Skæbnens iro
ni eller sort humor? Bjarne fik i hvert fald spo
leret sin pæne række ettaller.

Partiet kan måske findes værdigt t~l en skøn
hedspræmie; en pige kan jo godt være meget smuk,
selv om hun har en skønhedsplet hist og her lige
som partiet, som man dog ikke kan frakende en vis
ejendommelig skønhed, hvis I forstår hvad jeg
mener.

B.Gyldholm.

Angående Hans.

Jeg synes ikke, at Solformørkelsens mavesure,
fnatjyske opstød i april-Fribonden skal være det
sidste ord i denne sag; vi er sikkert flere, der
ikke ønsker, at "~edartyr Hans'' skal lægge sin
stil om. Jeg selv læser hvert eneste nummer af
Fribonden fra ende til anden - hver gang, og det
første jeg kaster mig over er Hans' referater,
som jeg ikke så sjældent må stoppe op midt i
for at grine ·af. Hvis han skal have mundkurv på,
er jeg bange for, at Fribonden kommer til at lig
ne en filial af Kristeligt Dagblad eller Tids
skrift for Bedemæ~d, og det kan vel ikke være me
ningen.

Hans har et udpræget talang for det underfun
digt-satiriske, og jeg synes, han skal have lov
at rulle sig ud, alt hvad han kan, også selv om
han en sjælden gang kan træde lidt ved siden af,
som f.eks i referatet af l.holdets kamp mod FS -
i majnummeret - hvor han svinger sig op til hid
til uanede lyriske højder og citerer Drachmann,
hvoraf jeg reciterer

"Fortvivlelsens Skjoldmærke, blodigrødt,
skal trone over vore kække Pander,-"

og til sidst
"Blod skal der strømme, før vi atter lander."



-Flot og heroisk, men da vi fik bank med 1-7,
ser det ud som om Hans'Tegasus.er kommet lidt på
afveje eller ligefrem er løbet løbsk; der kunne
mere passende have stået

"skal trone over vore flækkeae Pander,"
og så var det vel for resten ikke meningen, at
det var vores eget blod, der skulle strømme.

Årsagen til de rædsomme smæk kan oeså være den,
at Hans har bedt holdet om at læse grundigt på
Drachmann inden kampen, og i et andet digt, hvor
han siger

"Gå på Landevejen ud - slå ihjel!"
har de vel læst "lad jer slå ihjel", og i så
fald er Hans og hans Pegas sagesløse og må fri
kendes. - Måske er Drachmann ikke den.heldigste
at lade sig inspirere af; det var ham, der også
skrev

"- og med Sværdet i Hånd
skal hver udenvælts Fjende beredte os kende"

en sang, som er tilegnet netop Hans og udødelig
gjort - sådan cirka - af Shu-bi-dua, efter at en,
som hed Lange-Milller, ikke rigtig havde forstået
det. Men hvad jee egentlig ville sige var, at ham
Drachmann var vist en temmelig blodtørstig rad,
som man nok helst skal holde en passende afstand
til. Og så ville det sikkert være gavnligt at se
at få studeret klassikerne lidt nærmere inden næ-
ste sæsons begyndelse.

ÆNDRINGER TIL MEDLEMSLISTEN

BG.

Søren Damsgaard (jun.) overføres til seniorer
pr 1/7.

Streges på listen:
John Møller Rasmussen (jun), udmeldt pr Jo/4.
Erik Bøge Larsen (sen), udmeldt pr Jo/6.

LEKSIKALT

TURNERINGSLEDER, en som leder efter deltagerne
i turneringen. Er f.eks. i V.S. en yndet sport,
at gøre dette arbejde så besværligt som muligt.
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Indtryk fra en Generalforsamling

Formanden indledte med mindeord om to af klubbens store skik
kelser gennem tiderne, Hugo Schøller Jacobsen og Sejr Houmann.
De var gentlemen både ved - og udenfor spillet og havde der
til begge haft tillidsposter, som blev rygtet til gavn og
glæde for klubben. Medlemmer af deres støbning er med til at
bære ~n klub.

