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JULEAFSLUTNING ?1/12

rs~s julestemning fortættes dag for
dag, og vil den 2Ldecember udkr,ystal
liseres i den traditionelle juleaf
slutning~Her vil der blive tant og
:fjas, og måske også et gensyn med Sten
Bauers1s nissehue,eller Hans's pande
oånd med indlagte lyseffekter.Eller
kan ~an ligefrem håbe på at nogle af
klubbens eksilmedlemmer dukker op fra
det fremmede?

Redaktionen takker alle årets skri
benter,og ønsker alle vs:ere en

RIGTIG GLOGGLIG
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Ode til fodbolden.

Habakuk har i Sønc.lagspol.itiken den lJ.november
p& smukkeste måde tolket de ædle følelser, sum oc
så besjælede mig, da jeg i november-Fribonden
skrev om emnet. l ydmyg stolthed kan jeg ikke fri
gøre mig r'o r- den tanke, at Ha.b e k uk har ladet sig
inspirere af Frtbonden, blot er hans digt formet i
de skønneste hexametre, som man skal helt tilbage
til Odyss~en for at finde magen til. Vi er ikke
forvænte med poesi her til lands, og jeg kan ikke
undlade at sakse bare kvintessensen af Ilabakuks
s jæ·; sopløftende ode:

· J~Grundtvig, oosyl'.ig i et l-.alygk!Jii}det k,vad fra dm sk),ro-.13,
· ' - troner, hiral~t og gimhit, i aort.kjoiens~.athmm.

'g~rrl, et gudsosd, et g'-ddg1imt, et gjaldrende ~y.
os en skive afhqgr~ og_ bagilæsk frc; &jælem SærimæJ?,
~t~ 0~~~0,hvidåa.d~ vde. .
h:tt det~ læben, Nu trenf;-e,r dit :læben?~·foof!>lk
~.....tit_\....,.·-· 'til bal&, l:--~•,.0~-... ha..~ ·f~ - 1:nCfi~ . , ~~~- ~ ,
.ike på~ær~'~ på øgl~~ d~,

,
0
t~1gorm og binde-den oovlende- tt.l.v:·i Ath~

~km ef wo:~ oom .vi syng~ t;g~og hAhsr og tror.
1 li~a~semsnekkm-CQ fuftm~er at gløde.
~!~.der~r .fil~_,grad med fløde og t1runåvrigs bravader
l\Pl• -vm- fader i ~den~ p~ ham~~
~fra foroums ftll'dumnwlæ~ ✓~drrmme1ætdanske.
~pn· er-Jæstet. Nu~w vi hu.El pi _hjæ)p fra det høje_

. '"' I D -!LL- ..J N:1r1,.,,_~,..: D..-.1.-..:L C---!-G ~----r-~! a~e &AAGIØJ ggu~-JA~'t'lai.U, nmu.... -'6
mildt i det samme, og ned fra~ fuldsk'i:ig, hintmølædte, faldt
guld.eg og godbidder, rests af~ miltidei& fyl~. · ,,,~
paradentotiske tænder og ffllt p~ baftsprog,
saftige afkog af gamle bersærkers fluævamp-suppe, ·
Jette at snuppe fuldtoned hæls· fyndozd .fra biøm,el~ port

·Glem ikke Ungarn. Den kvæld I blev banket. Det helv'edes lort!
. --· · ..--... ---·r •···-•--- -•.,. --. •. '\• ,, . •..,. ..

- Overjordisk, simpelthen; Hom~r må fryde sig
i sin himmelske olymp. - Tak, Habakuk!
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Larsen - ·Jransen

