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Hvem kan hjælpe?

I forrige Fb stod et indlæg om Marx og Fodbold,som
tydeligvis tog udgangspunkt i Hans's betragtninger
over samme emner i nummer 6.Indlægget i nummer 7 var
underskrevet FOC.

Redaktionen har modtaget flere forespørgsler om hvad
eller hvem der gemmer sig bag disse bogstaver,men vi har
måtte melde pas.Det eneste vi ved er at indlægget ikke
er skrevet af redaktionen selve

Miki er jo kendt for at optræde under forskellige
pseudonymer, som fx 1!QD1J, "Anonym", "Ole" og lignende svært
gennemskuelige bogstavkombinationer.Måske er det osse
ham der står bag dette nye pseudonym?

Vi anmo de r om læsernes bf.stand ved opklaringen af det-
te lille mysteriumo

P.s~ Det sidste nye gæt går ud på at der er tale om en
slags omvendt Niemzowitsch: Fortvivl 2._g ~entraliser!

Inspirexet a.f denne "om
vendte Niemzowitsch" ha.r vi
fundet en stilling fra
et parti i dette nummere
Her er den hvide konge
og dronning smukt an
bragt midt i baglandetp
og det er til at for
tvivle over.Se i øvrigt
side 17. Red.



Fodbold- ug skakjournalistik.

Man kan blive så uendelig nedtrykt, når man ser
den tamme, tandløse måde, skak bliver behandlet
på i pr-e s s s n , s a.nmenLl grre t med fodbold. J2g skal
give nogLø eksempler fra Po.li tik.en: I<;fter sejren
1-o over Eng·land kunne man læse, at "Englænderne
blev ydmyget på eg-en bane", og inden kampen mod
Luxembourg mindedes man , ilvor vi II Larn.n e tævede 11

englænderne, og nu ventede "rl e danske fodbo Ldhø L te"
et måloreie mod ".fodbol.ddvære;ene .fra .fyrstendømmet".
Og oh fryd, "Folkets krav op f'y Ld t , en vel.tilberedt
massakre, hønen flået på i'orhåncl; de stakkels mod
standere blev sv i t s ø t på panden, så de var gryde-
kLa r-a c " - Det s t o d Jer. 6-o til os.

Se det kalder jeg journi.ili.stik! iljertet svulmer
i mit patriotiske bryst; vi har hørt klangen af'
Skræp og vingesuset :fra l lo Lge r- Lan ske , ånden fra
48 lever! - Jeg ser med .forventning .frem til den
dag, da vi har tværet alle de andre fodbold-under
målere ud og ku n s t t I le d o danske gi{';..tnter op til
den afgø r-end ø k a.rup mod et udvalgt himmelsk hold
;,:er.; ærkeenglen Cub r- i e 1 som må Luia nd , V i. skal nok
vise dom hvor David købte øllet.

0g se så Irvo r-dan man behandl er s k.ak , det er til
at græmmes over. Gert Iskovs sejr over IM Kudrin
b]ev til at "Iskov overraskede i Politlken Cup, og
de danske spillere er startet smukt." - Æv! En
journalist der er sin op g'u vø voksen ville have
skrevet t at I skov lavede den Lu s er l ø amerikaner til
hakkebøf og at alle de andre brikskubbere eår og
ryster i bukserne for de uovervindelige danske
skakhelte. - Men sådan er det hele vejen igennem;
Curt IIanr::;ens europamø::-;terskab, Jørn Sloths verdens
mesterskab i K-skak, Arne Sørensens europamester
skab i K-skak osv osv, alt bliver refereret og kom
menteret som noe;et, vi nrer-rn e s t burde skamme os
over. Vore bje;11liee skakjournalister bar en hel
del at lære, det burde <le skrive sig på sinde og
lægge sig bag øret. Men fodboldreferenterne,de
.forstår det, hvor er det godt, at vi har dem. HG
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Sommerferie følgeton •••
I det lille støvede lokale,med den tætte atmo

