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En af de bøger som gjorde et stort indtryk på mig
i min barndom var Hector Malot's roman "Frændeløs".
Derfor greb· jeg lejligheden til et gensyn med den
ne klassiske tåreperser da fjernsynet i skolernes
efterårsferie sendte en fransk serie baseret på bo
gen. Læs bogen,se filmen,ikke sandt?

Som det så ofte går,når man som voksen genoplever
minder fra barndommen,viste det sig at denne histo
rie havde aspekter som jeg som barn var helt blind
for. Den centrale handling var uændret,men nu slog
det mig at historien nærmest var en subtil skak
allegori,måske endda en allegori med VS i centrum~

Lad mig anføre nogle interessante træk ved "Fræn
deløs": Hovedpersonen hedder REMI,og allerede her
må der være tale om et kraftigt vink til seerne.
Drengen REMI begynder sin tilværelse som enebarn
på landet,altså en slags FRIBONDE,og så ovenikøbet
en FRANSK (l.e4,e6) sådan.

Som om det ikke kunne være nok,bliver REMI adop
teret af en ITALIENSK (l.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lc4,Lc5)
gøgler,og denne SKÆGGEDE ABEDOMPTØR har tydelige
lighedstegn med vor egen Holst.

Historiens morale synes at være følgende: REMI
er i høj grad eftragtelsesværdig,men ikke uden videre
opnåelig. I hvert rald ikke med en ENGELSK (l.c4)
åbning. Stof til eftertanke ••• Steen



Parti fra DM 1985

Som tidligere nævnt i "fribonden" blev Lars Pedersen
præmietager i sin gruppe ved årets DM,og han har på op
fordring - ad flere gange - stillet følgende parti til
redaktionens rådighed. Noterne står jeg for. Steen S.

l.e4,c5
2.Sc3,Sc6

3.g3,g6
4.Lg2,Lg7

5.d3,d6
6.Se2

Lars er kendt som tilhænger af den lukkede opstilling
mod siciliansk,og jeg havde selv fornøjelsen af at få
smæk af ham i årets Vanløseturnering. Om springeren skal
til e2 elaer f3 er nærmest en smagssag. 6 f4 og 7.Sf3
var også umærket spilleligt.

6.,-,a6?!
7.o-o,Ld7

8.f4,e6
9.Le3,b6?

I forbindelse med 6.,-,a6 må dette være forkert. Før
eller siden skal der jo spilles b5. Udmærkede træk var
Tb8,Tc8,Sg-e7,b5 eller endog Sd4.

lo.f5

Det tematiske fremstød. Ofte sker det i form af et
bondeoffer,hvis pointe er at feltet d5 gøres tilgængeligt
for de hvide officerer.

lo.,-,Tc8 ll.f:g6?

Det kan jeg ikke lide,for hvorfor åbne h-linjen for
sort når han endnu ikke har rokeret? Bondeofret ll.Sf4
eller ll.f:e6 ser bedre ud.

l.l~,-, h:g6 12.Del?

En tanketorsk som sort burde straffe med 12.,-,Sd4!
Rigtigt var straks 12.Dd2

12.,-,Sh6

En original springerudvikling!
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13.h3,De7 14.Dd2,b5 15.Lg5

Igen har hvid flere alternativer,her fx Ta-el eller
,d4.

15.,-,f6
16.Le3,b4

17.Sdl,e5 (?)
18.g4?~,Sf7

19.Sg3

Det var ideen med 18.g4,men er den hvide kongestil
ling ikke noget øm nu? Der var stadig tid til at åb
ne spillet i centrum med c3 fulgt af d4.

19.,-,Le6 2o.b3

Efter min smag et hæsligt træk,fordi det gør svæk
kelsen af de sorte felter total. 2o c3 kunne stadig
spilles. Men da sort til gengæld har svækket de hvide
felter er omkostningerne mindre. Og læg mærke til at
partifortsættelsen uden vldere gør 2o.b3 til et stærkt
træk!

2o. ,-,Lh6 21.L:h6,S:h6 22.Se3,Kd7??

Dette ville være udmærket,hvis D-fløjen var låst,så
kongen kunne søge tilflugt der. Men det er den jo ikke,
som Lars omgående demonstrerer. Godt og nærliggende var
22.,-,Sd4.

