
fribonden
1 ,EDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

~II
~

41.årgang nr 8 0ktPber 1984

Der var for nogBn tid siden en ~2dioserie med
titlen "Skak og musd.k" a Sti. vidt j<,1c., ved er der en
anden radioserie aom hedder 11Sport og trafik",
hvad de to ti~1g så ellers har- med hinanden at
gøre. Derimod er der ingen der bar beskrevet den
tredje kombina.tionsmulighed,som ellers skulle
ligge snu"blende nær: skak og sport. .

Som bekendt nærer vor formand en glødende in
teresse for fodbold,og bruger enhver lejlighed,
herunder specielt de hel- og halvårlige general
forsamlinger,til at underholde os om fodboldspil
~ets glæder således som de nydes fra tilskuer
pladserne og lænestolen foran husalteret. Måske
kan vi lokke ham til ved lejlighed at skrive en
artikel om fodbold og øl, (;.:.'ter at nan tidligere
med stor succes og under høje ræb har demonstre
ret sammenhængen mellem skak og øl.

Her på redaktionen går vore sportslige inter
esser i retn~ng af motorcykler. Mit eget hjerte
banker mest ::eor almindelige gadecykler,hvorimod
min medredaktør som bekendt sv!f)rger til speedway
og tildels .Langbane ,

Hans Nielsen har i de sidste 4-5 år været ~n af
verdens to bedste kørere,og har flere gange vundet



serien "Masjer of Speedway". Men ved det årlige VM
stævne har han været forfulgt af nerver og maskin
uheld hver eneste gang. I år skulle det så være,i
Goteborg,hvor Danmark hentede sin sidste individuelle
VM-titel da Ole Olsen vandt sin tredje titel i 19780

Alt begyndte godt. Med overbevisende sejre i sine
tre første heats samlede min medredaktør maximumpoints,
9 af 9. Og så skete ulykken i hans fjerde og næst
sidste heat,turneringens femtende;

Ved overordentlig hasarderet kørsel skubbede Erik
Gundersen i første o~ andet svin~ Ha..~s så langt ud i
yderbanen at ikke blot han selv lE.G.) men også Shawn
Moran kunne gå forbi. Herefter kunne Hans Nielsen med
sejr i sit sidste heat og sejr i om.kørslen mod Mora.~
sikre Danmark sølvet~Men guldet tog altså Gundersen
sig af.

Bagefter udtalte min akuf'f'ede medredaktør: il To' er
er det værste man kan bl.Lve l " Man forstår· hans skuf
felse 1men alligevel; det er dog ved at b1ive nr 1 _o_g_
2 at de danake kørere for alvor kaz rede glans over
vort fædreland. ·

Efter fodboldsucces'en i Frankri6 og skuffelserne
i sejlsport og cykling ved OL,kom nu, c i.dst på sæson I en,
den totale triumf for dansk sport: VM i Holdspeedway
med det største forspring nogensinde,-t/M-guld til Hans
Henrik Ørsted i 5 lan forfølgelsesløb,hvor han i finalen
indhentede englænderen ·Doyle ,.og nu sidst guld og sølv
ved det indiv-iduelle Speedway-VM.

I to af disse tre triumfer var Hans Nielsen for
tjenstfuldt impliceret. Når det således regner med
hæder '·over vort hjemland får Vanløse Skakklub også
sin del af æren. Og det kan vi takke Hans Nielsen for!

Der er sgu' ikke noget at være skuffet over,kære
Medredaktør. N~ kan du tværtimod koncentrere dig om
holdskak i det næste halve års tid,og derved kaste
yderligere glans over vor gamle klub.

En perfid person sagde engang om en offentlig pole
mik hvori bl.a. Elsa Gress deltog,at den mindede ham
om speedway: Deltagerne kørte hurti·gst muligt i ring,
samtidig med at de smed grus og sand i øjnene på hin
anden,for til sidst at ende præcis hvor de var begyndt.
Men •••

VAl~LØSE VIL VIDERE!
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LAJI I~Å IKKE DRILLE DYR.8NE eller
en uheldige dronning.
rønshøj Skakklub 1941.

~v:.d F" Sejersen - Sort en kol2risk herre.