Den J0/10 havde Jyllandsposten arrangeret
11årets skakmatch" mellem Bent Larsen og
Curt Hansen. Den foregik i det ny teater,
som næsten blev helt fyldt.
Man sad og ventede i umindelige tider på,
at spillerne skulle komme. Se. kom de, og
der var ingen overraskelser, BL var stadig
lige "kraftig" og CH våi.r enormt genert og
tilbageholdende (han ville bure spille
skak). Jeg sad og ville notere, o~ s~ sluk
kedes lyset. D&rfor måtte jeg skrive blind
skrift, men det lykkedes da at dechiI'frere
det bagefter. Nok med alt det snaki nu vil
vi se skak. I første parci havde CH hvid:
1. SfJ, S~6. 2. c4, b6 Hvorfor må jeg al
drig spille-: r,imzo mere (BL)? J. ScJ, Lb?
h .. 1• 6 5 J di::: 6- - - ' ~ ~ ". • a.., , e • u. , ..1 • cx o ::i , exa). 1 • g_1,
Sbd7 8.Lg2, Le7 9. o-o, o-o lo. Dc2, c5
11. Tdl, Tc8 12. Lg5, h6. lJ. Lxr6, Sxf6
14. dxc_S, Lxc5 Hvorfor slår han ikke· med
bonden og står bedst? 15.eJ, De? 16.Df5
Se4?? Orv manner, hvis han spi:J_.ler Sxd5
slår jeg den, hvorefter jeg gnamser bon
den på f2. Den kvikke læser har natur
ligvis set Te5, ikke? 17. Sxd5, De6.
18. Dxe6, fxe6. 19.Sf4, Tce8. 20. Sd2,
Sxd2. 21. Txd2, Lxg2 og sort vandt natur
ligvis let, i 46 træk og med et halvt minut
tilbage.
Det var nok det sjoveste ved den aften,
at tilskuerne kunne spørge BL og CH om alt.
Der blev kun stillet et genialt spørgsmål
(det, jeg ville have spurgt om) Det var,
hvor langt de to regnede med at komme in
denfor skak. BL mente selvfølgelig, at de
begge to ikke kunne drømme om andet end at
de selvfølgelig kunne blive verdensmester.
Seriøse Curt sagde, at han ikke havde am
bitioner i den retning, russernes åbnings
forberedelser vr for gode.»
Det sidste pati var om muligt endnu mere
pinligt end nr. 1. BL fik næsten afgørende
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fordel i åbningen, ofrede en kvali, og CH
fik sit tårn spærret inde. BL satte sin
springer i slag for at kunne indkassere
tårnbonden( den var et tårn, men fanget)
CH kom i en enorm tidnød, og derfor fik
BL lyst til at give ham et par bønder, og
la han til sin rædsel opdagede, at stillin

tien stadig var vunden, blev han jo nødt
til at give CH et tårn med i købet. Slut
resultat : 2-0 til Curt.
For at få en mere jævnbyrdig modstander
til Bent, hvad så om Politiken arrangerede
en match mellem Novrup og Bent Larsen??????

Eivind

Rettelse.

Tillad mig som lokalkendt sagkyndig at gøre
den ærede redaktion opmærksom på en lille fejl
i oktobernummeret, hvor BG nævnes som fhv krigs
korrespondent ved Vestlollands Hønseriavlertiv
dende. Det er lkke helt rigtigt, for det var ik
ke hønserier man avlede, men høns~ almindelige
høns, gok-gok oc kykeliky you know, som selv ad
ministrerede den egentlige avlingsprocedure el
ler driften om man vil, og bladets korrekte navn
var Vestlollands Hønseavlertidende.

Med tak for optagelsen og kærlig hilsen
Ansehøvleren.

Jeg beklager dybt den lapsus som forfatteren med
rette anke~ over.Ikke som undskyldning,men som for
klaring: Der er utvivlsomt tale om et levn fra min
tid som redaktionsbud på de danske svineriproducen
ters medlemsblad MGriseri".

Steen
ÆNDRING TIL ME1JLEMSLISTEN

Nyt medlPm (pensionist):
Svend Egenæs, P.Bangsvej 159, 1., Kbh.F.

tlf 71.6J.92
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- Og hvad er så rating?

Efter at have læst Bennys lidt neeative be
tragtninger over ratingsystemet og med vor ud
mærkede redaktør Hans' tidligere vurderinger af
emnet i erindring blev jeg pludselig klar over
at jeg egentlig ikke vidste ret meget om det dor,
- det er der nok mange andre, der heller ikkke
gør. Jeg følte det derfor som min uafviselige
pligt at bekæmpe min medfødte intellektuelle
træghed og skaffe mig den højst nødvendige vi
den om sagen fra absolut kompetent side, mig
selv og andre uvidende til gavn og åndelig be
rigelse.