sfære,gik den magre redaktør,med det kraftige skæg
omkring,og pusled~ med de netop indkomne nyheder fra
byen Waterloose,en for datidens vilde Vesten uhyre
særpræget by.Nyhederne var skrevet af den unge,til
tider beflippede,men kært skrivende jounalist First
Man.Og hvilke nyheder,vor redaktør kløede det evigt
loppebefængte skæg,klappede kærligt sin skuldertaske
og gik ellers rundt i afmægtighed.Turde han Stoney
Woodhouse udgive byens eneste avis med sådanne sen
sationelle nyheder?? NEJ! Han ville tage sig en slud
der med borgmesteren.Waterlooses redaktør Stoney
Woodhouse styrtede straks ned til borgmesterens
:r.-esidens.Acksehls Bar! Hvor han fandt den fløjtende
bartender gående rundt og tømme askebægerQiVlen d.:-.~.
men dog,kære Woodhouse hvad bringer dem hid? Jeg vil
tale med borgmesteren.Ah,han er ov--re hos bankbestyrer
Goldislet,Acksehl fløjtede videre,imens han kigger
på den opgivende redaktør,der stadig klør sig i
skægget,stik mig en grøn Acksehl,siger denne.
••• Samme tidji bankbestyrer Goldislets skumle kontor.
Borgmesteren tog taknemmeligt imod den af Goldislet
opskænkede drink.Ser du kære borgmester,d8nne ny-e
plan vil være en økonomisk gevinst for bye:n .Ha ha
sagde den kære borgm~ster og satte sit nu tomme glas
veltilfreds fra sig~Goldislets øjne glinsede griskt.
Nå~hvad syntes du? Borgmesteren begyndte at snakke
(som han havde for vane) om alt muligt andet,entl lige
netop om det spurgte.15 min.senere forlod Waterlooses
borgmester kontoret,efter nok 5 genstande og en
underskrift .Imens vimsede den selvtilfredse bankb e ...
styrer hen til sit pengeskab,med den for ham såre
vigtige underskrift,ho ho tænkte han,jeg narrer hele
byen... Men nu tilbage til Acksehls iar.
Hvor vor redaktør venter på borgmesteren,der netop
kommer ind som Acksehl slår over i,He is a jolly
good fellow.Woodhouse hax nu endelig chancen for
at tale med borgmesteren om de sensationelle nyheder.
Efter at have lovet borgmesteren en grøn mod at høre
efter uden at forstyrre,går Woodhouse til sagen.Ser
du,han læner sig ind over bordet dirrende af spænd
ing mod den fortrøstningsfulde borgmester der skæver
til den lange rad af Acksehls buttede,grønne,og hof
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kvaliteter.Ser du,gentager Woodhouse,jeg har netop
modtaget nogle oprivende nyhede~ fra min unge jour
nalist FirstMan,der siger,at byens rebel RedNil har
udfordret den evigt forfulgte og uretfærdigt be
handlet Miki Victim,i en kamp på liv og død!!
Woodhouse gispede efter de sidste ordoAcksehl 2
grønne.Netop i dette øjeblik træder en let tykmavet
barsk udeseende fyr ind ad svingdørene.Acksehls
fløj-en antager nuancer fra Beethovens skæbnesymfo
ni,Woodhouse skynder sig tilbage til trykkeriet,kun
borgmesteren snakker(ikke noget nyt).RedNil har ·
gjort sin entre i denne historie.Dobbelt grøn sner- .
rer han,der slet ikke er så slem på trods af sit
udseende,og hvad denne historie gør ham til.
S'gerne svarer Acksehl med en stums stemmel
Avisdrengen Pondcourt uddeler de fantastiske nyhed
er:KAMP PÅ LIV OG DØD,REDNIL UDFORDRER MIKI VICTIM.

DOMMER I KAMPEN ER HOTHAT osv osv osv.
(Til læserne(eventuelle): Hothat er byens vicesherif
en ulastelig klædt gentleman med fipskæg(Anker J.
forbillede) og en altid genkendelig hat,deraf øge
navnet , )
Waterlooses sherif kløede sig fortvivlet i hovedet,
der måtte være en løsning,han kunne ikke tillade,at
nogen blev skudt i hans by.Men da han ingen løs:ntng
finder,går ha~ efter hjælp hoå byens absolutte neu
trale mand,Fader Fin:nfoodSen(byens præst) et lille
roligt gemyt,der snakker og snakker dog uden,at
sige no get t ; 1!,ad.er :B'innfoodSen kunne imidlertidigt
kun foreslå en ting til den hjælpeløse sherif.Kunne
man ikke lade kampen ende lige! Sheriffen kløede
sig i hovedet(vane) forslaget var ikke uden evner,
men neje. han tog afsked med Faderen og gik hjem af,
da en lille endnu ikke konfirmeret purk hev ham i
ærmet,sherif sagde denne h2jtideligt,jeg har løs
ningen.Purken hviskede ham noget i øret og sherif
fens ansigt klarede op.Tak søn.Sheriffen gik videre
hjem af.I aften ville han overlade til Hothat,at
lægge runderne i byen,så kunne han selv overveje
hvordan den lille purks løsning bedst kunne udføres.
Men det skulle gå hurtigt,thi næste dag duellerede
de to ærkefjender.

Fortsættes næste nummer.
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Til skønsang, bøvs og hundeglam på Blågårds plads

Vanløse skakklub havde beæret Arbejdernes Skakforening af
1904 - Brønshøj Skakforenings 3. koordinerede turnering med
deltagelse af ikke færre end tre af sine prominente medlemmer,
nemlig Lars Bornemann, Eigil Pedersen og Hans Nielsen, - nævnt
i ratingorden. Skidt før snot.
Mens Eigils optræden lå ligefor, idet han er sådan en slags

naturaliseret fremmedarbejder der på lag, var det mere tvivl
somt med den kendte lynskribent og børneven Bornemann, manden
med verdensrekord i naturligt forfald og dementia præcox. I
følge eget udsagn tabte han dog kun eet parti uden kamp (dob
beltsidig pneumoni som følge af for løst bundet halstørklæde).
Lars' rekordliste i 1. klasse ser herefter for den undrende

eftertid ud som følger:
0 0 101 O(u.k.) 1 = 3p. (uplac.)

I sandhedens interesse skal det tilstås, at jeg har slækket
en del på min oprnæ~ksom..hed overfor de yngre talenters mulige
(skaklige) vækst. Derfor bliver jeg næsten altid positivtove~
rasket9 når lejligheden byder sig for et nærmere studium. Og
Lars spiller jo virkelig- godt, økonomisk, stedse søgende af~
gørelsen i midtspillet, hvilket i det mindste af1..corter lidel
serne, men altså også indebærer risikoen for, at man selv går
galt i byen. Taktikere er der jo nok af •••
Skal vi tro Pedersen - og hvorfor skulle vi ikke? - lærte han

en masse, hvilket vi håber kommer både himself og VS til n~rtte
i den tilstundende holdkampsæson. Scoren var desværre ikke
høj nok til at undgå tab på ratingkontoen, og det kan han tage
sig let; for vi deltog immervæk i mesterklassen. Et noget ud
vandet begreb, men velnok hyggeligt. Absolut:

