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Juniorer, se her!

Klubben har på sit budget for inde"Vllirende
regnskabsår afsat kr 1500,- til juniortilskud,
d.v.s til hel eller delvis refusion af junio
rers indskud ved deltagelse i koordinerede tur
neringer inden for KSU's område, og vores egen
vinterturnering er også omfattete Betingelser
ne for at opnå tilskud er først og freMmest at
man er kvalificeret til deltagelse i en k.t.
og aktiv i klubben, herunder spiller i vinter
turneringen; endvidere at man fuldfører den på
g~ldende turnering og er å jour med klubkontin
gentet. - Alle vore nuværende juniorer er kva
lificerede. - Maximumtilskud er kr 60,- så læn
ge budgettet rækker, og tilmelding samt beta
ling af· indskud sker hos formanden, hvorefter
tilskuddet refunderes af kassereren. Vi ser
gerne, at flest muligt benytter sig af tilbu
det, derfor har vi lavet ordningen. Indbydelse
til turneringerne fremgår af Skakbladet,·s~m I
hver måned får med posten, og for en ordens
skyld skal det tilføjes~ at de p~æ~ier I even
tuelt kan tilkæmpe je~ tilhører jer selv, uan
set kassererens sure miner.

Gå altså bare i gang, og lykke til!
Bestyrelsen.



Et udmærket,te~elig nyt år!

1984 har været et år med skuffelser og glæder for
"fribonden11

• Trods utallige opfordringer,nogle endda
på grænsen a:f injurier,lykkedes det ikke at :fremska:t'fe
et eneste parti fra Vinterturneringens 2. og 3. klasse
og det kniber stadig ind imellem med referater fra
især 3.holdets holdkampe.
Men glæderne har dog været i klart overtal. Gyldhol.m

(manden med de utallige pseudonymer) har jævnlig for
gyldt bladets spalter,og Benny har været flittigere
end nogen turneringsleder tidligere. Og så har vi i
det forløbne år haft stor glæde af gensynet med Frode
Sejersen med en hel artikelserie,og vores højt respek
terede dr.prim. Holst,hvis rejseoplevelser var en
fryd for læserne.

Mange flere bidrog,men ingen nævnt,ingen glemt. Ud
trykt i tørre tal så 1984 således ud:
15 forfattere skrev ialt 184 sider,:fordelt på lo numre.
Omfangsmæssigt har årgangen dermed været på linje med
denne redaktions tidligere årgange. I 1981 lavede vi
lonumre,og i 82 og 83 9. Det samlede sidetal har i
disse årgange svinget mellem 168 og 188.

I februar 1984 sagde vi at vi ville forsøge at ud
give lo numre i 1984,og det er altså lykkedes med man
ge læseres hjælp. Idealet ville nok være 12 numre pr
år,med fast udgivelsesdato hver måned. Såda..~ har det
været tidligere,senest da Sten Bauers var redaktør sam
men med Søren Juul Sørensen.

Dette ideal når vi nok ikke i år,men hvis vi når lo
numre (januar - juni incl. og september - december inc.)
vil det heller ikke være util:fredsstillendee Hidtil
har de fleste af vore numre været på 2o sider,men vi
må nok se i øjnene at det er der ikke rigtig basis for
i fremtiden. 16 sider er dog også et udmærket blad,
og måske må vi endda udsende numre på 12 sider,hvis
vi vil op på lo numre •.

Men dette afhænger jo alene af læserne. Lad mig
derfor slutte med en opfordring: Små eiler store
indlæg,-håndskrevet eller maskinskrevet,partier med
noter,eller~bare partilister,alt modtages med tak.
Hjælp selv med til at gøre 1985 til en endnu bedre
årgang!