23.a3!,a5
24.Sd5,L:d5

25.e:d5,Sd4
26.a:b4,a:b4

27.Ta6

Ad denne rute fik hvid omsider direkte kongeangreb,
og jeg tror ikke der er nogen redning. Sort kan ligeså
godt spille det følgende svindelangreb.

27.,-,f5
28.Tf-aJ, Dh4

29.Se2,f:g4??
3o.S:d4,e:d4

Det sorte angreb ser virkelig truende ud,den halv
åb~e h-linje og de splittede kongefløjsbønder kan gi
ve enhver hvidspiller myrekryb.

'\~en Lars har heLdigvLs en trumf i ærmet. Kig på dia-
Grammet og find hvids bedste træk. Det er faktisk så
godt at det vinder!
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a D C e

Dæk teksten før du læser
videre!

Hvid trækker og vinder.

31.T:d6+!

Sort kan hverken slå eller lade være. Der er faktisk
ikke mere,men der fulgte endnu:

31. ,-,Ke7
32.Df4,Sf5
33.De5+,Kf8

34.Tf6+,Kg8
35.De6+,Kh7
36.Df7+,Sg7

37.D:g6+,Kg8
38.Df7+,Kh7
39.Le4+,mat.

Den hvide Lg2 var partiets dårligste officer,men
den fik forlænget sin diagonal med et felt i 25.
træk,og det var nok til at den kunne sætte mat!

50 mandsmatchen mod Skåne blev spillet i Brønshøjs
lokaler på Tuxensvej lørdag den 21. september.
Fra Vanløse deltog Egmont og Stefan.
KSU tabte 24½-25½ og det var min skyld. Mit parti
var det sidste som blev færdigt og jeg tabte.
Svenskerne var meget glade for sejren og deres smil
blev endnu bredere, da Benny Jensen lovede dem store
klø næste år i Malmø.
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Fra Vinterturneringen
1984 - 85

Vor venlige redaktion har efterlyst par

tier fra vinterturnerinaen,så hermed brinqes

et par stykker.Det første parti jeg vil vise

er fra 4. runde,hvor jea spillede mod Jan Jør~

ensen.Partiet havde nær drevet mig til vanvid,

idet der anstod et ret uoverskueliqt hænqepar

ti,som først blev afviklet efter ca. 3 måneder.

Jeq S?illede hvid.

1.d4,Sf6. 2.c4,q6. 3.Sc3,d5. 4.e3,Lq7. 5.Sf3,

0-0. 6.Le2,e6. 7.0-0,b6. 8.b3,Lb7. 9.La3,Te8.

10.b4,dxc4. 11.Lxc4,Sbd7. Allerede her havde

vi begge bruqt meget tid(46 min,52 min)

1?.b5,Se4. 13.Sxe4,Lxe4. 14.Sd2,Lb7. 15.Tc1,

Sf6. 16.Ld3,e5. 17.Sb3,e4. 18.Lc4,Sd5.Sort

må passe på sin svaqe bonde på c7.19.Lxd5,

Lxd5. 20.LbA,Dd7~Mip•bonde på b5 er heller ik~

ke stætk~s~tuationen er kritisk o~ nret.. tikker

videre.21.De2,c6. 22.bxc6,Lxc6.Så blev problem

børnene likvideret.Stillingen er doa stadig

kompliceret-jeg er presset på dronninqefløjen,

til gengæld kan d4 blive farlig i slutspillet.

23.Dc2,Tac8. 24.Db2,Tc7. 25.Dd2,Tec8.En masse

tvivlsomme dronningetræk,men stillingen er ret

fastlåst.Sort har nu initiativet,men vi har

begge brugt frygtelig meget tid. (1.32,1.46)
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26.Tc2,a5. 27.La3,a4. 28.Sc1 ,Ld5. Sort står klart

bedst,men har ikke megen tid. 29.Txc7.Txc7.

30.Se2,Lc4. 31.Tc1 ,b5. 32.Lb4,Df5. 33.Sg3,Dd5.

(1.47,1.56) Der er sved på panden stadig 7 træk

til hængeparti.34.Dc2,f5. 35.a3,Tf7. 36Sf1,h6.

37.Sd2,Ld3. 38.Dc6,Dxc6. 39.Txc6,Kh7. 40.d5,Le5.