Til dirigent valgtes den kendte Jesper Holm, og det job kla
rede han ærlig talt godt, talentfuld som han åbenbart er til
at tø,jle de mere udisciplinerede temperamenter.
Kim Ørsnæs oplæste - på spredt opi'ordring - protokolen fra

82-GF. Et stilistisk mesterværk som da også viste sig at være
forfattet af den ligeledes kendte Ole Delfter. O'kay, der var
ingen kommentarer.
Formandens beretning vil vi tage så afslappet som det nu en

gang er muligt at tage den slags. Det er mig umuligt at huske,
om den kom før eller efter præmieuddelingen, som i hvert fald
på sin side var en positiv oplevelse, idet en vis Eivind (ham
med opgaverne) stort set satte sig på det hele. Dejlig konse
kvent. Et synligt tegn på en extra hædersbevisning var et
sammenrullet dokument med sløjfe. YJ.a.n kan det der i VS •••
Formandens beretning altså. Min hukommelse er som en si! Jo·!

Nu har jeg det! Løsenet er fodbold. Vi ser den lille kugle
foran os. Den er rund, og hvad er der indeni? Jaha, rigtigt
gættet! Hvilket var kendetegnende for beretningen som helhed.
En tynd kop the. Stefan måtte have haft en mistanke, for un
der geimemlæsningen af manuskriptet fandt han altså ud af, at
der manglede lidt om fodbold. Eller også kom det først under
pkt.5? Det er virkelig ikke til at huske •••
Som noget nyt vil man i år afholde et møde inden vintertur

neringens start med indskærpelse af reglementet som hoved
punkt på dagsordenen. Tættere kan man faktisk ikke gå, om
man ikke med hele munden vil kalde deltagerne for de rene i
dioter. Næste år vil jeg foreslå uddeling af førerhunde. Åre
lang erfaring i det ædle spil med samt dets udøvelse har over
tydet mig om, at selv notorisk højt begavede mennesker kan
komme til kort, når de skal studere spilletider i et turne
ringsprogram. Moderne tider gør det heller ikke lettere, når
man ser inkluderet tabeller over hypotetiske rati..-rigfordelin-

12



ger (tabel over tilfældige tal); essensen bortdamper. Besty- .
relsens initiativ er al ær~ og ros værd; måtte bestræbelserne
krones med udbytte!
Beretningen blev god.kendt - omtrent på det tidspunkt hvor vi

nåede det maximale deltagerantal, 27. Skuffende lidt i betragt
n:µig af, at der ikke var fodbold i TV. ?????'t??'t·: ·:
Gyldholms regnskabsredegørelse kunne ingen sjæl sætte en fin

ger på (heller ingen af de sorte sjæle med sorte negle ••• ), -
dermed heller ej undertegnede. Jeg skal undlade at skeje ud
i vilde og voldsomme superlativer i denne anledning, blot med
undren konstatere at restancerne efter at være nedbragt til
et absolut minimum igen vokser om kap med den mondiale oprust
ning. Der er måske en sammenhæng der? Betal ikke i dag, jorden
kunne være gået under i morgen!
Regnskabet god.kendtes med det russerne kalder burnij prodol

sjiteljnij applodistment. Godt gjort!
Af indkomne forslag vare 2. Steen klagede over den ofte dunk

le belysning og foreslog som det mest probate at anskaffe et
pærelager til almindeligt forbrug og udskiftning. ::&1den derpå
formodes at blive, at vi virkelig får et vist antal pærer, men
hvornår - og af hvem - forbliver det store spørgsmål i åben
baringen.
Bestyrelsen foreslog en ændring af lovenes §3. Generalfor

samlingen skal fremover afholdes i 2. kvartal (kan være 1.
april eller 3o. juni). Det var et flertal større end 2/3
tosset nok til at stemme for. Vi er alle dårer for Vorherre.
Her er dårskaben til at få øje på.
For der fulgte jo en begrundelse med, nemlig denne at de