Einar Andersen
Erik Holstein

2105
1916
2184
1839
17~3
2023
2061

AS04 - l l O 1 0 0 ½ 3~·
FS O - 0 0 1 0 ½ 0 l½

Per Auchenberg AS04 0 l - 1 l 1 ½ 1 5½ 1.-2.
Jan Nielsen AS04 1 1 0 - l O ½ 0 3½
Eigil Pedersen Vanløse O O O O - 0 ½ 0 ½
Fl. Louw Sørensen Tårnby 1 1 0 1 1 - ½ 0 4½
Kresten Kristensen Rsted 1 ½ ½ -~ ½ ½ - 0 3½

2131 Hans Nielsen Vanløse ½ 1 0 1 1 1 1 - 5½ 1.-2.

Kresten er fra Ringsted(!), en pendler med andre ord •••
De vigtigste tal er selvfølgelig dem yderst til venstre! Det

er klart. Og så spørger man i øvrigt sig selv: Hvorfor havde
så få mesterspillere meldt sig? De ikke for høje præmier,
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frygt for at miste rating, den dejlige, danske sommer under
Schluter er naturlige omend forhåbentlig skrupforkerte argu
menter. For, det må man ikke glemme, det drejer sig jo kuns
om at spille skak. Og det gør man som antydet hyggeligt i
AS04's nye lokaler i medborgerhuset på Blågårds plads. Højen
loftsatmosfæren fra Vedbækgade savnes, det knirkende gulv li
geledes, men ingen har glemt tobakken! Jeg føler trang til at
udbryde med fiskerne i Hans Kirks bog af samme navn: "Det er
en skøn Tid!" Således at ånde dybt ind cg få lungerne fyldt,
en s::::lden nåde.
Kort og godt: Der er for lavt til loftet i Nørrebros nybygge

ri. Så er det rart at kunne glæde sig over den udendørs folk
lore, som overskriften i al beskedenhed hentyder til. ne glæ
delige minder er i hvert fald i overtal, når jeg bagefter gør
status. Her vejer turneringsledelsen tungt, og den var bare
perfekt. Tak!
Om spillet dette: Eigil kæmpede bravt, pånær i partiet mod

mig, hvor jeg præsterede den genistreg at møde op i bermuda
shorts. Han brød helt sammen og tabte i kun 13 træk. Bortset
herfra havde han vel fortjent ca. et point mere; men Eigil
lider, når han sætter sig til brættet, af en vis godhjertethed,
som de, der kender ham, kun altfor brutalt forstår at profite
re af. Om blot lidt af den sublime perfidi, der kendetegner
ham i civil, kunne overføres til brættet, var en stor karri
ere uden tvivl fores-tåendeo
Jeg skal undtagelsesvis undlade at trætte fribondelæserne

med en systematisk gennemgang af mine egne lidelser, blot på
pege at mit enlige nederlag kom i stand, efter at jeg - for
mode.~tlig - var blevet smittet af Bornemann og således stort
set var chanceløs på forhånd. Nå, jeg ødelagde et ellers spæn
dende pa~ti ved at sætte en officer i slag. I Auchenbergs tid
nød~ ret fjollet. Men han er god til det der •••
Desværre afsluttede jeg herved en fin serie på 14 koordine

rede partier i rap uden tab; jeg som jo ellers taber jævnligt.
I holdturneringen altså. Å'kay, det passede mig dårligt at
spille på torsdagej og ret beset var spillet derefter - ikke
det store sus~ Jvied omskrivning a:f et kendt citat lagde imid
lertid Vorherre til sidst slutspillet, og det er rent ud fa
belagtig-'c, hvad man kan fuske sig til i den fase af det lille
spil.
Skak hedder det. Op ir•••• med åbningsteorien. Den kender

de allesammen. Næh, slutspillet mine venner, slutspillet!
Schlut-, schlut - slattenskid slutterspil.
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ÆNDRINGER TIL MEDLEMSLISTEN

Nye medlemmer (seniorer):
Helge Jørgensen, Hillerødgade 12/i, 2., NV.

tlf' 19.49.oJ
Niels Kaisou, Harboørevej lA, VanL,

tlf' 7q.oo.ll
Alex Stelzig, Svenskelejren <1, J.: Brh.

tlf 28.q7.25
Adresseforandring:

Martin Rendlev (jun), flyttet til
Ågade 98, 1., N. tlf J9.o6.28

Velkommen.

Klubben har siden Vanløse-turneringen fået 6
nye medlemmer, og et par stykker mere er anta
gelig på trapperne. Bestyrelsen byder alle de
nytilkomne hjertelig velkommen i vore rækker og
håber, I må falde til og få samme glæde og ud
bytte af medlemsskabet som alle vi andre; hvis
I er i tvivl om noget eller kunne ønske visse
ting ordnet bedre, så kom frit frem med det,
til bestyrelsen eller i Fribonden; vi vil gerne
gøre det bedst mulifft.

Der er lige et par tlngs I bør vide: På op
slagstavlen har vi siddende et sæt ordensregler,
som I bedes studere og tage til efterretning -
det er der ikke ret mange andre der gør, men al
ligevel. - Især skal I være opmærksomme på kon
tingentbetalineen, tla kassereren er bc&at uf den
fikse id~, at mun skal betale sit ko~tingen~, og
betale til tiden. Det kan godt være generende at

■ have ham rendende i tide og utide, og I slipper
alligevel ikke, han er slem til at bide sig fast.

Måske har I følt jer ilde berørt over en uhyg-
• gelig hylen og tænkt Den stakkels kat. Det lyder

som man kan tænke sig de fordømte sjæles jamren
i helvedes forgård, men det er i grunden ganske
uskyldigt, - det er bare de Iløjtespillende FDF
der øver sig på julesalmerne, og det er en sæ
sonforeteelse, som man vænner sig til. Men unæg
telig en lidt særpræget måde at prise Herren på.