Steen



HOLDTURNERINGEN

VS III - Valby III
Jan Erik Schousboe
Christian Hartmann
Helge Jørgensen
Anders Clausen Frederiksen
Stig Solhof
Axel Barkhuus
Leif Nyward
Benny Valente

2 - 6
- Stig Syndergaard

Henning La.uritsen
- Per Søn'der
- Torben Rasmussen
- Peter Ba.lken
- Henrik Frederiksen
- Andre Stender
- Axel Gormsen

0-1
0....1
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1

Det var igen et af hold$urneringens stærke hold i
4. række, som 3. holdet mødte. I næste runde skulle
der være bedre muligheder for et godt resultat.
Modstanderen er der Jernbanens 3. hold, som har
klaret sig lige så godt som VS III.
Jernbanen har annonceret starttidspunkt kl. 19.00
men det skal tages med et vist forbehold, da der er
en vis tendens til at hjemmeklubbernes medlemmer
ikke er klar over, at man starter så tidligt.
Det er dog bedst, vi er der til tiden alligevel
for måske -

3. holdet

I anden runde af holdturnerin6en spillede J. holdet
ude mod Ishøjs 2. hold.
Stig Solhof og Axel Barkhuus vandt mens resten:
Jan Erik Schousboe, Christian Hartmann, Helge Jørgensen
Clausen Frederiksen, Leif Nyward Og Benny Valente tabte
Altså et stort nederlag på 2-6.
I 3. runde skal holdet møde Valbys J. hold, som i bare
1 runde har scoret flere points end 3. holdet har i 2
En svær opgave.
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2.holdets kæmpesejr.

2 .holdet ·skul:le i 2. runde møde Tårnet/Ballerup III,
et ikke særlig stærkt hold. Denne match skulle vindes.

Jeg havde efter samtale med samtlige spillere aftalt
at mødes på Vanløse Station kl 19,lo. Ti minutter over
manglede kun Svend og Victor,som skulle komme med to
get. Victor kom,og sagde at han havde set Svend i to
get,men Svend kørte videre.

Vi kørte ned til klubben,men ingen Svend. Ærgerligt!
7 mand mødte i Ballerup 5 minutter for-sent. Kampen

var kommet i gang,og jeg regnede med tab på 6.bræt u
den kamp,mem men,et kvarter for sent kom Svend. JUHU,
8 mand.

Dette fik nok stemningen til at stige,for vi begynd
te at få små fordele på alle brætter.

Asbjørn viste hvordan man spiller skak,færdig på 45
minutter. Godt spillet af Asbjørn. 1-o.

Finn fik klar fordel i åbningen,og stod til sejr læn
ge,men bummede,gav to tynde for en tyk,men havde to
sammenhængende fribønder. Dette gav dog kun remis. 1½-½.

Eigil spillede sikkert mod Lars Villinger med et ra
ting på 2o37 og fik remis. Vel egentlig godt klaret.2-1.

Jan spillede bare godt,og fik derfor fortjent 1 point. •
Dermed var stillingen 3-1.

Søren havde to gode springere,som hoppede rundt i Cen
trum,støttede af dronningen,og da modstanderen satte et
tårn i slag var det forbi. 4-1.

Svend spillede også godt,og fik remis. 4½ - 1½.
Victor afslog et offer og opsatte en mattrussel. Da

modstanderen skulle dække denne kunne Victor tage imod
ofret med klar gevinst. Godt forsvarsspil af Victor,5½-1½.

Bjarne fik en lille fordel,holdt fast,og fik et vundet
hængeparti. Bliver vist i "fribonden" senere. 6½ - 1½.

Eigil Pedersen
Jan Jørgensen
Asbjørn Sæthre
Søren B.Petersen
Finn Madsen
Svend Egenæs
Bjarne Andreasen
Victor Mazin

½
1
1
1
½
1
2
1
1

Ref.: Bjarne A.



1!h NEM modstander

Anden runde hjemme mod Tå._T"!let/Ballerup, den uerfarne debutant,
regnede vi for en overkommelig opgave. Kunne vi ikke vinde over
dem, så •••

Hans Nielsen Michael Longfors 0 - 1
Steen Schousboe Siegfried Haubroe (h) 1 - 0
Benny Peters~n Hans Henrik Hansen 1 - 0
Stefan Hansen John Tornerup 1 1