store, skelsættende europacup- og landskampe i fodbold har en
tendens til at lægge sig i slutningen af maj. Og - det blev
nærmest også vedtaget, dog uden afstemning - skakspillere i
VS interesserer sig mere for fodbold end for skak, så besty
relsen vil altså ikke endnu engang risikere at skulle omgå
lovene ved at afholde GF i juni. Og Fanden og hans pumpestok
og kom hist op og herned.
Dele af bestyrelsen synes i beklagelig grad at være villig

til at underkaste sig hvad jeg herefterdags vil kalde foder
mesterlogik (logik fra ottende kartoffelrække). Illustreret
med et exempel: GF kan afholdes 1. eller 8. juni. Bestyrelsen
vælger den 8. Undertegnede kom ikke·i klubben den 1., og da
der tilfældigvis var fodbold i fjernsynet den aften, konklu
derer vi herefter frejdigt, at jeg heller ikke ville være
kommet, selvom GF var placeret på den dato. Som det ganske
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rigtigt ymtedes i krogene: Opportunisme af værste skuffe!
Men altså fejl placeret. Skakspillere er jo - på nær de mest
ensporede og idealistiske af racen - generelt temmeligt bredt
orienterede med mange forskellige hobbyer. Hvem er I, som vil
komme og dømme, hvilken der skal have første prioritet?
Well, der er det gode ved kuglens sluttede form, at den er

nem at overskue. Selv når den triller, er den immer ru.~d. Sva
ret må ligge heromkring. Ikke noget med at spænde sindet for
højt.

Alle valg var genvalg. Så ringe stod det trods alt heller
ikke til. Ingen er fejlfri, så jeg tager hatten af. Men det
er selvfølgelig også en slags opportunisme •••

manden med korøvsfrisuren

Den zatrikiologiske Marx

Karl Marx spillede skak. Om han ad egen drift og med gustent
overlæg søgte denne isolation fra det pulveriserende liv, no
get ha.i.Å selv i andre sammenhænge betegnede som fremmedgørelse,
kan der kun gisnes. Min medredaktør mener, at alle nogenlunde
dannede mennesker spillede skak dengang. Medens de røg tobak
til, formoder jeg.
Det udmærkede blad 1164, skak-revy", hvis sandhedsværdi for

modentlig er ligefrem proportional med Pravdas, kolporterede
for nyligt under overskriften "Skak i Marx' liv11 en række rø
rende ammestuehistorier af personer i kredsen omkring Karl,
og meningen er tilsyneladende at vise, at han også på det me
re kunstneriske felt var en determineret personligtied, der
lærte af begåede fejl og forbedrede åbningsvarianter.
Katalysatoren for hele molevitten er naturligvis det dobbel

te jubilæumt 165 og loo år for henholdsvis fødsel og død.
Og det fremhæves, at M.arx ved siden af sit titaniske(!)

verdensfrelserjob fandt tid til at læse Homer, Shakespeare
og Balzac (på originalsprog), skrive digte, lege med sine
børn (-andrekilder påstår, at han var en gemen hustyran)
samt vigtigst altså spille skak. Hvilket giver os en god und
skyldning for at bringe det eneste overleverede exempel. Par
tiet er mod en hr. Meyer; hvor og hvornår det er spillet,
vides der intet om.
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hvid: Marx sort: Meyer
1. e4,e5 2. f4,exf4 3. Sf3,g5 4. Lc4,g4 5. 0-0,-. Den såkald
te Muzio-Polerio-gambit, en af de populæreste gennem tiderne.
5. -,gxf3. Her går 6. Lxf7+,Kxf7 7.Dxf3,- under navnet 11den
vilde Muzio" og spilles vel her i landet kun af vor formand,
den kendte eskapist og fodboldfan Stefan Hansen.
Marx er mere ædruelig: 6. Dxf3,Df6 (det bedste!) 7. e5,Dxe5