Andre småting opdager I efterhånden, og det er
altsammen til at leve med, det håber vi da, I
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vil synes; skakfolk er stort set ret robuste.
Endnu en gang velkommen i familien.

Bestyrelsen.

Medlemslisten m.v.

Medlemslisten af I.november 82 er nu så over
broderet med rettelser, at det er på tide'at ud
give en ny. En sådan er i arbejde og vil tilgå
aJ_a medlemmer i nærmeste fremtid, hvorefter den
gamle bedes makuleret. Ændringer og tilføjelser
vil efterhånden blive meddelt i Fribonden, og
det er så meningen at hver enkelt af os skal
holde sin liste å jour i overensstemmelse her
med. - Det har det for resten knebet gevaldigt
med hidtil, selv inden for bestyrelsen, og det
må vi i al fredsommeliehed sagt have en anden
ordning på. Medlemslisten repræsenterer et ret
betydeligt arbejde oven i så meget andet, og
når jeg så i en uendeliehed, pr telefon eller i
klubben, alligevel skal oplyse om noget, som
fremgår af' listen, så er jeg mest tilbøjelig
til fremtidig helt at skippe den, hvis altså
forholdet ikke ændrer sig. Den koster ogsA klub
ben penge, som nok kunne anvendes bedre.

Og nu til noget helt andet. Oktober-Fribonden
bragte en tragisk forhåndsnekrolcg, som indtil
nu har resulteret i 15 kroner. Det er en lys
stråle i mørket, men som blodtransfusion betrag
tet tjener den vel kun til at forlænge den ulyk
keliges lidelser, hvis der ikke kommer mere. I
det foreliggende tilI'ælde er medlidenhedsdrab
måske det mest humane. - Jeg havde for resten
en aften i klubben en besynderlig og opløftende
oplevelse: En ven præsenterede en indsamlings
liste, hvis formål sådan set var klubben uved
kommende, men som jeg ubetinget sympatiserer med.
Han kradsede i løbet af o,5 ca 150 kroner ind,
og d~t synes jeg var vidunderligt, men kan man
bebrejde mig, at jeg samtidig med dyb vemod kom
til at tænke på vor stakkels, dødssyge patient?

Kassereren.
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MULTITABS 'rUNE~{nJGEN 1983.
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Undertegnede var r:ien eneste* C· r havce tilmeldt
sig til Gladsaxe-Fal'Ums Jv.oilr~ums tunor-i.nø ( Soår)
og ~en koordinerede tuncrin~ skulle spilles i

Farum på PalthoImskoten • J~ilJ.c~.:·o:.'holci.cne var
cTOde oq det ver i det hole tz-,get et croc.t arran,_:r
amcnt (ros til 2-.r:rangcr.eHe).

Jeg var (~anslce spænct på hvordan Jet ville gJ

co~v~·1t~1·na ;r•,,~ ;en f!1·1c 6 pr, 1 1 1/0 1 1 1;'0).L .L - i. l....J L..!...._L .• I \.L _ -. ,_ - ..._ .... ,.

oq vandt tu:-1erin:r, ns 2 o klasse b •
J0q v~ndt 206 ~2tin~ ~oints fo~di je~ vvr den

la.vest :rate•~e,(ny rct in.: 1693) ,. oc_r s~, vidt jeg·

Hvid j esp= r F'. Irielsen, Hillerød
Lars Borncmann, V.~.

1. d4;SF6 2. c4; e6 3. Sc3;b6 I st0det for at
gå ina i en Nimzo-inder s~il!G~ jeq her Gn spe
cialvariant i Jronningc~i:'lclisk. 4. L05; Lbf,
5. e3;Le7. 6._Sf3;h6 Lncen sp:ci:n,-rr_'.!'.'P.n skal til

* fra v.s.
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~4 vil jeg flytte min h7 bonde, der kan blives,

svag hvis hvid senere spiller Dc2 og Ld3. Desu
den er h6 ikke noget tempotab, da løbereb der i

går til h4,senere byttes af. 7. Lh4;Se4. 8. Lxe7

Dxc.7~ 9. Sxe4;Lxe4. lo. Le2; o-o her kan også

spilles Db4 men jeg er ikke særlig interesseret

i ·aråmningafbytning på nuværende tidspunkt.

lL o-o;d6 jeg kan J.ide at udvilæe hyppen over

d7. 12. Sd2;Lb7. 13. Lf3;~5 (~) jeg tror min mod

stander havde overset dette træk for han så ret

så befippet ud. 14. dxc 5 ;.dxc 5. Hvids 14. t r-æk e r
en fejl for idet han åbner d-linien får h?n pro

blemer med sin dronning. 15. Lxb7; Dxb7e 16. Sf3

Sc6.nu er feltet c6 pludselig blevet et virke
ligt godt felt for den sorte sn~i~ner, hvorfra
den k]n støde frem til fo~postfelterne b4 on ~~

oq hvi c1 v;-·,:i_Jc:-::.~ rl:: 0"~å str ak s :1t foThind:;"e '"'t ,.
evt 3b~ ~7. a3;Taf8 snrt er kommet f~rst i de~
åbne linie og h~n verl at evt. ~assc ~fbrtninp

af de runoo of f ice:rc ~(11~ ~Y' til t'l?,ns Pord el da

han står ~ositionPlt beCrG fordi han er i stand

til hurticrt at anr::ribe de hvide bønder på koncre-~ - v

fløjen som er svaq~. 18; Dc2; Td6o 19. Tfdl;Tf68

2o. "i'xd6 ;Txd6 •. 21. Tadl; Dd7. 22. Txd6 ;!i19td6 •
23. Dd2;Dxd2.nu mener hvid at han kan.klare si