Pu-ha.Tidsfristen er klaret i denne omgang.Jeq

tænkte i ro og maq i 10 min. oq trak hemmeligt

træk Te6.Jan havde vist mest analyseret på f4

oq d6 da vi mødtes igen 3 måneder senere.Stil

linqen med Te6 er meget svær at bedømme.Sort har

to muligheder:Lf6 og Lc7.Tc7 viste sig at være

dårliqt i alle varianter.Jeg mener sort havde

aodt spil med løberen på d8 (via f6 eller c7)

den hvide fribonde ville herefter være vanskeliq

at holde,når den sorte konge kom til hlælp.En

interessant variant er 1.-,Lf6. 2.d6,Td7. 3.Te7+,

Lxe7. 4.dxe7,Tc7!! Eller 1.-,Lc7.2.Te7(Txe7 er

dårliqt for sort) ,K~7 vinder. f.eks. 3.d6,Ld8.

4.Te8,Td7. 5.Lc3+,Kf7. Disse varianter var ikke

just opmuntrende for mig,og jeg tvivlede faktisk

meget på at jeg kunne få remis.Jan spillede 41.-,

Lf6.42.f3! (undaår 1.variant) ,La5. 43.Kf2,f4?

44.exf4,Lxf4. 45.Sxe4,Tc7. 46.Sf6+!,Kh8.47.Tc6,

Txc6. 48.dxc6,Lc4. 49.Se8!,Ld5. 50.c7,Le6. 51.Sd6,
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51.-,Lxd6. 52.Lxd6,Kg8. 53.Ke3,Kf7. 54.Kd4,Ke8.

55.Ke5,Kf7. 56.Lc5,Ld7. 57.Kd6,Ke8. 58.Le3,h5.

59.L95,Lf5. 60.Kc6,b4. 61.axb4,Kf7. 62.Lc1

oPqivet.Et meget nerve~irrende parti,ikke mindst

n.g.a. den kritiske hængestilling.

Det andet parti jeg gerne vil vise-er fra 6~

runde,hvor jeg spillede mod Tom Carlsen.Her spil

lede jeg også hvid.

1.d4,d5. 2.c4,Sf6. 3.Sc3,e6. 4.Sf3,Sc6~ 5.e3,

Lb4. 6.Ld3,Lxc3+. 7.bxc3,0-0. 8.0-0,b6. 9.Sd2,

Dd6. 10.a4,Td8. 11.La3,Dd7. 12.e4,dxc4. 13.Lxc4,

Sa5. 14.La.2,c5 • 15.eS,SdS. 16.Se4,c4. 17.Dg4!,

Dxa4. Jeg havde brugt 42 min og sort kun 24.

Jeg forstod ikke 16.-,c4,og det var nok oqså

dristigt at tage imod bondeofferet.Hvid måtte

have gode angrebsmuligheder.Oplagt var Lc1 fulat

af Lh6.Eller Sf6 med det samme.Mod Sf6 kunne

sort dog spille Kh8.Mod Lc1 måske Se2 eller De8.

Jeg spillede 18.Lb1!,Sb3.Nu ikke Ta2 skarpere

var 19.Dh4!,f6. 20.Sxf6,Sxf6.På de sidste 3 træk

havde jeg brugt 54 min og T.C. kun 12,så ialt

havde vi brugt 1.38 og 36.Je~ havde med andre

ord ikke meget tid tilbage.21.exf6,g6. 22.Dh6,

Dd7.Eneste mulighed,Td7 ville medføre mat ?å
f8.23.Le7 hvorefter sort måtte ofre dronnin~en.

Klaus Ib Nielsen.



Kritik og jammer.

Jeg sætter <len kære Fribonde meget højt og
holder uendelig meget af de to lige så kære re
daktører, men jeg vil ikke af den grund give af
kald på min ret til at brokke mig lidt, når jeg
synes det er påkrævet.

Vanløse Skakklub er og skal også være forud
for sin tid, men da nu fartgrænsen i byområder
netop er blevet sat ned, mener jeg at det er for
stærkt, når november-Fb udkommer allerede den 2.
oktober. Hvis vi fortsætter i samme fart, kommer
jul til at kollidere med påske, med deraf følgen
de kaos i verdensordenen, og det kan vi ikke ta
ge ansvaret for, så vi må nok hellere sætte tem
poet lidt ned.