2 - 2
Eivind Ei.nersen Egon Madsen (h) 0 - 1
Lars Pedersen Thomas Nielsen 0 - 1
Niller Morten Mikkelsen 0 - 1
Morten Hansen Peter Whitton ½-½
Og det kunne vi jo altså ikke. Så •••
Rorgængeren vil til sine dages ende være mig taknemmelig for,

at jeg i tabellen lader ham optræde under pseudonym!
Morten spiller godt skak, men for tamt og uden brod, og da nu

bredden i dansk skak tilsyneladende er så stor, må han lige
give den en tand til. Ellers 7 remisser.
Et nærmest grandiost opspil gav visse forhåbninger om en sejr

til Lars, som altså på det skammeligste må have forskertset si
ne chancer. Men ingen remispølserier der (æblet langt fra stam
men ••• ).
Eivind er begyndt at spille det positionelle og kom her ud for

en modstander, der heller ikke var ueffen til de dele. Hænge
partiet var tabt; men Eivind lærer en masse. Fornemmer jeg.
Aldeles uklogt gerådede Stefan i den kendte hovedvariant af

tospringerspil i infight med ræven Tornerup, derved forcerende
afbytning af for mange brikker. Det kniber me~ Stefans forsæt!
Steen og undertegnede havde den noget tvivlsomme fornøjelse

ved Menighedsrådets noget vakkelvorne borde at spille mod to
juvenile Parkinsonister. Uden tobak i sig selv slemt nok og i
hvert fald rystende ••• Selv om Steen - måske af samme årsag~
var længe om at komme i gang, tvivlede jeg aldrig på hans ende
lige sejr, og det gjorde Sigvald åbenbart heller ikke, siden
han ikke dukkede op til hængepartiet, det skvadderhovede.
Skvadderhovede - omend naturligvis på et ganske andet niveau -

er jeg selvfølgelig også selv, at jeg i den grad kunne forvand
le en tilsyneladende gevinststilling til det absolut modsatte.
Det var ret dumt.
Til gengæld var Bennys indsats ikke spor dum; hans fejende

flotte parti vises i næste nummer af fb, så glæd Jer trods alt
til det.

s Hans



Anti-ma:fioso

eller

Mod den lukk~de sicilianer.

Afvigte sæson fik et noget sammensat forløb for mit
vedkommende. Jeg spillede godt i Vinterturneringen,
nogenlunde i Holdturneringen,og helt katastrofalt i
den afsluttende koordinerede turnering i Tårnby.

Der var dog en ublandet glæde i sæson'en,nemlig den
at jeg fik lejlighed til at spille et nyt system,en slags
trerækker-forsvar a la Andersson,mod den lukkede sici
lianer. Og om dette handler nedenstående.

I den lukkede sicilianer afstår hvid fra d2-d4,og nø
jes med d2-d3. Derfor er det logiske modspil for sort
g6 og Lg7. Når hvid afstår fra kampen om d4 vil sort
prøve at sætte sig fast på det felt.

En sådan sort opstilling har jeg spillet mange gange,
senest i Holdturneringen i november 83.

Hvid: Carl Johan Mortensen,st.F.
Sort: SS

l.e4,c5
2.Sc3,e6
3.g3,Sc6

4.Lg2,g6
5.Sg-e2,Lg7
6.d3,Sg-e7

7.Le3,Sd4
8.o-o,Sg-c6
9.f4,d6
lo.Tbl(?)

En sær,omstændelig manøvre. Det rigtige er standard
opstillingen lo.Dd2 fulgt af Sdl og c3. Hvid har så må
ske tabt et par tempi,men til gengæld kontrollerer han
feltet d4. Meningen med lo.Tbl viser sig at være at c
springeren skal til kongefløjen via e2.

lo. ,-,o-o
ll.g4,Tb8

12.Sg3,b5 13.Dd2

13.e5 besvares ikke med d5,men roligt med 13.,-,Lb7,
hvorefter det hvide centrum begynder at vakle.

13.,-,b4 14.Sa4?
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Helt vildt. Hvid går uden grund fra den fornuftige·
fo.rtsættelse Se2. I disse stillinger er det næsten
altid et godt tegn for sort når hvid føler sig for
anlediget til at spille på d-fløjen,hvor sort står
stærkt.

14.,-,Da5t

Fremtvinger en alvorlig svækkelse af den hvide d
fløj.

15.b3,.Ld7 16.f5l

Et godt indfald. Tivids chancer ligger naturligvis
på k-fløjeno

16. ,-,Dd8 17.f6?

Men dette og det følgende træk er for hidsigt. Der
burde spilles 17.Tf2 fulgt af Tb-fl.

17.,-,L:f6 18.T:f6,D:f6 19.Tfl?

Med 19.Lg5,Dg7 2o.Lh6,Dh8 kunne hvid i det mind
ste sætte den sorte dronning i skammekrogen.