Eksperten belærte mig om, at begrebet i almin
delighed ~ntages at komme af engelsk rate, som
betyder takst, pris7 kurs, værdi, klasse foruden
en masse andre ting, og ratingtal skulle så kun
ne oversættes ved st~rketal, hvad der lyder me
get rimeligt, men der er alligevel noget der
halter. Ifølge de seneste videnskabelige under
søgelser stammer udtrykket nemlig fra engelsk
rat, som betyder rottej og det er jo ikke umid
delbart indlysende, hvad rotter har med skak at
gøre. Men som han sagde, hvis man har deltaget i
en alvorlig koordineret turneringj har man også
lagt mærke tils hvordan de allesammen fiser
rundt og holder kontrol med hverandres ~ating
tal, og laver de mærkværdigste krumspring og re
mis'er, for at holde styr på stræberne og sikre
sig selv bedst muligt. Det er altså et verita
belt rotteræs, og derfor hedder det ratingtal.
Sådan hænger det sammen med rotter og skak. Når
man har et ratingtal skal man være vaks og pas
se morderligt på, for det ændres hele tiden ef
ter de resultater man opnår. Hvis man tryner n
modstander med et lavere tal, har man spildt ~it
krudt, men f'ra højere rotter kan man gnave points
til forhøjelse af sit eget tal, og det er just
det, det gælder om. En særlig skrap spiller kan
afslutte sin løbebane som en slags rottekonge,
men det er kun virkelige skakgenier beskåret.
Professoren gjorde også rede for beregningsmåden,
men det går langt over den sølle smule forstand,
som Vorherre i sin ufattelige miskundhed har væ-
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ret så nådig at forsyne mig med, så det kan jeg
ikke komme nærmere ind på. Det er der ikke no
get at gøre ved, og nu er I mindst lige så klo
ge som jeg selv.

For resten føler jeg mig lidt utryg ved alle
disse fine udenlandske betegnelser, som man he
le tiden lø6er sur i; hvorfor kan det ikke lige
så godt hedderottetal? (nare jeg nu ikke er kom
met til at slagte en hellig ko) - Jeg kom en gang
ga t af sted, da jeg skulle forklare hvad et mo
nogram er. Jeg sagde at det var et navnetræk af
sammenslyngede genitalier; det har jeg måttet hø
re så mange "vittige" hentydninger til, at jeg
er dødtræt af det. Og siden da bestræber jeg mig
på at udtrykke mig på almindeligt dansk, som det
tales af os lavere lag af befolkningen. Og det
vil jeg nok blive ved med.

Ny medlemsliste pr 15.november.

Den i sidste nummer annoncerede medlemsliste
er nu udkommet, og fordelingen er godt i gang;
eventuelt manglende lister kan rekvireres hos
kassereren. Se venligst efter~ at adresser og te
lefonnumre er koreekte og sørg forj at fejl bli
ver rettet ved meddelelse til kassereren, som og
så skal have omgående besked, når der sker ændrin
ger. - Bemærk at der er adresseforandring for
Søren Damsgaard og Jøreen Mortensen, begge uden
telefon. Andet steds i nærværende Fribonde medde
les en ændring, som I selv skal påføre listen lig9

som fremtidige ændringer, der vi]. blive meddelt i
Fribonden efterhånden som de indløber. Hvis ikke
det er al for megen ulejlighed ser kassereren ger
ne, at I liver især holder jeres liste å jour; det
gælder navnlig turneringsdeltagere og bestyrelses
medlemmer, og ved denne lejlighed kan det være
gavnligt også at opfordre til nærlæsning af Fri
bonden, ganske særlig proerammerne, men også me
get af det andet ævl kunne måske være af interes
se eller i hvert fald give anledning til irrita
tion og deraf følgende indlæg, som redaktionen al
tid er i bekneb for.

God fornøjelse, og så forøvrigt ikke et ord me
re om fodbold i år, ske hvad der vil.

Kassereren.
6
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Skak under Støvletramp

Sæsonens holdturnering indledtes i Studenterforeningen, hvor
Sven Bing under hujen og skrigen fik troppet studenternes 2.
hold sammen. Det er jo en alvorlig sag - vi vil alle gerne
stille med fuldt hold-, så der var ikke noget at sige til, at
den gode Bing gav Rorgængeren et oratorisk naJr...k:edrag, da han,
Rendlev, dristede sig til at spørge, om vi mon ikke snart skul
le i gang.
Studenterne~ som de akademikerrøve de er, har nemlig indført

akademisk kvarter, så når der i programmet står 19.30 menes
selvfølgelig 19.45. Det er klart~ det er os der er idioterne.
Jeg skal hermed opfordre arrangøren - d.v.s. KSU, dersom de
måtte læse nærværende skrift, til at fremkomme med en fortolk
ning af programmets spilletidspunkter; - står de for det tids-0•