Som noget nyt har redaktionen strøet et par
små fyndord hist og her i bladet, og det er en
god ide, men jeg kunne godt tænke mig en lidt an
den udformning, noget mere jordnært og fængende.
For eksempel "Ta~ med din bankrådgiver om Fb";
her ville jeg foretrække "Tal med din bankrådgi
ver om kontingentet - og læs Fb". Eller "Ensom,
rådvild, bange? - så læs Fb" - det kunne siges
bedre sådan "Ensom, rådvild, bange? - så betal
dit kontingent, og læs Fb" - - Har jeg ikke ret?

Men ellers skal der fra min side kun lyde lov
ord, såvel om Fb som om redaktionen.

Det var kritikken, og nu kommer jammeren; kun
de færreste kan vel regne ud, at det drejer sig
om penge, men det gør det altså. En opgørelse pr
15.oktober viser, at Jo medlemmer (5o~) er bag
ud med 77 måneders kontingent, men det er selv
følgelig også sjældent at kassereren viser sig i
klubben. Dertil kommer 22 indskud i vinterturne
ringen fra 55% af deltagerne, 6 indskud i Vanlø
seturneringen fra J7~~ af deltagerne samt 2 ind
skud i den forlængst opslidte sommerturnering
fra lo% af deltagerne. Gjort op i penge bliver
det til ialt 3386 enkroner, som stablet op vil
le danne en flot søjle, godt 6 meter høj, eller
de kunne dække et skakbræt på 145 centimeter i
firkant. Eller de kunne række til lige ved 5 må
neders husleje eller { års KSU-kontingent. For



at skære det ud i pap: det er de penge, som fak
tisk skulle ligge i klubkassen, foruden det par
slanter, som er der i forvejen. Men det gør de
altså ikke, og jeg burde måske nok efterhånden
kunne indse, at det er lige så umuligt at gøre
noget ved den slags uvaner som at afskaffe arve
synden. Eller for at tage et eksempel, som I kan
forstå: som at fange en prut og male den grøn.

Men så lad os da træde an i geled, mange med
ildrøde ører, og hulke i kor
"6g det var VS, og det var VS, uha, uha, uha!"

Kassereren.

ÆNDHINGEH TIL MLLLEMSLI;:iTEN.

Nye medlemmer:
Hikke Cornet Petersen (jun),

Strindbergsvej 2o, Valby tlf 174024
Ajasso Tito, (sen), Sallingvej 72, Yanl.

Ua det kun er ganske få medlemmer, der holder
listen ajour, og da den dog repræsenterer bå
de penge og arbejde, vil <ler fremtidig ikke bli
ve bragt ændringer og tilføjelser, ligesom ny
liste heller ikke vil fremkomme. Oplysninger
vedrørende medlemslisten fås herefter ved hen
vendelse til formand eller kasserer.

kejserens er. Men nu ga~lder

det indskud i vinterturneringen;

Herren gav, Herren tog, Herrens

navn være lovet.

Inderlig tak fordi du endelig

langt om længe fik betalt dit

kontingent; giv kejseren hvad
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r~,ini-VM i Pr·eden::;bor&

Lørue.g d. Jl. augus t a.rr..incereu.e Frt::J.em;bor6-Humlt::bæk Sk.c::.k
Klub en holu.turnering rue d d.e t, .i ø j nef'a Lde nde ruvn filini-V1,1. l
.iriubyue Ls en s toti der, u t Lu rrie r i.ngen ville b Li,Vt meu U(H..:11-

la.nds~e hold. 3 hola havde tacet turen over Sunu.et for at
deltage. Den ~rranGerende klub b1drug selv med 4 hold, OG
3 ho l d kom andre steder fra. He La i.ngø r , Fa rum og VanLøa e va r
de s i.d.a t e tre del tagez-e , der fik del tage r t al.Le t op J?ii lo.
lJet er det. heller iKke så srnc.1.rt, at lægge en turnering yå den
da Lo , Der foregik jo ik.ke så. lidt, især i Ke uenhavn , hvorfra
;J.rrangørerne hc1va.e håbet, at hente mange hold. fra.
Vi va r med et r'a tinm;ennemsni t på 1422 seedet som nr. 6. I

1. runde løb vi ind i svenskernes 1.-hold, som havde et snit
på 1747. Christi..in reddede dog æren ved at vinde på bræt 3.
I 2. runde lallede vi - kun Søren vandt. Jeg gik ind i en

mat i en gevinststilling, og Christian ~atte en officer i
slag. Alt dette gir jeg meget let hen over.
Endelig besluttede vi, at lade det gå ud over de næste.