~: <i4, d5. 2: c4, e6o 3: ScJ, Sf6~ 4: 1g5, Lb4.
J: eJ, Sbd7: ·6: SfT, cb., Det nærliggende træk

3 er ikke godt, selvom det giver udvikling og
forbereder rokadec Der kan følge Da5. Dc2, dxc4.
Lxc4, Se4. med trussel på cJ og på løberen på g5.
7: Sd2! Dc7. Nu fører Da5 j_k.ke t1.l noget, fordi
springeren dækker såveJ c4 som c4 og frigør ScJ.

: Tel2 b6? Tager den bedste dæ~n~.ng fra c6, der
er dronningens værn mod t årne t t.å cl, men nu vil
Sort have løberen til d6, uden it den kan for=
[age s med c:5. 9: a32 1d6~ 1.0: Sf~-- 1a6. Alle-~--:.....t.--uligheder prøves, men denne duor heller ikke,
for 1~id udnyttGr den svage bondbstilling foran
Sorts dronningo 11: Sb5, Sort ~r nødt til at
bytte af. Ellers bytter jeg hano gode løber mod
min springer. Han slog med J.0bc1en for at
undgå en hvid bonde helt fremme på 6. række.
1: -. Lxb5. Jeg så, at Sort var ophidset. Han

havde røde pletter på halsen som en kalkunsk
hane. Var det spænding0n eller var det raseri?
12: cxb5, c5. Tvungent, men bonden spærrer for
både springer og løber. Den kan ikke byttes af,
førend dronningen er flyttet. 13: dxc5, bxc5.
Sort var nødt til at slå med bonden, ellers b4
med offic~rstab p. g. af dronningens placering.
14: 1h42 Se4. Sort forhindrer afbytning af sin
løber efter 1g3o 15: Da4, umuliggør Sdf6. Der
ville følge b6+, Dd7. Lb5. 15: -, c4. Sort
forsøger at få springeren i spil over c5. Sam=
tidigt spærrer han for løberen på fl (tror han).
16: b4, Sort kan ikke slå e, p~, fordi han E
ville afdække damen, og Bvid får feltet c5.
16: -, 0-0. 17: LdJ, nu igen står dronningen
u..11.eldigt. De røde pletter på halsen voksede
konstant og antog en mere blåviolet karakter.
li: -, f5. En bl6ttelse, der udnyttes prompte.
18: Sd4, Sb6. Nødvendigt for at redde bonden



på e6, men springeren kommer lidt på afveje.
19: Ddl, Df7. 20: Lxe4, Hvid bytter sin inde=
klemte løber mod Sorts centralspringeri
Desuden forhindres f5 i at rykke frem, fordi
Sort må slå igen med f=bonden. Ellers Sxf5 og
Dxd6 i næste træk med bondegevinst. 20: -, fxe4.
21: 0-0. Sd7. 22: f4, Hvid har intet imod at få·
åbnet f=linien, fordi Sort har damen stående
forrest mod Hvids tårn. Det giver et gratis
tempo. Slår Sort ikke nu, er hans løber for en
tid sat ud af spillet. 22: -, exfJ e.-1?.!_.
23: Txf3, Dg6. Det var syvende gang, dronningen
stod uheldigt. De8 ville være et tilbagetog, og
ved Dh5 tabes damen efter Txf8+. Der var kun g6
tilbageo Bare det nu er godt nok. 24; ScS, Sort'
aner ikke uråd. 24: - , Sf 6. 25: Lg) 1 s~,:~ ~
26: Lxd6, på dette tidspunkt opd2gede Sort~ at
dronningen for o t t e nd e gang stc:.i urie LdLgt ø Han
var blå i hovedet~ og jeg vent~de at apoplektisk
anfald. Heldigvis nøjedes han mud at slå til
brikkerne og med at overfuse mig~ Bl. A. bebrej=
dede han mig min tarvelige og ufor-ekammed e måde
at spille skak på. " Det er v e L Lkke nødvendigt
at håne en modstanderj fordi man ti1fældi..gvis
står godt "· Det havde jeg ikke t ænk t ov er ,

Fe S~

Derude fra.