8. d3,Lh6 9. Sc3,Se7 lo. Ld2,Sb-c6 11. Ta-el,Df5 12. Sd5,Kd8.
Vor ven Karl har åbenbaret sig som en hel lille teorihund og
fortsætter efter bogen 13. Lc3,-. Chancerigt - omend det ej
synes umiddelbart indlysende - påstås 13. De2,- at være. Et
par varianter: 13. -,Sxd5 14. Lxd5,Dxd5 15. Lc3!,- og 13. -,
b5(?!) 14. Sxe7,Dc5+ 15. Tf2,Dxe7 16. Dh5,Dg5 17. Dxf7,Dg6
18. Lc3,Tf8 19. Lf6+!,-. Den sidste er lidt langt ude.
Imidlertid; Meyer fremturer med et træk, der ligner en kendt

fejl. 13. -,Tg8? 14. Lf6,1g5 15. Lxg5,Dxg5. Meningen er klar
nok, angreb i g-linien. 16. Sxf4,-. Vældig økonomisk. 16. -,
Se5 17. De4,d6 (Sxc4?!) 18. h4!,Dg4 19. Lxf7,-. Her har vi
det. Sort skulle have spillet 13. -,TeB. Nemlig. 19. -,Tf8
2o. Lh5,Dg7 21. d4,S5-c6.
Sort har stadig sin officer; men stillingen er yr,..kværdig, og

~Iarx pudser ham af i få træk: 22* c3,a5 23. Se6+,Lxe6 24.
TxfB+,DxfB 25. Dxe6,Ta6. Tårnet stod åbenbart uheldigt. 26.
Tfl,Dg7 27. Lg4,Sb8 28. Tf7,opgivet.
Tænk engang, hvad kunne Marx ikke have drevet d.et til, om

han havde satset på en professionel karriere? Eller halvpro
fessionel som en del af nutidens mindre profeter •••

Senest har man hørt fra Eivind Larsen fra Information ( en
anden slags profet ) , at Marx og Grundtvig på mange måder var
to alen ud af et stykke, og eftersom jo Grundtvig ligervis er
en af årets mange jubilæumsfigurer, mangler vi bare den sid
ste efterretning om, at han også spillede skak ••• Skulle -
i bekræftende fald - et parti være overleveret, vil det straks
blive bragt i fb. I alsidighedens navn.

Endelig eksisterer der faktisk en partiafslutning fra Y1ar:x:1
hånd. Den tager vi med som en let anretning i sommervarmen.
Marx har sort mod en hr. Neumann.
Hvid. Kgl, Da.4-, Te8, Tfl, Lf8, bønder a3, b2, ·g2, h4
Sort. KhB, Dd.2, Sg4, Sh5, bønder b7, c7, f7, g3, h7

Der gives ingen præmie for at se, hvorledes sort sætter mat
i 3 træk.

1 5
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DM 83

Her en lille beretnin? fra Påsketurneringen
(mf.) 19s3.