Det var heller ikke for sent, hvis vi vil] e o l anue os i top
striden. Og det ville vi gerne. Det Llev til 8 points uf~
mulige i de eio.ste tre runder.
Ind.en sidste rumle var vi på 3. =p Lads en , -½ po an t efter .BJ.1-

c tad I (fra Sverige), og½ J?Oint foran Helsingør. Vi v~r do~
ikke direkte uh e Lu.i ge , da vi t rak de lavestseedede, som kun
havde scoret 1 j.omt l Dette kunne Lado sic gcire p.g.a. ue t
Lave del tager<l,ntal. De blev naturligvis ha.rge t .i-•c.. ue t 6ru
somste. Jeg vandt en dronninggambit, hvor trækkene var:
1: d4, d5. 2: c4, Sc6. Resten kan man selv ga t t e sig til,
men jeg vandt i 12 træk. iviin modc tunde r va.r fer r-ec ten sat
til 1300. :5øren vandt i en En6lundgambit, og Christian vana.t
som den første efter ca. 5 min. spil.
Slutstillingen: 1: Farum, 12~. 2: Bå Ls tad I, 1~.
3: Vu.nløse, lo. 4: Helsingør, 9-}. 5: Fr. borg-Humlebæk 11, :J.
Individuelle scorer:

1. Jan Erik Schousboe o o l 1 1 3
2. Søren B. Petersen o 1 1 1 1 4
). Christian Hartmann 1 0 1 0 1 3

For 3.-plad..sen fik vi en taske hver, plus et g~vekort
5o,- kr. til en butik i Fredensbor~, men da det koster 36,
kr. at tage d.erop •••
----------------------------------------- Jan Erik Schouscce
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PÅ SPORET Af BOGOLJUBOW

Under en ferierejse i Schwarzwald besøgte jeg en dag byen Triberg, der

med rette er berømt som feriemål. Den er desuden kendt for at vzre stedet,

hvor den russiskfedte skakmester Ewfim Bogoljubow (188"1952) sleg sig ned

for bestandigt efter krigen 1914-18, efter at han eg flere andre udlændinge

havde været interneret i Baden, fordi det tyske kajserrige ikke tillid de■
at vende hjem til deres hje~lande, da krigen br1d ud inden turneringen i

Mannheim var færdigspillet. En uvis anelse o■ at kunne ■øde skak■inder

fra hin epoke havde jeg derfor, da jeg ko■ til Tribtrg, ■en alligevel var

det med nogen forbavselse, at jeg på vejen ned fra det btt11te vandfald

(162 meter) standsede ved et hus, der bar navnet "Haus Begeljubow".

I kurforvaltningen bekræftede man, at huset var iegoljubows og at det

stadig beboedes af hans enke. Pålideligheden af dette bestyrkedes til

overflod af, at en dame i bureauet var gift ■ed et barnebarn af Begoljubow.
At E.B.'s familie og efterko11111ere således levede i bedste velgående, var

interessant at erfare og ligeså, at skakstor■esterens ■inde er hzdret ved
at der i kurforvaltningens forhal er ophængt hans portrzt eg opstillet

hans buste i bronze. En tavle viser billeder fra hans bedrifter so• tur

nerings- og simultanspiller. Hans eget demonstrationsbrzdt er udstillet

og skulle vise stillingen i et berømt match-parti, ■en dets aiserable
tilstand kunne antyde, at E.B.'s berølllØlelse er noget fal■et trods alto

Meget er jo hændt i skakhistorien siden, ■en da jeg begyndte at spille

skak i 20'erne havde Bogoljubow "fans", i hvert fald efter Meskva-turner

ingen i 1925, som han havde vundet overbevisende. Selv husker jeg E.B.

fra en simultantforestilling i København i 1931. Han var da en lille, tzt,

jovial mand, og jeg lagde mærke til, at Nie11zowitch tiltalte haa på tysk,
skønt de begge var undvigere fra det russiske Czarrige, aen det var ker
rekt nok, for E.B. havde fået tysk borgerret 2 år ftrinden. Tilværelsen

s011 professionel skakspiller i 30'erne har ikke været let, ,g E.B. har

~åttet tage den, som den var. De, der har kritiseret, at han ikke u•dsagde
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det land, som havde givet ham borgerret 4 år inden den brune magtover

tagelse, må være hysterikere. Bogoljubows energiske spil gav ha~ næsten

altid resultater, uden at han dog nåede toppen, og i visse henseender kaft

han sammenlignes med Korchnoi, men han har vzret helt forskellig af psyke.