Leif Jensen (vor mand i Bruxelles) sender
gennem mig alle kammeraterne en venlig hilsen.
Og så meddeler han, at han fra l.januar flyt
ter hjem til os igen, til sin gamle adresse.
Jeg tænker mig, at det er fordi der til nytår
kommer en ny kommis i butikken dernede, en vis
hr H.Oversylte Christophersen, og så foretræk
ker L~if trods alt vores selskab, hvad der ik
ke er noget at sige til. Jeg tror at alle er
enige med mig i, at vi glæder os til at se
Leifs md Lde åsyn igen og høre hans perlende,
lærketrillelignende latter, som man kan blive
i godt humør af bare at tænke på. Kassereren.
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REJSESKAK

af

Jørgen Holst

eg var en tur i Leningrad i vinter~ Jeg drog afsted
med exrorgængerens velsignelsec Det va~ en fornøjelse
ved et besøg i en (elite?) skole at ud.:,~:,ørge et par
9-lo årige drenge om deres skakinteresse. De var 100%
alvorsmænd,faste i blikket,se1.v over for den sære frem
mede ,men de ville næppe kunne tri\re,:z i Yanløses junior
afdeling. Deres to idoler begyndte begg~ med K,det dan
ske navn med L havde de ikke så stor agtelse for. Ældre
russere spurgte dog deltagende til samme L. Nå,nu har
jo for resten M lige været i Lening:r:e.'1 cg sat sig deLvd.a
i respekt. J-eg købte mig 0t udmærket ~8.f:.:'letisk rejseskak,
som jeg så gik og viftede med i håb om a·~ kunne hjem
bringe en russisk skalp9m~u j&g ID.ei.t't~ ~-91jes med at spille
med en rejssledsager i tog2t genneø :a~isl"!.nd,Finland og
Sverige. Den hyggelige gr.unmeJ.dt~gl:' kl'-·•:tn...nvarmede spisevogn,
hvor man fik størsuppe1kaviar,vodka oe champagne ligger
desværre uden for denne artikels emnev

Rejseska.l.t:ket havde jeg med i sommer j_ Grækenland,
på Santorini (= Thera1v-ulkan,jordskæJ.v,Atlantis-myte
m.m.),hvor jeg i 1981 fik skovlen under en dansk kunst
maler og mesterspiller {sagde han),kendt fra Informa
tions skakrubrik samme år. Jeg kommer på øen hvert år,
men i år ville ingen bide på krogen. Man burde selvføl
gelig også sp3tte sig ned og lære "tavli" (= backgammon),
som grækerne €r helt forfaldne til,men skak er·nu skak,
så jeg nøjedes med at sidde dydigt og læse i Larsens
rrFind mestertrækket11• (Jeg ville give meget for at ken
de andre klubmedlemmers reelle score i den bog; mine
gen er ringe. Jeg finder ganske vist ofte hurtigt det
rigtige træk,men forkaster det så efter grundig over
vej~lse.)

Tidligere har jeg spillet en del skak på en cafe i
Rethymnon på Vestkreta. Det var skæ,gt,med livlige dis
kussioner omkring ethvert igangværel'l.de parti,ustandse
lige forbedring.sforslag,og endog fremmede hænder på
brættet - noget der e::J_lers kan gøre mig olm her i Kø,
benhavn,men som god turist er man jo utrolig tolerant.
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Ofte vidste jeg knap nok om et parti var vundet eller
tabt og af hvem. Brikkernes navne var til at fatte:
Vasil~us,Vasillissa,Pyrgos,Axiomatik6s (= officer,
dvs løber) !ppos (eller Ælogo),den der nødigt skal
opholde sig for meget på randen,og endelig den lille
Pi6ni.

De gamle mænd spillede konsekvent e4,e5 som første
træk,og de gjorde unægtelig mange ·træk a. la h3,a3,h6,
a6,så jeg havde gode tider mod dem,hvorimod unge iø
ver fra et lokalt universitet kom anstigende med lærde
skak:værkerog gjorde en del knuder. Alt i alt var stan
daz-den .dog ikke særlig høj, og det skal ikke være nogen
hemmelighed at i den varmeste og sløveste middagsperi
ode lød temmelig ofte det pinlige spørgsmål: Plos pæ
si? (hvilket er udlagt: hvem skal trække?). I 1980
tror jeg nok at jeg såmænd var uofficiel mester for
byen Rethymnon.

Hvis jeg vender tilbage vil jeg gjvetvis stadig
blive bespist og beskænket af den gæs,;fri caf~vært.
Byen,en ret lille by,bar i øvrigt flP.re 8kakcafeer
af vek;slende komfort" Cafekulturen med alskens spil,
en ma:qgfoldighed af aviser og disku.sr.::i.oner,det er jo
noget man som Københavner godt kar. misunde :::n d.el an
dre lande. En kaffebar i Pisserenden og Capablenca
klubben .er jo ikke lige sagen - nå,OK,jeg glemte
Fælledparken,den er hyggelig et par måneder•.