punkt, hvor materialefo:?:.'Valteren skal starte brikopstillingen
1

står de fo:c det tidspunkt urene sættes i gang - eller eventu.
elt noget helt tredie? Det kurrae da værG skægt at vide!
Problemets alvor sættes naturligvis i rel.i..ef af sti.l.denternes

lokalemæssige faciliteter; ingen opholder sig friv-J.llig-i. rie:r
længere end allerhøjst nødvendigt. Primært grunde~ de s.i.nds~
syge horder af motionsfantaster, der hinsides al sund :fornuft
og med reel fare for nedsty-:rtning af loftet 11bevæger11 sig
:..·11.i--idt ovenpå. Ikke lancier, næh nej - sådan mere: 1~11ba umba •••
Jeg skald~rfor igen bringe en opford~ing til KSU's ledelse,
nemlig om at besigtige lokalerne på en spilleaften og om for
nødent at lukke bulen, samt nat~.rligvis anvise en neutral ban&
til afvikling af kommende hoLdkampe , hvori de a.rme studenter
ellers måtte tænkes at optræde på hj emmebane ,

Palle Henriksen ·- Hans Nielsen iJ - 1
Carl Johan MortenselJ - Steen Schousboe 0 - l
Da.11 Sørcmsen - Ole Del.fte:r- ·1- ~ -~~
Søren Gotfredsen - J3enny Petersen l - O
Søren Otland - Stefan Hansen 1 - 0
Gert Werner - Lars Martin Pedersen. h O - 1
Jobn..,y Schwartzlose - Niels Møller Rendlev h O - 1
Ole Schwenger - Morten Møller Hansen h 1. 1

2-2

Han vil se, at VS's førstehold er en del forskelligt fra sid
ste års. To debutanter, Lars og Morten, srunt come-back til
Miki udgør en kærkommen fornyelse; det er muligt,is et godt hold.
På nær førstebrættet måske, ret hurtigt opnåede jeg nemlig en

tabt stilling ved mit sædvanlige, gennemført latterlige spil.
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Fuldt ud forståeligt at sort derefter slappede af. Og heldigt
for os. For en grov fejl ændrede totalt billedet - VS foran
1-0. Lidt skuffende måtte Miki nøjes med remis mod en spiller,
han normalt burde kunne slå. Selvom Miki er expert i at puste
liv i døde stillinger, måtte han her konstatere, at der nok
var byttet for mange brikker. l½-½.
Helt uretfærdigt blev Benny (alt ifølge hans eget udsagn)

tvunget til at strække våben. Modstanderen havde i en rodet,
men ~~lsyneladende lige stilling pludselig et kæmpetræk, som
fik --lancen til at tippe. Den slags hænder. l½-1½. Og vor for
mand fortsatte i sin kendte pseudodefensive stil, denne gang
dog mindre pseudo end godt var, så det endte med at blive stu
denten, der kom til fadet. 1½-2½.
Hvorefter jeg altså lige nåede at få afslutningen på Steens

parti med, og det var jo en nydelse. Som sort i en lukket si
cilianer lykkedes det Steen at pakke modstanderen fuldstændigt
sammen. Sommetider går tingene virkelig op i en højere enhed.
2½-2½ stod det så før afviklingen af de tre hængepartier.

Først remis til Morten i et halvsvært springerslutspil. I midt
spillet havde Morten stået virkelig godt, så han er måske en
anelse skuffet, hvilket der ikke er grund til. Schwenger er en
god spiller. Ved jeg. - Lars kiksede før af'brydelssn en let
gevinst, hvad jeg helt urimeligt bebrejdede ham. Stillingen
var jo fremdeles vu.ndet; Lars fik øvet sig i tårnslutspil, og
det er ikke det ringeste, man kan øve sig i •••
Så mangler vi kun Niller. Den med rette berømmede og af mod

standerne med god grund frygtede VS-tusindhænders analyse var
for een gangs slDJld ufuldstændig. Fejlen blev dog opdaget i
tide, Hvorefter modstanderen opgav pr. telefon& Studentikos
kampånd - åbenbart en by i Rusland.
Da ethv-ert opnået poj_nt under de skitsered.e, ab3urde betingel

ser må anses for at være P.n triumf9 skal jeg herved erklare
mig tilfreds med sejren på 5-3 og ile videre til næste trauma
tiske oplevelse, nem}ig 2o rundes