I første runde spillede jeg mod John Klaus
Jensen fra Læs cfor-en i n.ren med hvid i Sicili
ansk, hvor jeg begik en fejl, der tillod ham
mindst at udli~ne. Så byttede han dronninger,
og ville vinde en kvalitet eller en bonde,
da ban tilbød remis, hvilket blev modt~get
straks. Andet parti havde jeg igen hvid, den
ne gang mod Henri Tolba fra Frederiksberg.
Jeg spillede Panov-varianten mod Caro-kann,
og kom til at stå dårligt. Men så var der en
kombi, der vandt en kvalitet. Han fik dog
angreb, men jeg gav en bonde for at bytte af,
og slutspillet var (efter store vanskelig
heder) vundet. Tredie parti var mod Lars F.
Pedersen fra Lyngby-virum. Jeg havde sort i
modtaget dronninggambit, fik en lille fordel,
da dronningerne var væk, men jeg kunne ikke
udnytte den, så det blev remis. Jeg havde
derfor 2 af 3, da jeg skulte møde Jan Niel
sen fra Hedehusene, igen med sort i modta
get dronninggambit, og jeg måtte efter et
langt, sejt parti (92 træk) erkende, at jeg
havde tabt. De sidste 10 træk spillede jeg
i håb om at nå de 100 træk, men det lykke
des ikke !? Så var det Ali Mahalatti fra
Læseforeningen, jeg skulle møde. Her brin
ger jeg de første 17 træk :
1. e4, e5 2. Sf3, d6 3. Lc4, Le7 4. d4
exd4 5. Sxd4, Sc6 6. Sxc6, bxc6 7. o-o
Sf6 8. Sc3, o-o 9. Lf4 for at forberede
e5 9 ... Tb8 10. Tbl, Sd7 11. Tel, Lf6
forhindrer e5 12. Dd2, Te8(?) bedre mulig
vis Se5 13. Te3!? alle mine officerer er
udviklet, sd der må ske no~et (tid: hv~
0:33 sort 0:35) lj ... Lg5? 14. Lxg5!
dette ville være d?irlict, hvis sorts t ar-n
stod på f8 14 ... Dxg5 15. Lxf7+!, Kxf7
her sagde han bagefter, at han havde lyst
til at opgive. 16. Tf3+~6 ti.d h ·
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0:35 sort 0:50 17. Tg3 og hviJ vandt let.
I mit 6. parti spillede jeg sort j Skotsk mod
Per Antboni Andreasen fra Hvidovre i et meget
skarpt parti (jeg ville ikke have remis) men
efter han fremtvang dronningafbytning, var
jeg glad for remisen. I det sidste parti
havde jeg sort mod Jan Hansen i modtaget dr
onninggambit (hvad ellers). Jeg fik en dårlig
stilling i åbningen, men da han slap grebet
et træk, gav jeg ham et slutspil, hvor jeg
efter kort tid vandt en bonde, og jeg førte
tårnslutspillet til gevinst (min slutspils
teknik fejlede ikke noget den dag)
Resultat 4½ af 7, en gevinst på 41 rating
points til 1541 og 5. præmien på 120 kr.

Eivind

Endnu et parti fra DM 83:
Hvid: Lars Martin Pedersen,VS
Sort: Morten Rude Mortensen,Øbro

loe4 c6 2.d4 d5 3.e:d5 c:d5 4oLd3 (Dette træk er bl.a.
blevet spillet af Bobby Fischer. _4.,-,Sf6 ("Normalt"
spilles 4.,-,Sc6 5.c3,Sf6 6.Lf4,Lg4 7.Db3). 5.Lf4,Lg4
6.Sf3,e6 7.o-o,Ld6 8.L:d6,D:d6 9.c3,Sc6 lo.Tel,~o
ll.Sd2,a6 (Sorts plan er et minoritetsangreb på dron
ningfløjen.)

12.Dbl! (12.Dc2??,Tc8! med truslen 13.,-)Sb4) 12.,-,h6?
(en klar svækkelse). 13.h3,L:f3 14.S:f3,b5 15.Se5 (Op i
smørhullet med springeren.Hvid står til gevinst.) ~d7?
(15.,-,b4! ser meget bedre ud) 16.f4!,Sd:e5? 17.f:e5

Sort er iskold.Springerafbytningen var en meget grov
fejl. 17 •• - De7 18.Te3 D 5 19.Del b4 2o.T 3 De7 21.De3,
Kh8 (Der truede det banale D:h6 22.Ta-fl,opgivet?l

Mærkeligt at han opgiver her.Han er sikkert bange
for det smukke Tf6,men efter 22.,-,Tg8 23.Tf6,Df8 redder
sort sig.Der er dog mange andre gevinstmuligheder i stil~-
lingen; alligevel er det for slapt allerede at opgive her.

Lars
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Følgende indlæg har Dansk Skak Unions formand
Steen Juul Mortensen anmodet om at få optaget
i "J:t"'ribonden".
Anledningen er afsnittet på side 15 linie 1-9
i Fb nr. 4.

"Kære klubformand!

Først vil jeg sige tak for det tilsendte klub
b]~d fra Vanløse Skakklub, som jeg læser med
stor interesse - jeg lægger naturligvis speci
elt mærke til, hvis man fra klubbens side kom
menterer et eller andet, der er sket i Unions
regie.