tuationen, men han har sta.dig de svage felter g.g



· og sort har den mest akt ive snr i.nc cr • 24. Sxd2

Kf8 25. Kfl;Ke7. 26. Ke2;g5 i for at forhindre

.f4 så den sorte sprins-rer ikke har muligheden

for at komme til e5 f.eks. - Kf6 27. f4;g5

28. g3;e5 ~fterfulgt af Kf3. 27e g4;Kf6 28. Sf3

dette springertræk er nok en fejl da det forhin
dre den 11~ide konge i at hjæ.l.pe til på koncrefløj

en hvor sort nu går i0ang med at angribe, 28. -

Kg6. 29. Kd3;f5. 3o. h3;h5. 31. gxh5;Kxh5.

32. e4;g4. 33. exf5 et chancerigt men ikke helt

korrekt offer. 33. - gxf3. 34. fxe6;Kg5. 35. Ke4
Kff,. 3.6. Kxf3;Kxe6e 37. Ke4;Sa5. 38.., Kd3;Ke5"
39. b4;Sb7. 4o ... ,bxc5; Sxc5 hvid håber med sit

4o. træk at kunne tr;:;;nse in•.. t til de sorte bønder

men han overser a5" 4li. Kc3 en invitation til

sort om at gå efter bønderne på kongefløjen

hvilket fører til kompliceret spil som jeg ikke

helt kunne overskue. Jeg tænkte længe og gjorde

så det he:rmnelige træk 4lb.·. - a.5. Derhj emme ana
lyserede jeg partiet for vundet for soTt i alle

varianter og den variant hvor hvid klarede si:;}'

bedst vandt sort kun meJ et enkelt tempo.

Læseren kan selv more sig med analyserne.

Da hængepartiet blev genoptaget skete .f'lgo som
heldigvis var med i mine analyser:

42. f3;Se6. 43. h4;Sf4. 44. a4;.Sh5. 45. Kd3; Sf4
46. Kc3 ;·S.e6. 47. Kb3 ;.Kd4. 48. h5; $.f 8. 49. h6; sh7
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5o. f4LKd3. fl. f5;Sf6. 52. Kb2; Kxc4. 53.Kc2;
Kb4 54. Kd3;Kxa4. 55.Kd4;b5. 56. Ke5&??;,Sg4.
57. Kf4;Sxh6. 58. f6;b4 59" Kg5;, Sf7 skak
6oe Kg62Sd6 og endelig opgav han.

I
Lars Dornemann

STILLINGER
Til omgående tiltrædelse søges en energisk, ini

tiativrig og selvstændigt arbejdende persom rn/k
som leder af Fribondens distributionstjeneste.
Opgaven består i med mindst mulige omkostninger
og størst mulig nøjagtiched ut sørge for Fribon
dens f'ordel. .ing til samt 1 ige abonnenter, inden for
en rimelig tid og med undgåelse af dobbeltdækning.
Det drejer sig om en ansvarsfuld, fast stilling,
der honoreres i samme lønklasse som formanden,
hvorfor kun virkelig kvalificerede personer kan
komme i betragtning. Ans0gere bedes henvende sig
til formanden eller kassereren for en orienteren-
de samtale.

Uestyrelsen.

I'-lånedens tilbud.

Skakbladets ekspeditLon reklamP.rer med gamle
numre af Skakbladet til kr G,- pr stk for årean
gene 1935/48, 4,- for 1950/65 og 2,5o for 1966/82.
Vanløse Skakklub har et mindre lager a f' gamle en
keltnumre, ialt 15 i åreaneene 1939/56, som reali
seres til kr 1 s - pr stk , ved hele dynen 7JO)~ rabat.
Desuden har vi ialt 22 enkeltnumre af Jrgangene
1977/83, som går for kr o,So pr stk uden rabat.
Tilbudet gentages ikke, og den der kommer ~ørst
til mølle får først malet. Henvendelse til kass.
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Lidt statistik m.m.

Jobbet som kasserer medfører nu og da, at man
af en eller anden grånd graver lidt dybere i sa
gerne end det blotte medlemstal eller pengesa
gerne giver anledning til, og derved kan der kom
me ganske interessante ting frem, som nok kan gi
ve stof til eftertanke, hvis spekulatoren er ind
rettet til det. Jeg har pr l.oktober gjort op, at
medlemstallet er 60, hvilket er ret tilfredsstil
lende, og at restancerne beløber sig til kr 2195,
hvilket ikke er ret tilfredsstillende men uden
tvivl sundt for kassereren, idet det holder hans
galde flydende og modvirker åre- og anden forkalk
ning.