På vej hjem :fra Santor-i•ni plejer jeg at bo nogle
dage ·i Athen, og på Omonia-pladsen·,i en :meget folkelig
bydel,ligger en flot cafe,Neon,bygget måske~ 1890'
erne,og modsat husene nu i en glad stil med store
spejle··,drager på væggene,masser af stuk og dejlige
marmorborde som man kan skrive på,vældig praktisk
for tjenere og gæster,og altså masser af spil: kort,
back-gammon,skak. Lokalet er ca. 3o m langt,og det,
er et godt sted når man har fået nok af Athens hede.
og os. Det er naturligvis et mandested,som den slags
nu engang er i Syden,men det kan man jo leve med som
dansk klubspiller. _ ·

På Neon spiller jeg hvert år med en:. ret god spil
ler,en·athensk ingeniør,nu pensioneret - pensions
alderen er ofte lav i Grækenland,•ja· al-tså fo·r d'e vel
bjergede. Han har den særhed at han aldrig nogensinde -
bruger bræt og brikker,men kun spiller blindt; det 'er
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eg ikke rigtig god til,så for uindviede udgør vi alt
så et sært syn: mig slidende over brættet,min mod
stander tilsyneladende nonchalant med ryggen til.
g så meddeler vi med høje e temmer i caf'å Larmen træk

kene til hinanden. Han insisterer på at vi taler tysk~
for han tror ikke jeg kan finde ud af at det tredje
bogstav i det græske alfabet erg og ikke c,så jeg
er glad for mit pæne skoletysk: Dahnne tse tsswei,
Schprrringerrr tse ahrchcht gjalder det ud i det sto
re rum.

I Grækenland er et e ikke lyst og skarpt som her
oppe i Norden,men nærmest et obakønz :e, så jeg måtte
finde mig i udtryk som Scbp.rrr:lngærxr· bæ eins nach
tsæ drrrei,Dahrme nach bæ,og endog scl~ tale sådan
-Por at det skulle blive opfattet:.

Første ga...?J.g vi spilleci.c i sin tid ,;..ndervurderede
~eg hE:n groft og fik alv0~lige klø. Ovenikøbet klud
rede jeg SOII!Ei.etider med den mundtlig8 ~10tation,så han,
stadig med ryggen til ,måt-te bringe (,_tåen i sagerne.
Det var sle:mt,så jeg mente a.t han mi.nt;.::,t måtte være
græsk landsholdsspiller. Dc:t er han w... dog vistnok
ikke,men er faktisk meget velorienteret om europæ
isk skak,kender fx Hansen og omtalte Mortensen og
Cramling og Cramling,og vel at mærke også deres
spillestil. Men i år - efter fire usædvanligt sunde
uger på øen med svømning og bjergture - fik jeg en
delig krammet på min ven. Som trøstpræmie gav jeg
ham den nævnte Larsen-bog.

~eg hidsætter et parti hvor han måtte ned,og et
par letbene~e sager fra gamle dage på Kreta.

Hvid: J.H. Sort: Strav6s Athenåos

1. b4,Sf6
2.Lb2,e6
3.b5,a6

4.a4,a:b5
5.a:b5,T:al
6.L:al,d5

7.Sf3,Le7
8.e3,Sd7

Hane.burde nok stikke mig c5 ud. Den skal jeg så
ikke slå e.p.

9.Le2,o-o lo.o-o,Se8

1

ll.c4,Lf6



12.Sc3,d:c4

Ligesom i visse dronninggambitåbninger kan det væ
re et problem at få Lfl ud på en økonomisk måde. Her
må man strengt taget sige at hvid bruger to tempi:

13.L:c4,Sd6 14.Le2,b6

Det giver altid svækkelser på de hvide felter,men
hvad skulle han egentlig lave? Spørgsmålet er nu om
hvid kan udnytte disse svækkelser.

o•• hvad er nu det? Skal den centrale figur i Sokol
sky-systemet,den sortfeltede løber,nu raskvæk afbyttes?
Jah,når sort altså giver den nævnte intlrø.lllii1else på især
c6,og når han har haft held til at opponere så kraftigt
i den lange diagonal,så lad gå~

15.?-,Lb7
l6oL:f6,D:f6

l7.Sb4,Se5
18.Sd4

-ingen ~bytning,tak,der står c6 i e-jnene på de
heste - ·

18.,-,Dg5
19.g3,Dh6

2o.Dc2,Dh3
21.Sbc6,Kh8

22.Tal,Sg4
23.Sdf3

- nå,ja,c6 er jo ordnet.