I "Fribonden" nr. 4 fra maj 1983 har SH ( jeg
går ud fra, at det er dig), kommenteret valg
et af suppleanter til Skaknævnet på Unionens
delegeretmøde i påsken, og i den anledning vil
jeg gerne bemærke følgende:

Ao Ifølge Unionens love§ 9 sidste punktum
offentliggør Skaknævnet afgørelser af al
mindelig interesse i Skakbladet.
Det er Skaknævnet selv der afgør, om en
kendelse er af almindelig interesseo

Bo I 1982 offentliggjorde Skaknævnet 1
kendelse ( p. 47-48)
I 1981 offentliggjorde Skaknævnet 2
kendelser ( p. 105,p.132 )
I 1981 offentliggjorde Skaknævnet 2
kendelser { p. 160 )

C. I Skakhåndbogen er P• 801-833 offentlig
gjort ca. 15 kendelser i næsskak og to
kendelser i k-skak."

Svar til Steen Juul Mortensen.

Jeg må først beklage, at det fremgår af mit indlæg
i Fb nr. 4 s. 15 linie 1-9 som om Skaknævnet aldrig
offentliggør sine kendelsero Det er naturligvis for
kert. Som SJM skriver er der offentliggjort godt 20
kendleser.
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Den sidst offentliggjorte kendelse i Skakbladet
marts 1982 er kendelse nr. 79 (!!)

SH
PS I Politikens referater fra "Lux-Time"-turnering
en i Århus har jeg kunnet læse, at den totalt ukend
te person, som jeg omtaler i samme indlæg, virkelig
eksisterer. Han var turneringsleder i denne turnering.

Sommerskak

Vinterturneringen er forbi,og de obligate boller
antagelig uddelt af turneringslederen.Men der er fle
re måneder til Vanløseturneringen starte:t,så i mellem
tiden fornøjer vi os med diverse sommerturneringer,
lyn,børneskak,etc.

Og som noget nyt i år: Hver onsdag underholdning
af skaklig art.Enten en partigennemgang,eller en hi
storie fra skakkens overdrev,eller simultan,eller.o.

Der er start kl 19,45,og underholdningen varer
normalt mellem en halv og en hel timeoDerefter er
der som sædvanlig frit slag for alleo

Steens.

Redaktionelt

Opmærksomme læsere vil have bemærket at den lovede
omtale af Gladsaxe-turneringen er udskudt.Den kommer
i næste nummer,som i det hele taget bliver et usædvan
ligt parti-fyldt nUlDlJler.Vi kan da i det mindste røbe at
Benny skriver om holdturneringen,Morten om Øbro7Eigil
om Olympia,og Stefan om Studenterforeningen.

Og så er der alt det andet,som man siger når man er
løbet tør for ord. .

Det er usikkert hvornår denne mini-Informator vil
se dagens lys.Et forsigtigt gæt lyder på august.

Steen
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PROGRAM

Hver onsdag i perioden 15/6 - 21/9 spilles
Sommerturneringen.
Reglement som tidligere somre, men kun 4
runder, og deltagelse er i år GRATIS.
Inden Sommerturneringens start· vil der hver
onsdag være "underholdning ved forskellige
medlemmer". Se nærmere inde i Fribonden.
Vanløseturneringen bliver i år en hurtig
skakturnering med 6 runder med betænknings
tiden½ time (eller¾ time ) til hver
spiller til hele partiet.
Turneringen spilles på disse onsdage:
Jl/8 1. og 2. runde
7/9 J. og 4. runde

14/9 5. og 6. runde
Der bliver et beskedent indskud, men nærmere
i indbydelsen i næste nummer og Vanløse F'olkeblad•
De sidste 4 runder i sommerturneringen er ment
som et tilbud til de medlemmer ( og hjemmespil
lere ) som ikke har tid til at spille i Vanløse
turneringen. Der vil være præmier til de spillere
som får de bedste resultater på de sidste fire
aftener ( de 2 bedste resultater regnes med).
Resultaterne der regnes også med i hele Sommer
turneringen, hvor de 6 bedste resultater med
regnes.

21/9 Hyggeskak
28/9 Medlemsmøde
5/10 1. runde i Vinterturneringen

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som
spillet hver onsdag i lok4lerne i Menigheds
huset,Alekistevej 156,Ved Vanløse Kirke.
Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 1o 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