Lad os se på medlemstallet. De 60 er fordelt på
43 seniorer, hvoraf 7 er passive, 9 juniorer og
8 pensionister. Der er siden skæbneåret 1976 med
medlemstal 37 sket en hel del, og vi ser lidt på,
hvordan det har sig med ancienniteten. Vi har 1
medlem indmeldt før 1939, årstal ukendt, 1 fra
1941, 1 fra 1946, og ellers ligger det sådan:
1/1958, 1/63, 2/64, J/65, 1/66, 2/67, 2/68, 3/69,
2/70, 1/71, 1/75! 4/76t 1/77, 2/78, 7/79, 5/80,
J/81, 11/82 og 5/BJ. - Af klubbens 60 medlemmer
er altså 38 eller knap 65~ indmeldt 1976 eller se
nere, og i samme periode er 46 udmeldt, så der har
været tale om en ret betydeliggennemtræk, som må
ske til en vis grad skyldes kassererens pågående
metoder! der nok hænger mange ud af halseny hvad
man ikke kan sige om hæmorrhoider. Af de 46 ud
meldte er J døde, J6 almindeligt udmeldt og 7 slet
tet for en samlet restance på kr 760,-. Til sam
menligning kan anføres~ at i perioden 1970/75
blev der slettet J2 medlemmer med en samlet gæld
på kr 26JJ,5o, som vel at mærke hidrørte fra et
betydelig lavere kontingent end nu, så kasserens
metoder har måske alligevel deres berettigelse.
Ak ja, hvis alle mennesker var så gode som de bur
de være, ville VS være en særdeles velstillet
klub, og kassereren kunne vise sit sande, venne
sæle ansigt.

Nu står vi ved indganeen til den nye skaksæson,
sommeren er forbi, og gid man kunne sige det sam
me om sløvheden, men den gasser sig l bedste vel-
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gående, og dens uhyggelige, spottende fjæs spo
lerer kassererens nattesøvn. Restancerne er som
sagt kr 2198,- med stieende tendens, og det er
som·om mange 6verhovedet ikke har forstået rege
ringens signaler. Underskuddet er fordelt på 36
hoveder, for ikke at sige høveder, som tilsammen
står for 9o måneders restance. Bortset fra pen
sionisterne, som tilsammen står for 4 måneder, har
ingen medlemskdtegori noget at prale af, heller
.i.k k juniorerne, som i snit er 2,7 måneder ba gud ,
Kluuben kan simpelthen ikke tåle, at det fortsæt
ter på den måde. Det er tvingende nødvendigt, at
den får tilført risikovillig kapital, som befin
der sig bedst i klubbens kasse, hvad alle må brin
ges til at forstå, hvis vi skal undgå en pinefuld
stramning på det sociale område.

Det er trist at konstatere, at den hjertegri
bende appel i Fribondens juninummer har virket
stik imod sin hensigt, og hvis den f'remgangslinie
skal genoptages og fortsætte, som kunne noteres
ved årsregnskabets afslutning, så er det på høje
tid, at skillingerne begynder at strømme ind.

Kassen er åben9 - vidt åben og gabende tom.
Kassereren.

POLITIKEN CUP
Turneringen blev i lr spillet i Hvidovre i efterårsferien.
De stærke spillere spillede i medborgerhuset, mens vi andre
spillede på Risbjerggård.
Spilleforholdene Yar ganske udmærkede ( vi kommer gerne en
anden gang); resultaterne var til gengæld det ikke.
gruppe 2: Stefan Hansen 1½00001 2-!
gruppe 1: Niels Rendlev ½111101 5t 2. præmie

Lars Pedersen 01½0010 2·½
gruppe 4: Aage Dyrholm 11000½1 J½
Hermed gives ordet til Niels Rendlev:

Redaktionen føler trang til at henlede Ex-rorgængerens
opmærksomhed på den bemærlming hvormed Stefan slutter
sit indlæg.Bladets spalter står å.bnel
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Pølsekunsten

Pa forsiden af fb nr. 7 kan man læse, at jeg skulle mene ikke
at kunne lære vore dygtige juniorer noget. Det er ganske vist.
I det mindste hvis talen er om skak. Hvilket hænger sammen med
en betydelig modvilje fra min side mod at udtrykke mig enty
digt. :Eh sag kan jo ofte ses fra flere sider, og de store mes
tres læresætninger ha.:r så.mænd tit godt af at blive drejet en
kvart omgang. Man kan ikke præke den lære, uden at det ender
i kaos, så folk med bedre vilje må tage vare på den sag.
Jeg kan ikke engang finde den røde tråd i mine egne partier,

så man forstår, at det ser sort ud. Et friskt exempel er til
skue i nedenstående parti fra AS041s turnering, hvor jeg har
hvid mod den sejge remispølse Kresten Kristensen.

1. c4,Sf6 2. g3,d5? Jeg ved intet, absolut intet om den åb
ning vi behager at befinde os i, hvilket gør det let for mig
at dadle dette træk. 3. cxd5,Sxd5. Immervæk en centrumsbonde
der røg. 4. Lg2,c6 5. Sc3,Sb6 6. Sf3,Lf5(?) Her står løberen
udsat - et direkte mål for et angreb med centralbønderne. 7.
O-O,e6. Hvid står bedst, men har det problem, at han ved, at
sort er bedst i stillinger konfronteret med konkrete mål. Han
tøver derfor - meget mod sin vilje - med at gå frem.
8. d3,Le7 9. Db3,-. En provokation og sikkert et dårligt

træk. 9. -,Sa6. Et prisværdigt forsøg på at frihold.e d-lin.ien
til det tungere skyts. lo. d4,-. Et kvasitempotab, uden be
tydning. lo. -90-0. Straks c5 var svagt p.g.a. 11.Db5+,Dd7
12. Se5, og sort har betydelige problemer.
11. e4,Lg6 12. Le3,-. Det hele er desværre ved at blive for

simpelt. Sorts hele spil står og falder med1 om han kan gen
nemføre c5. Det kan han faktisk. Så har hvid altså spillet
forkert. 12. -,Dd6? 13. a3,-. Og hvid står lidt bedre igen •••
13. -,Ta-d8. Det forkerte tårn. 14. Tf-dl,-. Det rigtige-.
14. -,Db8. Den hellige hensigt, så måske bedre for hvid 14.
Lf4?. På den anden side er sort vel ved at få åndenød med sin
begrænsede manøvrefrihed.
15. Se5,-. Om nu 15. -,c5 så 16. Sxg6,hxg6 17. d5! og hvid