23.,-,Dh5

Tonen er nu meget skarp. Min blindtspillende mod
spiller ser da en del.

24.Ta4t,S:h 25.Sfe5,D:L 26oD:h+t,opgivet.

Hvid: P~rikles Papad6poulos Sort: J.H.

l.e4,Sf6
, 2.Sc3,d5

3.e:d5,S:d5
4.Sf3,Lg4
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7.h3,Lh5
8.o-o,e6
9.S:S,D:S
lo.Sg5,L:L

ll.D:L,Sd4
12.Ddl~h6
13.Se4~Le7
14oc3,Sc6

15.Dg4,o-o-o
16.Df3~D:d
17.Le3,g51

Jeg tillader mig lidt seLvros il1;:r; det er i det •:_,_
mindste en sund fælde,dvs en fælde som ikke bliver
til gene for mig selv hvis modstander·en undgår den.
Men grækeren falder energisk i:

18.Tadl,Se5
19.T:D9S:D+

2o.g:S,T~T
2LL: c,L:L

•• ~ og som god pa:;;;riot k~ped,:.i 1:L:.:n :,,odstander
til absolut sidste ånde dz-ag , Bcgynd.c:.,:·0 og urutine
rede bedes be:mærke1at det i det Lo , ·tcf'Jk ville have
været meget cl.årligt for hvid at j~ge ,1,,r... sorte dron
ning med c4~ Det vilJ.e have akabn f•;:, frygtelig svæk
ke2.se på d4-.

Og endelig, langt fr.:-. -Vanløse ,m:: + J.ive f ø1·ste og
foreløbig eneste sicilian&.~·. I:et Ld.gner ogs-å noget
fra en begynderbog.

Hvid: Stan-os Hatzidakis

l.e4,c5
2.Sf3,d6
3.d4,c:d

49S:d,Sf6
5.Sc3,g6
6"Le2,Lg7

7.Le3,Sc6
8.Sb3,Le6
9.f4,o-o
lo.o-o;Sa5

•• ~ nu sker der sære ting i den tunge middagshede.

11.S:S,D:S 12.Ld4,Tac8

Han tror han jager tyrker eller italienere. Han
ved ikke at jeg har sidd~t i Vanløse og ~e~ mange
drage-varianter.

13. ,-,L:g 14.L:L,S:L
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•••også husker jeg ikke mere fra den dag udover de
sædvanlige 38 grader i skyggen og vistnok også det
idelige: Pi6s pæsi?

Til efteråret rejser jeg til Lund for at hjemsøge
en gammel svensk studiekammerat og skakenthusiast.
Der vil jeg dels tæve ham,dels udforske det cafe
miljø der vistnok eksisterer som på Hjalmar Soder
bergs og Frans G. Bengtssons tid. Rejser behøver jo
ikke at være langea

INTERVIEW MED KASSEREEEN

Ligesom andre regelmæssige Læs ere af' l!f:r·ibonden"
har jeg ikke kunnet undgå at bemærke }'"assererens hyp
pige smertenshyl. Med hensyn til resta.ncer har jeg
ganske vist sjældent følt mig personl:l.gt ramt,men jeg
har dog alligevel ment at få et indblilr i det menneske
lige sinds dybder , Mindre poetisk uo.trykt mener jeg at
have konstateret at folk i al almindelighed,og i hvert
fald ikke så få af medlemmerne i VS,i bedste fald er
nogle sløve bap.aner,og i værste fald rent ud sagt nogle
nasseprinser. Jeg tør vædde på at vi alle betaler hus
leje rettidigt,d.vos. forud. Det gør vores klub skam
også! Hvorfor skulle vi så ikke også kunne betale kon
•tingent rettidigt,d.v.s. første onsdag i hver måned?
Det er jo af vores kontingent at klubben tager til hus
leje og unionskontingent.

Nu sidste onsdag fortalte kassereren mig på opfor
dring at restancerne i august udgjofde 2.556 kr. Han
sendte derfor - formedelst en ekstra portoudgift på 54
kr - 2o rykkere ud,og modtog efter fristens udløb kr
564 fr~ 5 medlemmer. Såd~ cirka en femtedel af det
der skyldes, det er hvad s.l{ylQ.nerne nødtvunget hoster
op med på dire~te for~ledning.