Tortur i Tåstrup

Som en kendt stormester engang har udtalt, er der ikke noget
så behageligt som at gentage sig selv. Alligevel skal vi und
lade det i detailer her. Altså berette om hvor elendige spille
forhold der hersker i Tåstrups skoleslum. Banegårdscentret er
kva.lmende, Selsmoseskolen derefter som et vomitiv. Og så er
stolene og bordene stadigvæk for lave.
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TSF I - VS I: 5-3
Carsten Horst
Ove Weiss Hartvig
Preben Andersen
Sven Ziegler
Jesper Parkhøi
Claus Andersen
Ole Rughave
Johnny Leth

Hans Nielsen
Steen Schousboe
Ole Delfter
Benny Petersen
Stefan Hansen
Lars M. Pedersen
Niels Rendlev
Jacob Gibori (R)

0 - 1
h ½ - ½

1 1
2-2
1 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0

Når vi ser bort fra lokalernes generelle uanvend.elighed til
skakspil, står mindst to syndere tilbage i dette show. Jacob
fordi han spiller for hurtigt og forærer sin dame væk i ste
det for at vinde et tårn. Lars fordi han blotter et totalt u
kendskab til den spillede åbning (som han selv valgte!) - der
efter spiller vildt og u."k:oncentreret. Det hjælper ikke at ryge
pibe(!) •••
Måske Miki er ude af form, i hvert fald blev en oplagt ge

Yinststilling ved et øjebliks uopmærksomhed forvana.let til no
get, der i betænkal.Lg grad lignede e::1 tabsd.i.tto. Remisen blev
dog reddet. - Stefan var syg. Alligevel startede han. hez-o i.sk
sit livs kombination, som desværre kom til at ko~te alle de
officererj han skulle sætte mat med.½ - 3~. Uha"
Men Niller~ fil:lten han vil indrør:!!Ile det eller ej; fornuftig

skak spiller han kun på klubholdet. Hvilket vi er glade for1
når det endelig skal væ:re. ModstaJ1deren havde ikke for høje
+anker om mester-sanger-en, og dog blev han mat. Med fynd og
, 1 11 31K em. 2- 2•
Benny var i vanskeligheder næsten hele tiden - omend tilsyne

ladende imm~rhen på den rigtige side af remisgrænsen. I disse
rablende tidnøddram~,er sker imidlertid ting og sager, som kun
Vorherre råder for. Så hv.::Ls man ikke er så troende, skal m2.11
la.de være med at komme i tidnød.
Steen f:Lk efter et hårdt parti en :C.ængemule, som vi troede

var lettere fordelagtig. Der var dog flere veje til forceret
remis, og modstanderen fandt efter lidt fumlen en af dem.
Og så nemt kan det være: hvid: HN sort: Horst.

1 Sf3~Sf6 2 c4,e6 3 d4,d5 4 Sc3,Le7 5 1g5,h6 6 Lh4,0-0 7 e3~b6
8 Tcl,Lb7 9 cxd5,Sx.d5 lo Lx.e7jDxe7 11 Le2,Sd7 12 Sxd5,Lxd5 13
Txc7,Dd.6 14 Tc3,Lxa2 15 O-O,Ld5 16 Dc2,Lb7 17 Tcl,Tfc8 18 Da,4,
Txc3 19.Txc3,a6 2o Dc2,Sf6 21 Se5,Sd5 22 Tc4,Sb4 23 Dcl,f6 24
Sg6,Td8 25 h4,a5 26 Lg4,f5 27 Lh5,Sd5 28 Lf3,La8 29 Se5,Se7
3o Lh5,Tf8 31 Tc7,Lcl5 32 Dc3,Kh? 33 Td7,overskredet. God jul!

Hans
9



To nye opgaver af Eivind:

Hvid trækker og sætter
mat i 3 træk. Det må
da være noget med slag
på c6~ Hvis ikke •••

Denne opgave er svær,
men ikke umulig.

Hvid trækker og vinder.
Jeg har ingen kommenta
rer.Begynd at løse denl

Eivind.

Løsninger på side 15

Statistik mQv.