står overvældende. Men: 15. -rTf-e8. Kryptisk. Deciderede
svagheder har han imidlertid endnu ingen afs så hvid fortsæt
ter opsendelsen af prøveballoner. 16. Lf4,Dc8 (Ld.6?!) 17.
Ta-cl,-. Hvids stilling spiller sig selv, lidt kedeligt mås
ke. Forståeligt at sort nu forsøger at lette trykket; det er
vist bare for sent. 17. -,Sd7 18. Sxg6,hxg6. Her tænkte hvid
længe, Sb5 fristede. Sort kan dog drille med 19. -,g5.
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fillers havde jeg mest set på 19. -,Sd-c5 2o. d.xc5 (Sxa7?),
Txdl+ 21. Dxdl(!),cxb5 22. b4,- med afgørende positionel for
del. Hvid krøb til. korset: 19. d5!,-. Det tematiske gennem
brud. Man skal heller ikke gøre livet mere indviklet, end det
er. 19. -,Sa-c5 2o. Da2~-· Et herligt retrætefelt. Og så vil
sort i øvrigt på falderebet til at lege aktiv. Det er skam for
sent •••
2o. -,g5 21. Le3,Se5 22. Se2,-. Sorts stilling er en ruin,

og nu ?r det faktisk så tydeligt, at alle ka.D se det. Også
juniorerne. Hvad er der så at snakke om? 22. -,b6. Som alt
andet håbløst. 23, b4,Sa4 24. Sd4,-. Hvorefter der af remis
pølsen ikke er meget mere end skindet tilbage. 24. -,exd5
25. exd5,c5. Sandhedens øjeblik. Lad os nyde det:

26. Db3!,-. Og nu ikke
Dd7 p.g.a. 27. Sc6!,-.
Hvids dronning dækker jo
dl. 26. -,Dg4 er til grin,
så: 26. -,Db8. Sidste ud
kald. 27. Sf5,b5 28. Sxe7+,
Txe7 29. bxc5,-. Var sort
en gentleman, opgav han
her. 29. -,Sc4(?!) F..m •••
30. Lxg5,-. Pjat! Rigtigt
Txc4, thi nu kunne sort
slå på c5. 30. -,f6 31.
d6,- (-,Sxc5 32. d.xe7,
Txdl+ 33. Txdl,Sxb3 34.
Td8+) 31. -,Te5 32. Txc4,
-. Resten er uden inter
esse. Hvid ka~ udføre
resten på 117 faconer; re

sultatet bliver i sidste ende dog det samme.
32. -,bxc4 33. Dxa4,Txg5 34. Dxc4+,Kh7(?) 35. Dd3+,Kh6. Han

vil åbenbart væk fra baglinien. 36. c6,Dc8 37. h4,Te5 38. c7,
Td7 39. Tbl,Df8 4o. Tb8,Te8 41. Txe8,Dxe8 42. De3+ og sort
gav omsider op.
Om ikke andet illustrerer- partiet faren ved overdrevet pas

sivt spil. Selvfølgelig kan man klare sig på de tre bagerste
revler, hvis man vel at mærke arbejder på at gennemføre et
ædrueligt modstød ved lejlighed. Det forsømte sort her.
Med i billedet hører måske også, at jeg spillede første gang

mod Kresten i skoleskaklejr for over lo år siden. Der fH
han det psykologiske knæk.
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Er skak for let?

~n ofte fremsat påstand,senest citeret af Benny i Fri
bonden,er at skak kun har den ene fejl at det er for let.
Selv har jeg ærlig talt altid haft lidt svært ved at for
stå hvad der menes hermedjfor jeg synes sjældent at spil
let former sig helt som jeg kunne drømme om.Faktisk er
min egen erfaring at det ikke engang er let at tabe i få
træk.De gange hvor jeg har stået til tab efter lo-2o
træk har jeg normalt brugt oceaner af tid på disse få,
men åbenbart elendige træko

Jeg er med andre ord fyldt med mistro overfor den o
venfor anførte mening.Men to partier som er indleveret
til Fribonden (Tak! Det ser vi gerne mere ata) h&r fået
mig til at se at der måske alligevel er noget om snakken:

Hvid: Eigil "Peddersen" Sort: Gibori Jacob
Spillet i tredje runde af vinterturneringen7
og oven i købet i mesterklasseneOg mesterligt
er det •• o

Wienerparti/Afslået kongegambit

l.e4,e5 2oSc3,Lc5 3.Lc4,Sf6 4cf4,Sc6 5.Sf3,d6 6.d3,Lg4
7~h3,L:f3 8.g:f3,Sh5 9~h4,e:f4 looSd5,g5 ll.h:g5,D:g5

Hvis sort slår tårnet er der en køn fa.~i1jeskak på
f6,men.~.
12.,-,Dgl+ 13.Kd2,Le3+ 14~S:e31f:e3+ og hvid gav op,da
dronningen går tabt.

Hvid~ Lars Hutton Sort: Niels Bendlev
Spillet i 4~ rm2de af Politiken Cup~i en
til Ex-rorgængeren passende basisklasseo~~

Fransk

l.e4,e6 2.d4,d5 3.e5,c5 4.c3,Sc6 5~Sf3,c:d4 6oc:d4,Sg-e7
7.Sc3,a6 8.Ld3,Ld7 9.o-c~Sg6 lo.Sg5

Her sætter Niels et spørgs~ålstegn,men det bliver
meget,meget værre,så vi afstår fra yderligere spørgs
måls- eller udråbstegn.

lo.,-,Le7 ll.f4,L:g5 12.f:g5,Db6 13.Df3,Sg:e5 14.Dg3,
D:d4+ 15.Le3,D:d3 16.Tf-dl,Dc4 17.Lf4,Sg6 18.Ld6,Sc-e7
19.Ta-cl,Dh4 2o.De3,o-o 21.Td4,Sf5 22.T:h4,S:e3 23.Th3,
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Tf-c8 24.T:e3,d4 og nu gav hvid op.Sort kommer igen en
officer forud,og der er absolut ikke noget rusk.