Jeg har :i,.kke særlig forst~d på pengesager,men jeg
har dog spurgt mig selv hv~d de+ 4rive~ bestyrelsen
og især kaaaezez-en til a,.t udva.ae en 1;1-å udstr~t Lang»
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modighed over for restanterne. Dette har især undret
mig efter at jeg er blevet klar over at selv forholds
vis velansete og prominente medlemmer rask væk bringer
sig i restance med mere end tre månedere Slige personer
kan nemlig ifølge vore love ekskluderes.

For at uddybe problemet så selv en ex-formand kan
forstå det har jeg opsøgt vor kacserez-, og her er hvad
han sagde i dette eksklusive interview. med "fribonden":

FB: Hvad er restancerne pot.?
EG: Pr 15/9,d.v.s. 14 dage efter ~Gsept.,som var

s.idste frist jud.gjorde restancer:r•.e t-194 k:-. Det er en
tydelig bedring siden 1/8;,meYi be Las t::1~.:J.;i"m har også
-:æret så 1,&,rd at det har ko~·tet 3 me dLezme r-I

FB: Hvo~· m::::.nge medlemmer skyl~er?
BG: 7 ,.nemlig 5 senicr13r og 2 junio:t·e,.~ - bemærk at

pensioniste:rne så at sige •:l.l-:1:cig e2· :i. reztance !

FB: Er· der nogle som sk:ride::::· rr..:;:;:-.:,, f-!::i<l ·i;re måneder?
BG: ,Ta, 3 IDedleI!lllle:~·" Ta a. 6 mdr. og en a. 4 mdr.

FB: Hvor mange af den slags skyldnere med mere end
tre måneders restance har der vær2t i årets løb?

BG: -Det varierer fra måned til måned,anslået gen
nemsnitlig ca 5; pr 31/3 dog o restanter.

FB: Hvor~or er de ikke blevet ekskluderet?
BG: Som mangeårig kasserer (i 2 omgange) har jeg fået

en vis færdighed i at skelne mellem almindelig slendrian
og ond vilje. Jeg prøver efter fattig evne at redde de
letsindige,der er ved at komme ud på skråplanet,og det
lykkes i så mange tilfælde,at jeg føler mig som en slags
missionær. Derimod gør jeg kort proces med de egentlige
tidselgemytter,da det jo alligevel er spildte Guds ord
på Balle-Lars. Men de får et kristeligt ord med på vej~n,
og det vil jeg gerne give et par forholdsvis f~iske eks
empler på:

Kære NN,
Jeg· er usigelig nedtrykt over,at "du overhovedet ik)ce.,

har reageret på mine ·vensk~b~lige henstillinge~ vedrø~ •

ll



rende kontingent,med deraf følgende portoudgifter for
klubben.

Nu ser jeg mig med oprigtig sorgfuldt sind nødsaget
til at meddele dig,at hvis jeg ikke har modtaget din
indbetaling senest den 11. ds.,må jeg slette dig for
kontingentrestance med alt hvad det indebærer i ret
ning af tab af borgerlige rettigheder samt almen agtel-

se. Med (forholdsvis) venlig
hilsen

(Og det hjalp~)

Gode skakven,
I henhold til telefonsamtale den 28.12 betragtes

du som udmeldt af klubben pr 31.12,men jeg savner sta
dig din indbetaling af skyldigt kontingent,ialt kr 120,
iflg. girokort,som jeg sendte dig alleredP den 2. de
cember. - Hører jeg ikke fra dig ind.en u.dgang8n af ja
nuar,må jeg desværre anmelde dig til ll;:-'.U ,.,om slettet
for restance ,hirorved du kommer på un~.,;ri2ns sorte liste
og ikke kan blive medlem af nogen ane ,~1 skakk.l.ub i lan
det ,før gælden er betalt,hvilke·i; ikk~ <}7: nogen særlig
flatterende måde at tage afsked på. MR~ selvfølgelig
tager jeg det for givet,at du som god kamm~rat betaler,
hvad du skylder.