190 ,-,De? 2o.Lh6,f6l

Nu kan hvid vinde kvaliteten tilbage,hvorefter
han er en bonde bagud uden nogen kompensation.Det
så hvid godt,og i forfjamskelse glemmer han endog
at tage kvaliteten tilbage.

21.Sb2? ,Tf7 22.Sc4,Se5 23.Se3

Resten er jo let nok.Det almindelige ville vel
være for sort at åbne centrum,men netop de p.t.
vidunderligt passive hvide officerer på k-fløjen
ville derved vågne op. I stedet åbner so-rt derfor
linjer på d-fløjen,hvilket går let,da hvid er pisket
til at undvige dronningafbytning. Hvilke linjer der
bliver åbnet er underordnet; det vigtigste er at der
bliver slået hul på den hvide stilling.



23.,-,a5
24.a3,å4
25.b:a4,L:a4
2 6 • a: b4, c·: b4

27.c3,b:c3
28.D:c3,Da7
29.Khl,Dc5
3o~Dal,Lc2

31.S:c2,S:c2
32.Da2,Sd4
33.Le3,Dc2
34.Dal,Tb2

I hvids tidnød kan man jo ikke lade være at håbe
på panikskakken 35.Da8+,hvorpå sort svarer Tf8 med
dronninggevinst,men alligevel •••

35.Tgl,Sd-f3
En herlig slutstil

ling,i hvert fald set
fra den sorte ende af
brættet. De hvide offi
cerer står i en uvirk
som klump af en egen bi
zar skønhed.

Hvid opgav.

abc de I g h

En måned efter dette parti fik jeg under et parti
i en normal sicilianer med d4 ideen til at spille Le7
i stedet for Lg7 mod den Lukkede do. Da ideen skulle
testes i Vinterturneringen før jeg voveue forsøget
i den vigtigere Holdturnering,spillede jeg 1.,-,05
mod Eigils l.e4,i .ste de t for den ellers udmærkede Car'o ,

Hvid: Eigil P.
So~t: SS

1.e4,c5 2.g3,Sc6

Her er 2.,-,d5 udmærket,men som sagt: jeg ville
prøveentrerækker.

3.Lg2,Sf6
4.Sc3,d6

5.f4,e6
6.Sf3,Le7

7.d3,a6
8.Le3,b5?!



Og her var s.,-,Ld7 en anden mulighed~ Måske for
sigtigere,men det er rart ·at.have feltet d7 til en
retræte for f-springeren når den engan~ b),.iver jåget
væk af den hvide g-bonde. ·

9.h3,b4 lo.Se2,Lb7?

Her må lo.,-,Tb8 være det rigtige.

11.o-o,Dc7 12.g41o-o!?

Naturligvis meget farligt. Man kunne overveje 12.,-,
a5. Eigil havde som sædvanlig spillet det hele i lyn
tempo,og havde nu brugt 7 min. Jeg selv ikke mindre
end 42,hvilket er alt ~or meget.

Nu skal alle de hvide officerer til k-fløjen,og
sort må prøve at spille imod i centrum.

13.Sg3,Te8

Skaffer løberen feltet f8,men det vigtigste er at
trækket muliggør det følgende fremstød.

14.g5,Sd7 15.h4,d5 16.e5,d4

Hvid vil naturligvis ikke bytte på d5,hvorefter Te8
ville stå enormt. Nu gælder det for sort om at holde
hvid beskæftiget i centrum,hvor feltet d5 er tilgæn
geligt for de torte officerer.

17.Ld2

Partifortsættelsen kunne tyde på at Lcl ville væ
re mere præcist,men Eigil kunne naturligt nok ikke
lide at lukke sit a-tårn inde.

17.,-,Sb6
18.h5,c4

19.Sh4,c3
2o.b:c3,b:cj

-
21.Lel?

Tempotab,da løberen alligevel skal dække e3.

21., -, Ta-d8
22.Dg4,Sd5

23.Lf2,Se3!
24.L:e3,d:e3

9
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hgedCba

Enest.e træk"for hvid tru.ede
jo det smarte 26.Sf6+l "mit
Verp.ichtung". Læg mærke til
at 25.,-,KhS er det eneste
deciderede forsvarstræk som
sort udfører i partiet.Især
bønderne foran kongen må
ikke rører medmindre det er
strengt nødvendigt.