4o.årgang af Fribonden blev den hidtil største: 18
bidragydere skrev ialt 176 sider,fordelt på 9 numre.
Det er en fremgang på 4 forfattere og 8 sider i for
hold til 39.årgang.
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2o HOLDET
·har fået en fantastisk start på sæsonen, selv om det
retfærdigvis må nævnes, at holdet nok har mødt grup
pens svageste hold.

AS 04 III Olympia II
Søren Damsgaard 1 0
Eivind Einersen 1 h
Jan Jørgensen 1 1
Eigil Pedersen 1 1
Jørgen Mortensen 1 1
Søren Boeck Pedersen 0 1
Victor Mazin 1 12
Jørgen Holst 1
Bjarne Andreasen 1

Mod AS 04 kom holdet bagud, da Søren kom galt af sted
i åbningen, men der kom hurtigt balance, da Søren ned
spillede sin modstander, og derefter gik det slag i
slag. Kun i Victors og Holsts partier var der spænding.
Victor klarede den alligevel til remis~ og Holsts mod
stander så ikke gevinsten, så det endte med, at Holst
vandt hængepartiet.
Mod Olympia fortsatte scoringen. Eigil var først færdig
og hverken Jan , Jørgen, Victor eller Bjarne havde p ro
blemer, med merofficerer er alting ligesom lidt nemmere.
Søren B. tabte til gen~ld en, men han kæmpede ufortrø
dent vidGre og havde på et tidspunkt remis med evig skak,
men modstanderen ville vinde; så måtte Søren tage hele
pointet. søren D. lavede en fatal fejl i midtspilletJ
som kostede to løbere for et tårn. Han spillede dog vi
dere - helt ud i det absurde. Grunden til dette var nok,
at modstanderen flere gange havde opfordret ham til at
opgive. Det skal modstanderen ikke blande sig ie
Eivinds hængeparti er sandsynligvis remis.

Vinterturneringen.

Efter 5 runder har Barkhuus spillet 6 partier (l)s
mange har spillet 5,og flere 4 eller 3.Der er uddelt
en del boller på grund af udeblivelser uden afbud.I
næste nummer håber vi at kunne bringe en midtvejs-
rapport. Steen

11

gtefan



Hjemmebane en fordel? (III-h0ldets 2 første runder)

1. rund·e:
Den 2 november kl 19.37.15 lykkedes det endelig hold

lederen at fl samlet et III-hold, til en dyst mod Måløvs
I-hold,(heldigvis) i VS's lokaler, 7 minutter og 45 se
kunder senere.
ner var afbud fra Barkhnus (fødselsdag,tillykke) og Per

Andersen (travlt optaget første onsdag i hver m1neo),
hv i Lk e t reddedes ved, at Bja1·ne tog 1-brættet og He Lge
g-crættet.
Mea kun 36 sekunders forsinkelse(jeg har ikke flet nyt

digitalur) star:ede kampen.
Inde~ jeg var 317-vejs gennem min anden pilsner,opgav

Bjarne. Han havde som sædvanlig forfærdeligt travlt, og
er heller ikke ynder af sort (humor).
Jesper troede sig s1~~er, m~n endte i et slutspil, aer

var tabt, som blev "hæng+", og senere opgivet pr. tele
fon af Jesper.
Ivan f3ler sig vist ik~e hjemme p~ de øverste brædder

(alle vil j~ helst spille p1 5,6,7 el. 8-bræt). EftPr
at have afpareret et angreb fra modstandereh, hvor de~ne
ofrede en l0ber for 2 tønder, ang~eb denne igen, og da
var Ivan løbet t0r for krudt, og han opgava
Clausen Frederiksen indrømmer1 at han opgav, da modstan

deren bare var bedre.
Men nu til noget helt andet.
Solhof tog hængeparti i e~ vundet stilling, som blev

bekræftet af modstanderens ud eb Li, vel se på den aftal te
senere aften"
Jeg selv troede, at jeg havde modstanderens dronning,

men havde overset et træk, som modstanderen desværre
havde glemt at overse, lykken ven~te, og jeg npgav senere.
Martin har ogs~ en hvis sva~hed for dronninger. Han

kunne ikke nære sig for at tage modstanderens, da den
pludselig stod i.slag. Endnu et point.
Helge gjorre sin debut pq tredjeholdet godt. Han vandt

en officer og modstander0n opgav, da der var slag på
hans dronning.
Alt i.alt endte det 3-5 til os, det kunne have været

omvendt efter Ja~obs mening, !øvrigt tak til ham for
beredvillig hj 'E7_p til efteranalysen (inkl. HEP).
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2.runde: (hjemmebane igen)
Startede med, at Den Danske Ban~s I-hold's holdle~er

ringede til mig mandagen før spilleaftenenf og spurgte
om vi ikke skulle se fodbold (jo, det var ~en 16/11).
Jeg sagde, atdet akuILe vi måske nok, men gjorde høfJ igt
opmærksom på,at vi først spillede kl.19.45, hvorefter
min kollega ( skakmæssigt) på pæn bankf'unktLonær-maner .••.
bla,bla,bll.