(Og så har jeg tilføjet på min kopi: gu; gjorde han
ej, den Lor-tl )

Og endelig et sidste eksempel,hvor det er en ofte
tilstiklet eksformand,det drejer sig om:

Kære Sofus,
Som det vil være dtg bekendt,var de fremmødt€ på

sidste gf naive nok til at vælge mig til kasserer, og
jeg føle:rr sopi sådan en vis forpligtelse til at inter
essere Plig for klubbens økonomi. Ved gennemgang af
regnstabet må jeg med beklagelse konstatere,at du å
benbart ikke deler denne ipteresse,idet din gæld til
klubben ef't.erhåp.den har antaget dimensioner, der pro
porti.pnelt set tåler saiiiinenligning med Danmarks under-
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skud på betalingsbalancen. (Her følger så en opgørelse
over gælden,og der samles yderligere gloende kul på
synderens elendige hoved.)
•••cTrods alt hvad der siges om mig,er jeg ualmindelig
skikkelig og godtroende,og derfor osv •••• - Men for at
forebygge misforståelser skal jeg tilføje,at der er ho
vedrengøring midt i næste månedsog ha.r jeg ikke hørt
fra dig forinden,ja så ryger iu m~d blandt dem der får
ørerne i maskinen,hviJ.ket ville volde mig dyb og oprig
tig sorg.

Spar mig for denne kummer og Lad mig håbe på et snar
ligt livstegn.

(Gengivet i :fork-)rtet form - J.igb:.eg af rædsel skynd-
e ,... a...., s1· - -~ .... be tal " \\ol !.l 1.:. t5 ~ :, ~ ....... -'.t; :ø 1

- Jeg kan tilføje, ar eLden j E:1$ i 1978 tiltrådte som
kasserer,er ialt 6 meale!TILrer sleT,tat ~er restance,hvad
jeg synes er :ret beskedent :_ bet1·g;1;;~::.11g af den "gen
nemtræk", der hax været i :roeo.1 eu:.s"be:., ~.-~i,,.,,en, og jeg mener,
at det tyder på,at min måa& ~t ~~·lnintrere jobbet på
ikke er helt ved siden af.

Det glæder ~ig,at den ærede reduktion har taget sa
gen op; det kniber hist og her ikke så lidt med forstå
elsen på dette vigtige område. En nogenlunde bedring
ville lette arbejdet betydeligt,ikke mindst for en frem
tidig kasserer,som nok skal få sin sag for endda.

Jeg takker på redaktionens vegne for dette inter
view!

Steen

Apropos kontingent.

Det er lidt for meget forlangt for kort,
sagde restanten, som skulle have ~jourf~rt sit
kontingentkort, de~ var 6 måneder bagud.

. (Undskyld!)

13



TRÆNINGSSOMMERTURNERINS 1984

Pl. Navn Points % Prænie Pl. Navn Points %
1. Benny P. 8½ 85 1. 12. Stefan H. 3½ 7o
2. Eivind E. 7 7o 2. 13. Hans N. 2 loo
3. SØren P. 6½ 54 1. 14. Stig S. 2 So
4. Morten 6 67 15. Johnny A. l½ 15
5. Steens. S½ 92 16. Jakob 1 loo
6. JØrgen H. 5½ 55 17. EP,T'lont ?. l 13
7. I..a.rs P. 5 So 18. Arne J 0 0
8. Gyldholm 4½ 45 1. Niels R 0 0
9. Clausen-Fr-, 4 Bo Leif N. 0 0

lo. Svend E. 4 57 Ulrik F. 0 0
11. Helge J. 4 44

Traningssornmerturneringen blev en ubetinp;et succes. I►-r
blev spillet ialt 71 partier af mere eller mindre livlig op;
kvalitetsmæssig karakter. Midt i sornme!perioden var det de
sanvne hoveder, der var til stede, hvilket p;av proble.'IJ'ler ned
at finde modstandere. Endvidere ligger der vRl nogle psyko
logiske barrierer mellem spillerne: Den "stærke" spiller
tØr ikke spørge den ''mindre s'tærke" spllle1· af frvgt for
at blive kaldt points-haj og den '½iinåre. stærkc'' spiller
tØr ikke spØrge den "stærke" spiller for 11han regner mig
nok ikke for noget"! Lad os komne væk fra de't'te , Underteg
nede havde sit mest interessante parti med Johnny, san
brugte turneringen til eksperimenter med blandet succes.
Et par af spillerne må tildeles titlen "tøsedrenge"; re.T!lis
for enhver pris, uden tanke for at alle y._an slås. Benny
undgik .pres't'ige-opgørene mod Steen og Hans og k1 mne ikke
stoppes primært fordi ingen forsøgte! Eivind skal roses
for sit mod fØr spillet, men ikke under. Han udfordrede
alle "spidserne", men må kategoriseres under den fØrom
talte titel. sørens scoringsprocent var ikke overdådig,
men netop i denne turnering belØnnes fliden. Resultat:
Prænie san bedste l.klasse-spiller. Gyldholm blev lige
ledes belØnnet for sin flid (udover det der med kassen),
san bedste 2.-3.klasse-spiller. Af de Øvrige skal Clausen
Frederiksen og Helge roses for pæne resultater, mens Ler-s
var den største skuffelse.