Den hvide opstilling ser
jo truende ud,og der er in
gen tvivl om at sort balan
cerer på afgrundens rand.Men
i centrum har sort nu både
felterne d4 og d5,og der er
den lille hage ved hvids
stærke dronningplacering at

f5 nu strander på S:e5 med tempogevinst.
I det hele taget må man sige at hvis man ikke kan li-

de sådanne stillinger med sort skal man lade være at spille
siciliansk.Langs afgrundens rand er der jo en pragtfuld
udsigt og maGser af frisk luft!

Hvid fatt~r nu en helt forkert plan. Han ser at sorts
fremskudte c-bonde kan erobres,men den tvungne trækse
rie er heldigvis (for sortl) et træk længere end forud
set. Som sagt: når hvid begynder at spille på d-fløjeno ••

26.Tbl?_,LaS 27.Tb3,Sd4l 28.T:c3,Da5l

Det var det. Der fulgte endnu

29.Tc4,e2

••• hvorefter resten er uden interesse. Sorts herlige
centrumsbonde koster et helt tårn.

Efter denne vellykkede premiere havde jeg intet imod
at spille samme opstilling i en holdkamp,og chancen
kom 3 måneder aenere s

Hvid: Bent Samuelsen,Glostrup
Sort: SS

lo



l.e4,c5
2.Sc3,e6

..
3.d3,Sc6
4.g3,Sf6

5 .Lg2 ,d6,
&.L~3 ,Ld7 (?)

Muligvis dårligt,jvf noten i forrige parti. Men der
foregår et gensigigt mummespil i åbningen. Hvid vil i~
ke vise om han vil spille f4 før Sf3,og sort vil ikke
vise om han vil spille Le7 eller Lg7.

7.h3,Le7 8.Sg-e2

Med kurs mod g3! Men jeg tror mere på Eigils opstil
ling med f4 fulgt af Sf3,fordi feltet e2 kan blive en
nyttig retrætepost for Sc3 når den bliver drevet væk
af den sorte b-bonde.

s.,-,Tb8

Her kan også spilles direkte 8.,-,b5

9.,-,o-o,b5
lo.Dd2,o-o

11.f4, b4 12. Sdl ,Dc8 (t)

Truer partifortsættelsen. Ellers ville hvid i 16.træk
kunne spille f:e7.

13.g4,d5
14.e5,d4

15.e:f6,d:e3
16.S:e3,L:f6

17.Sc4,Sd4

Centrum! Nu ville en hvidspiller med sund positions
fornemmelse nok begynde at ærgre sig over at hans g
og f-bønder ikke stod i udgangspositionen!

18.Sg3,Lc6
19.Se4,Le7
2o.c3,b:c3
21.b:c3,Sb5

22.Se5,La8
23.Tbl,Dc7
24.a4,Sd6
25.T:b8,T:b8

26.S:d6,L:d6
27.L:a8,T:a8
28.Sc4,Le7

Denne løber har indtil nu kun bevæget sig som en
bonde slår,men den har en stor fremtid for sig.

I analyserne efter partiet mente hvid iøvrigt at
han her havde stået fuldt tilfredsstillende. Jeg er
ganske uenig. De svage hvide bønder på c og der vær-
re end den sorte isolani på c,og den hvide kongestilling
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er pivåben. I denne stilling er den sorte løber me
get stærkere end den hvide springer.

29.Dg2,Tb8 3o.f5!?

Skaber modspil mod c5-bonden;men gør også de~ sorte
løber stærkere. Hvid var her i begyndende tidnød.

3o.,-,e:f5
31.T:f5,Lf6

32.Df2,L:c3
33.T:c5,Dd8(!)

34.Se3,Ld4

Et smukt syn. Samtlige
4 hvide officerer på den
sorte løbers diagonal!
Hvid er naturligvis

færdig,men fortsætter
i tidnøden,hvilket man
ikke kan bebrejde ham.

a b c d e

35.Tcl,Dg5
g h

36.Tel,Te8 37.Df3,L:e3+?

Dette vinder selvfølgelig,men lettere var jo 37.,-,
T:e3,med håbet om at hvid i stærk tidnød spiller 38.
Dal+. (Udfra devisen: giv altid en skak:,det kunne jo
være mat!) Sort kunne så passende svare 38o,-,Te8 selv
skak!
Resten er uden interesse. Men hvis der er nogen

læser som har fulgt med hertil,føler jeg trang til
at sige tak for hans/hendes udholdenhed!