Hemmeligheden ved at gøre skak til et let spil synes
på baggrund af disse to partier at være at få modspille
ren til at udvise en helt utrolig letsindighed,sorgløs
hed,blåøjet optimisme,eller hvad vi nu skal kalde det.
Og denne kunst mestrer altså Gibori og Rendlev.

8nm øjenvidne til det første parti kan jeg i øvrig-i;
ber -te at Jacob og Peddersen spillede et regulært lyn
parti.Og i lyn er Jacob bare god.

Steen

1. holdet

L Hans Nielsen
2. Steen S~housboe
J. Ole Delfter
4. Benny Petersen
5. Stefan Hansen
60 Lars Pedersen
7~ Niels Rendlev
B. Morten Hansen
H" Stefan tlf. 791025

Jo Holdet

1. Jesper Holm
2a Ivan Nesterov
J~ Axel Barkhuus
4. ClaUBen Frederiksen
5~ Stig Solhof
6. Jesper Jørgensen
7. Per Andersen
B~ Martin Rendlev
H~ Jesper J. tlf. 161095

2. holdet

1. Søren Damsgård
2. Eivind Einersen
J. .Jan Jørgensen
4~ Eigil Pedersen
5~ Kim Ørsnæs
6. Jørgen Mortensen
7. Søren Boeck Petersen
8. Victor Mazin
H9 Kim tlf. 286901

Evtc afbud meldes til
holdlederen.
Spilledatoerne vil blive
opslået på opslagstavlen,
samt offentliggjort i pro
grammet bag på "Fribonden".
Alle ~faste" spillere vil
modtage- et program.
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VANLØSE SKAKKLUBS STYRKELISTE
til brug for holdturneringen
1. Hans Nielsen
2. Steen Schousboe
J" Ole Delfter
4~ Benny Petersen
5. Stefan Hansen
60 Lars M. Pedersen
7. Niels M. Rendlev
8. Morten M. Hansen
9. Leif Jensen

10. Erik von Essen
11" Jacob Gibori
12. Søren Damsgård
lJ. Eivind Einersen
14. Jan Jørgensen
15. Eigil Pedersen
16. Kim Ørsnæs
17e Jørgen Mortensen
180 Søren Boeck Petersen
19. Victor Mazin
20,:- Finn ~fadsen
21" Jørgen Holst
22. Asbjørn Sæthre
23. Ulrik Find
24a Jonas Bjerg
25, Lars Bornemann
26. Bjarne Andreasen
270 Søren Juul Sørensen
28. Tom Carlsen
290 Sten Bauers

Det må bemærkes, at spillerne (fasteplus reserver j
skal spille i den rækkefølge, som de står på denne
liste. Det må yderligere bemærkes, at hver spiller ku1
må spille en holdkamp pr. runde og at ingen spiller
må spille på et lavere hold end han er tilmeldt ( gælder
kun de 24 "faste" spillere ).
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JO. Kjeld Klausen
31. Jesper Holm
32. Ivan Nesterov
33. Axel Barkhuus
34. Clausen F~ederiksen
35. Stig Solhof
36. Jesper Jørgensen
37. Per Andersen
38. Martin Rendlev
39. Johnny Andersen
40. Kurt Havn
41~ Klaus Ib Nielsen
420 Kurt Andersen
43ø Børge Gyldholm
44. Ejlif Kiilsholm
45e Sigvald B.-Larsen
46. Steve Andersen
4? o Søren. Olsen
48Q Leif Ny-1F.ard
490 Enghardt Jensen
50. Poul Sørensen
51. Frode Sejersen
52. Birger Frandsen
5J. Niels G. Carlsen
54. Ib Balle
55. Anker Sørensen
56. Mette Søndergård
57. Arne Jørgensen



PROGRAM

Der er udkommet en a.4-side med årets program,og dette pro
gram kan man sikre sig i klubben.Vi har sakset lidt fra
programmet:

15. nov.
16.
17.
23.
3o.
5. dec.
7.

14.
21.
28.
4.jan9

Andetholdet ude mod SOL
.Tredjeholdet hjemme mod CAPA
Førsteholdet ude mod Tåstrup
Udsatte partier og hængepartier
Vinterturnering,5.runde
Tredjeholdet ude mod Øbro
Førsteholdet hjemme mod Allerød og Andetholdet
hjemme mod Ges
Udsatte partier og hængepartier
Juleafslutning
Nytårsskak
Halvårlig beretning samt hængepartier

Som man vil se af det ovenstående program er sæson'en nu
uigenkaldeligt startet,og det får redaktionen til at min
des en meget øm ligtorn fra de forrige år!nemlig REFERATER
FRA HOLDTURNERINGEN.

Da vi i år har både holdledere og konta.~tpersoner kan
'man vel også håbe på at vi har nogle referenter"Vi er
allerede begyndt at glæde os!

Fribonden udgives af VanLøae SkakkLub , som spiller hver
onsdag kl 19,45 i lokalerne i menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke~

Red.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Stefan Ålekjær Hansen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

79 lo 25
74 35 21
18 3o 95
71 74 97

6 47 84 33