Benny P., TL
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Turneringsfonnen kan uden tvivl gentages i næste sæson,
men hvis nogle har andre eller forbedrede forslag er de
velkcrnne.



TELEFON- SKAK

Desvær>re er der i medle-nskredsen en panske stor skare
"na.ssive medlernmern. Af den ene eller anden ~.rsag
"orker" de .:kke at komme ned og deltage i pulserende
klubliv. ror at g;ve dem (of!. selvfØlgelig også andre
intererserede medlerrmer) en chance for allipevel at
få rr.'lrt brikkerne +rdbydes herved til en telefon-skak
tumednø ,
Turneringen afv;kles efter mod.jfic~rede k- skak-regler:
Det v;l sige at 1!1:JctærJmingstiden'' :,l~ver 4o dage til
lo træ1<. Tstedet for at skr+ve ~inr,:er man til sin mod
stander OP for-t=LLer- sit i..--ræk. Det D-~reP.Ties. at hver
d~lt=u-.~r sp.;:_l_le:r ca. 3 5 1::•;,n--·t.: er s:::.mtidir,t, afhænr,i:gt
a -f delt.:u,:eranta.l . .
i;cltagelsen er prati~ men til r:1-2r::~æld ;,,U kl.ubben ,
hv ' ~ der er tilstræ1r1<:81 -i:; ; rrter-esse . u3.-;ætte en prænie
c.c.eJo:; en akt:!..e; KT1\S). Ti°!.:r.'teldelse .fmef[År ved hen
vend=Lse ti I ~-.rldholm (tlf.nr. på •æ.p,siden), mens den
nr,:i}:t:i ske 3.fv.:kJj nr, vil blive .foresti1e·t af undertegne
de.
T -t:edet for at bruse d i.ne nenøe ~~ 005 9 så meld dig
til Vanlrlr-:e Skakklubs telefon skakturner-i.ng det er bå
de b;lli~ere o~ s1overe.

Benny P., TL

POKAL.TURNERING

Som noget nyt arrangerer vi i denne sæson ( og forhåbent
lig også i de følgende ) en pokalturnering.
Denne spilles efter knock-out-systemet: vinderen går vi
dere til næste runde, mens taberen er ude af turneringen.
1. runde spilles 24. oktober og til denne runde ka~ alle
spillere i 2. og J. klasse i vinterturneringen ·sam~ øvri
ge spillere, som bestyrelsen skønner hørende hjemme· i ·
disse klasser, melde sig. .
Der er intet indskud o·g. sidste frist et- på spilledagen
kl. 19.JO.
1. klassesspillerne indtræder i 2. runde og mesterklasse-
spillerne indtræder i J. runde.
Mere herom i næste nummer af "Fribonden"
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PROGRAM

Vi henviser til bagsiden af forrige nummer. For
resten er der vist stadig nogle enkelte medlemmer som
ixke er klare over at der foreligger et komplet års
program. Det er duplikeret på en A4-side,og få$ i
klubben. Gratis,vel at mærke.

ÆNDRINGER TIL MEDLEMSLISTEN:

Nyt medlem (senior1genindmeldelse):
Finn Hansen,Klitmøllervej 43 st.,Vanløse. Tlf:74 86 61

Udmeldt pr 3o/9:
Per Andersen
Birger Frandsen
Niels Kaisou
Jørgen Mortensen,alle seniorer.

NÆSTE N1JIVIMER

udkommer forhåbentlig i novembervn.en det afhænger
som bekendt af' DIG. Vi efterlyser st:::tdig partier fra
sidste års vinterturnering,og det gældar ganske sær
ligt anden og tredje klasse. Der har indtil nu ikke
været et eneste parti fra disse klasser,og der er ellers
spill~t op mod et halvt hundrede partier i hver klasse.
Hvem bliver tlen første?

Fribonden udgives af Va...~løse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33

Red.

Red.