VI ER IKKE DE ENESTE DER LIDER UN:;)ER FODBOLD~US TERROR,

hvilket iøvrigt fremgik af DDB' s fremmøde. VI VA.R FULn
T ALLIGE.-

Jesper spille:e fuldstændigt fejlfrit, modstander udeblev.
Ivan var enten taget til Grækenland eller blot faldet i

søvn, han satte ihvertfald et t!rn i slag og opgav.
Barkhuus's fødselsdagsorgieJ.s efterveer havde åbenbart

ikke lagt sig. Han spillede skidt,men holdt længe ud,
inden han opgav. Undskyldning: det var sent pÅ. aftenen.
Clausen trederi~sen spille<le liges~ fejlfrit som Jes

per, I d et der heller ing-en va:r mødt til 4 b r-æt t et ,
S0lhof: do do
Jeg selv var indviklet i et drabeligt holdlederopgøT,

jeg førte med en officerlta~), som dog senere-sammen
med endnu en-blev tilbag'eerobre t af modstanderen( selvta,k7
Jeg opgav lidt senere. l!1rnslutspil nejtak).
Per havde rodet sig inri i en stilling, hvor de sorte og

hvide brikker var blandet ligeså meget som felterne på
brættet, og stod riesværre næstbedst.
Martin var den sidste hvis modstander led af sygdommen
FODBOLDIUMTELEVISION0S11AGNETIKUM:.
Alt ialt 4-4, med 4 noint pÅ. udeblivelse. Dette kan

nok rejse tvivl om hjemmebanens fordel (samt Jakobs
blæres holdbarhed), lad os stramme os an fremover.

Ophavsret til stave- og kommafejl.
JJ. holdleder.

i
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Kølvigs breve.

Velkomstgaven til nye merllemmer er som kort
omtalt i sidste Fribonde nu endelig klar. Den
skyldes en beslutning på eeneralforsamlingen i
1982, og i skrivende stund vll den være uddelt
til alle, som er indmeldt l klubben efter den
tid. Som indførelse i nogle af skakspillets my
sterier og fiduser er den ganske udmærket for
spillere uden særlig ballast, og jeg tør vove
den påstand, at også mange ældre rotter kan ha
ve gc1vn af at i'å o p t r-a s k e t en del af stoffet,
hvo r-t'o r- sådanne kan erhverve heftet for 2 kro
ner; fo r- de "riy e " er det gratis.

Desværre forPknmmar der nogle fejl, som dog
er til at leve me0: e Ld e r-nø LL/12 og lJ/14 er
byttet om, og to diagr8mmer på side 7 og ~t på
side 2o er vend-c en halv omgang, så man ser
s-cillingerne fra Sort's plads. Det kan nok for
vi.r-r-ø nyere spillere, og i almindelighed må man
sige, at det er en dårlig id6 at stille tingene
~& hovedet og gøre sort til hvidt og om~endt

1
-

den slags skal man overlade ti] politikertle,
hvis levebrød det er. ~ I nogle a:f partierne
skrivør Kølvit; faktisI<:e træk og kommentarer ind
imellem hinanden, sd en uerfaren læser kan ha
ve besvær med at :finde ud Rf, hvad der er hvad.
DeP svaehed er Kølvig ikke alene om, det er nær
~est reglen i alle skakpublikationer, Fribonden
ikke undtaget, og det kan eoctt gøres bedre.

Men borts~t fra disse skønhedspletter - og
hvem er uf'ejlbarlig? - må velkomstgaven sie;es
at være en fin lille sag, som klubben godt kan
være bekendt. Den være hermed anbefalet.

B.Gyldholm.

Redaktionelt PS

Gyldholm har ret i at i Fribonden vender diagram
merne altid sådan at hvid vender nedad.Hos Kølvig
vender de sådan at læseren er i trækket.Hvis læse-
ren skal finde sorts næste træk vender sort derfor
nedad hos Kølvig,og det har jeg respekteret.