Steen Schousboe
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I URSKOVEN MED OOCTOREN

Til Fribondens abeføljeton er der indkommet
endnu et ejendommeligt kapitel.
Spillet i Vinterturneringen 21/11-84.

Hvid: Sørensen Sort: Holst, Dr.prim.
l~ d4, d5 2. c4, e5 En uventet ondskabsfuldhed
- Albins modgambit hedder det vist. Hvid har
ellers naivt forestillet sig, at doctoren for
en gangs skyld vil spille civiliseret ~kak, men
han griner undskyldende og tilbyder frækt remis.
Hvid bider tænderne sammen.
3. d:e5, d4 Ja, der var den selvfølgelig: en
grim h9lvabe, som ikke er spor sjov at lege med.
Prøv engang det plausible 4. e3, Lb4+ 5. Ld2,
d:e3! uha!
4. Sf3, Sc6 5. e4 Udenom aben.
5. - , Lg4 6. Lf4, Lb4+ lianerne blir firet
ned på begge sider.
7. Sb-d2, Sg-e7 8. a3, L:d2+ 9. D:d2, Sg6
lo. Le2, L:f3 11. g:f3 Den hvide mand har nu
indstillet sig på, at det er jungleloven, der
gælder. Al æstetisk fims om en kunstfærdig
bondestilling hører til en fjern verden.
11. -, Sc:e5 12. L:e5, S:e5 13. f4 Frem i
skoven, nu drejer det sig om at få plads.
13. -, Sg6 14. f5, Se5 15. Ob4, Od? Der tru
ede Ob5+. Til gengæld er der nu gratis (?) banan
på b7. - Tidligere i VT havde Hvid selv foræret
flere af den slags uskyldige frugter og dermed
givet modparten svære mavepiner. Men ak og ve,
selv under de værste kramper sparkede frugtæde~
ne nådesløst igen. Hvid beslutter derfor at
bytte rolle, når det alligevel er den rene ube
regnelighed, der sidder overfor. Altså:
16. O:b7, 0-0 17. DdS, Te8 18. D:d7, S:d7
19. 0-0-0, c5 e4 er tabu, så det frække dyr på
d4 får sig en gren at sidde på.
2o. b4? Hvid er nervøs og forsøger overilet at
save grenen ned med det samme.
2o. -, TbB 21. b:c5, S:c5 og den utålelige
skabning har i stedet en endnu farligere hjælper.
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22. f3, Tb3 23. T:d4 Endelig! Men en ting er
at æde en blød banan, slipper man også levende
fra at sætte en giftig halvabe til livs? Hv·
mærker junglefeberen og den snigende tidnød.
23. -, Te-b8 24. Kd2, T:a3 Ååh, dødelige trus
ler allevegne, hvem der bare kunne finde Tarzan!
25. Tblr Minsandten, i sidste øjeblik. Doctorens
bagland er selvmorderisk hængedynd, og Tarzan
udnytter det mirakuløst.
25. -, Ta-b3 26. Tdl, KfB 27. Kel, Tbl 28. Td5,
Sa4 29. Ta5 Så er der vist lys i junglen. Tid
nøden lurer ganske vist fælt, men det skulle være
muligt at finde vej alligevel.
29. -, Sc3 3o. T:bl, T:bl+ 31. Kd2, S:e2
32. K:e2, Tb2+ 33. Ke3, T:h2 34. T:a7 ja, se
dan. Nu er det heldigvis abeeksperten, der ryster
på hånden. Ikke flere aber i ærmet?
34. -, Thl 35. c5, Tcl 36. Kd4, KeB 37. Kd5,
Tbl 38. c6, ib8 39. c7, Tc8 4o. Kd6, h5 Nej,
den abe gir vi ikke 5 flade øre for.
41. Tbl~ opg. Endelig fremme. Doctoren har lagt
sig - måske skyldes det papegøjesyge.
Hvid sender en taknemmlig hilsen til Tarzan og
Fribonden.

Ny medlemsliste.

Der er pr 15.november udkommet en ny, revi
deret medlemsliste, som ved fremkomsten af nær
værende Fb allerede i vidt omfang skulle være
fordelt. Den gamle liste af 15/11-83 bedes til
intetgjort og den nye kontrolleret for adres
ser og tlf.numre; eventuelle fejl skal omgåen
de meddeles kassereren.