14
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Fejl i programmet!

Sidste nummer havde det sædvanlige pr-ogram på bagsi-•
den,men som noget nyt og særdeles beklageligt var der
fejl i programmet.

Redaktionen havde stykket dette program sa.rnmen af
oplysninger fra KSU og Stefan,men det viste sig at to
af klubberne i holdturneringen havde -været lumpne nok
til at skif"te spilledag, og det gav unæg teLf.g nogJ.e æn
dringer for VS's udekampe.

Heldigvis var Jesper Jørgensen,holdleder for tredje
holdet1vaks,og så straks :fejlen,således at der ikke ske
te nogen skade.Det havde næsten ikke været til at bære
hvis vi havde tabt uden kampl

Det program som man kan finde på bags i.den a.enne gang
skulle til gengæld være '.!.,ev:i.deret og godkendt på højE:s-
te sted.

Redaktionelt~

Steen

Vi efterlyste i sausne numme r en vis liFOC11, som
hn.vde skreYet et indlæg til bladet"Vi var endda
urLne nok tiJ at b....7ltytle at usr- bag dette :pseudo
nym gemte sig et andet,ne:mlig "OD",bedre kendt
som Miki.

Vi har nu hørt fra !!Focn,og vi skynder os at
fortælle at det ikke er MikL"FOC" ønsker ikke
sit rigtige navn frer.o.,men siger at læserne nok
kan kende ham på stilen.Og det må vel stå til tro
ende.

og kongen trænger ind og æder den sor
te bonde.Og så er det bare at sætte mat
med Løber+ Springer.
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2.Sf2,Kg3
3.Sgl,Kf2
4.Sh3+,Kg3
5.Le3l,K:h3
6.Lgl,Kg3
7.Sc3

Løsninger til Eivinds opgaver:

Nr.l l.Db6! og på alt andet end l.,-,Lg5 følger 2.S:c6.
På l.,-,Lg5 følger 2.L:c6.

Simpelt,ikke?

Nr.æ l.Sd2!,Kh3 (På 1.,-,gl(D) følger 2.Sf3+
på l.,-,Kg3 følger 2.Sc3,Kf2 3.Sde, ,Kf3



PH.OGRAM

14/12
21/12
28/12
4/ 1

/ 1
L./ 1
11/ 1
18/ 1
25/ 1
JO/ 1
1/ 2
1/ 2
8/ 2

15/ 2
20/ 2
22/ 2
2?./ 2
29/ 2
7/ J

12/ J
14/ .3
14/ 3
21/ .3
28/)
4/ 4

11/ 4
l~/ 4

Udsatte kampe+ hængepartier
Juleafslutning
Nytårsskak
Halvårlig beretning
derefter hængepartier
2. holdet ude mod Brøndbyvester I
1. holdet ude mod Capablanca I
J. holdet hjemme mod Odysseus III
Vinterturnering 6. runde
Udsatte kampe+ hængepartier
J. holdet ude mod Herlev III
1. holdet hjemme mod Albertslund I
2. holdet hjemme mod Herlev II
Vinterturnering 7. runde
Udsatte kampe+ hængepartier
2. holdet ude mod Tårnby IV
1. holdet ude mod Glostrup II
J" holdet hjemme mod Glostrup IV
Vinterturnering 80 runde
Udaa tte kampe + hængeparti e r-
J. holdet ude med Ishøj II
1. holdet hjemme mod Rødovre I
2o holdet hjemme mod Rødovre II
Vinterturnering 9" runde
Vinterturnerlng lOo rund8
Udsa.tte kampe+ hængepartier
Vinterturnering 11. runde
- 23/ 4 EM'l' 1984 i Aalborg ( Nørrern.:ndby

19.45
20.0

19.45

19.30
19.
19.45
19.45
19.45
19.30
19.45
19.45
19.45
19.45
19.J
19.30
19.45
19.45
19.45
19"CO
19"45
19.45
19.45
19"45
19",15
19c45
)

79 lo 25
74 35 2_._
18 3o 95
71 74 9'

6 47 84 33Klubbens giro

Fribonden uctg~ves af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Va,nløse Kirke~

Pormarid Stefan Ålekjær Hansen
Kasserer Børge Gyldholm
Redaktion Hans Nielsen

Steen Schousboe