Erfaringen viser desværre, at mange ikke ind
fører rettelser til listen ifl meddelelser i Fb,
og kassereren får mange opringninger fra med
lemmer om et eller andet tlf.nr, for "han står
ikke på listen." - Jo, gu' gør han så, og der
for koster det fremtidig lo kroner, som ubeskå
ret går til dispositionsfonden.

Det betaler sig at læse Fribonden!
Bestyrelsen.

Søren Juul Sørensen



POKALTURNERINGEN

o-1
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1

- Sigvald Brandt-Larsen
- Egmonth Petersen
- Helge Jørgensen
- Jan Erik Schousboe
- Jesper Holm
- Bjarne Andreasen

De første to runder er nu spillet. Resultaterne:

-1. runde
Alex Stelzig
Benny Valente
Stig Solhof
Kurt Andersen
Børge Gyldholm
Victor Mazin

2. runde
Stig Solhof - Børge Gyldholm 0-1
Clausen Frederiksen - Svend Egenæs 1-0
Sigvald Brandt-Larse- Kjeld Klausen 0-1
Egmonth Petersen - Christian Hartmann 0-1
Søren Boeck Petersen- Bjarne Andreasen 0-1
Frode Sejersen - Jan Erik Schousboe 1-0
Finn Madsen - Johnny Andersen 1-0

J. runde spilles den 23. januar
Deltagere i denne runde er vinderne fra 2. runde
og de spillere fra mesterklassen, som har lyst til
at deltage i denne turnering.
Sidste frist for tilmelding for disse er klo 19.JO
onsdag den 23. januar.

Efterlysning.

Steens.

I min private samling af "fribonden" mangler jeg
nr 4 fra 1982. Det er jeg ked af,såmeget mere som
dette nummer er udkommet i min egen redaktørtid.

Er der nogen som har et eksemplar til rådighed?
Dusør gives i form af humleekstrakt~

NÆSTE NUMMER

udkommer - forhåbentlig - i begyndelsen af fe
bruar,og vil bl.a. indeholde referater fra 3.
og måske 4. runde af Holdturneringen. Jan Erik
Schousboe og Bjarne Andreasen rapporterer fra
Vestvoldturneringen,hvor de begge tog præmie,og
desuden- viser Bjarne en lækker hængestilling fra
Holdturneringens 2. runde. ·



2. januar
9.

15.
16.

23.
3o.
6. · ebruar
7.

13.
2o.
27.
28.
6. marts

13.
19.
20.
27.
3. april

lo.
17.

24.
1. maj
8.

PROGRAM

Halvårlig beretning,hængepartier
Vinterturnering,6.runde
3.holdet ude mod Jernbanen,19,oo
1.holdet hjemme mod Odysseus
2.holdet ude mod D.D.B.,19,oo
Udsatte kampe+ Pokalturn.
Udsatte kampe+ Poka1turn.
2.holdet hjemme mod Brønshøj
1.holdet ude mod Tåstrup,19,30
Vinterturnering,7.runde
Udsatte kampe+ Pokalturn.
2. og 3.holdet hjemme
l.holdet ude mod Øbro,19,oo
Vinterturp_ering,8.runde
Udsatte kampe+ Pokalturn.
2.holdet ude mod Hvidovre,19,30
l.holdet hjemme mod Hvidovre
Vinterturnering,9.runde
Udsatte kampe+ Pokalturn.
Udsatte kampe+ Pokalturn.
Pokalfinale. Simultan eller lign.
for de øvrige medlemmer
Hurtigholdturnering
Hurtigholdturnering
Generalforsamling

Løsninger til juleopgaverne.

Nr.l: l.Dh5+!,Dh6 2.Dg6+!,og nu må sort slå,
med en ødelæggende gaffel som resultat.

Nr.2: l.T:c7?? blev besvaret med l.,-,Th6+!,
2.Kgl,Thl+!! 3.K:hl,Dh3~ 4.Kgl,D:g2 mat.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spilier
hver onsdag kl 19,45 i lokaiern~ i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kir~e.

~

Forman(i
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Stefan Ålekj~r Hansen
Børge Gyldholm
Hans Nie:)..{3eA
Steep_ Sch9us9oe

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

6 47 84 33