Hans løbebane er interessant beskrevet i [nevoldsens "Verdens bedste Skak Il".

8ogoljubow døde i Triberg i 1952, 66 år gammel og er begravet der.

(Svend E)

Redaktionelt

Som man vil forstå af Gyldholms indlæg kom vi til
at kalde vores oktober-nummer (Nr 9) for et november
sådant. Se forsiden af nummer 9. Vi beklager dybt.

VANLØSE's J hold i holdturneringen

1. hold 2. hold
Mesterrækken J. række gruppe J
1. Hans Nielsen 1. Lars Erik Jacobsen
2. Steen Schousboe 2. Jan Jørgensen
J. Benny Petersen J. Eigil Pedersen
4. Lei:f Jensen 4. Finn Madsen
5. Stefan Hansen 5. Johnny Andersen
6. Eivind Einersen 6. Søren Pedersen
7. Niels Rendlev 7. Søren Juul Sørensen
8. Lars Pedersen 8. Jan Erik Schousboe
Holdleder: Stefan Holdleder: Johnny

Tlf. 791025 Tlf. 742173
J. hold
4. række gruppe J
1. Svend Egenæs
2. Axel Barkhuus
3. Jeeper Holm
4. Martin Granau
5. Christian Hartmann
6. Stig Solhof
7. Helge Jørgensen
8. Leif Nyward
Holdleder: ???



Liste til holdturneringen 1985/86
1. Hans Nielsen JO. Sten Bauers
2. Steen Schousboe Jl. A. Clausen Frederiksen
J. Benny Petersen J2. Svend Egenæs
4. Leif Jensen JJ. Axel Barkhuus
5. Ole Delfter J4. Jesper Holm
6. Erik von Essen 35. Frode Sejersen
7. Stefan Hansen J6. Carsten Petersen
8. Eivind Einersen 37. Martin Granau
9. Niels Rendlev 38. Christian Hartmann

10. Lars Pedersen J9. Stig Solhof
11. Lars Erik Jacobsen 40. Helge Jørgensen
12. Morten Hansen 41. Kurt Andersen
lJ. Jørgen Holst 42. Børge Gyldholm
14. Jacob Gibori 4J. Sigvald Brandt-Larsen
15. Jan Jørgensen 44. Leif Nyward
16. Asbjørn Sæthre 45. Ejlif Kiilsholm
17. Eigil Pedersen 46. Enghardt Jensen
18. Finn Madsen 47. Poul Sørensen
19. Ulrik Find 48. Kurt Havn
20. Klaus Ib Nielsen 49. Niels G. Carlsen
21. Tom Carlsen 50. Ib Balle
22. Johnny Andersen 51. Anker Sørensen
2J. Søren Petersen 52. Bemmy Valente
24. Søren Juul Sørensen 5J. Mette Søndergaard
25. Jan Erik Schousboe 54. Alex Stelzig
26. søren Damsgaard 55. Ajnsso Tito
27. Kim Ørsnæs 56. Rikke Cornet Pedersen
28. Kjeld Klausen 57. Arne Jørgensen
29. Bjarne Andreasen
I hver holdkamp skal de 8 spillere stille op i
samme rækkefølge, som de står på denne liste.

FRIBONDEN

Et spadestik dybere!
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VANLØSEMESTEHSKABET i Lynskak

Turneringen var meget stærkt besat, dog savnedes
Benny og Eivind.
Der var i alt 16 deltagere, som spillede alle mod alle.
Det er den bedste form, i stedet for at delle spiller
ne i grupper efter resultater opnået i en helt anden
form for skak, men er deltagerantallet meget større
er det desværre nødvendigt
Ingen gik ubesejret igennem og der var spænding til
det sidste.
RF:SUL'.PATRT:

K.6J
K.56

SH

1. Hans Nielsen
2. Ole Delfter
J. Lara Pedersen
J. Morten Hansen
§. Steen Schousboe,. Søren Pedersen
1. Leif Jensen
8. Klaus Ib Nielsen
9. Erik von Essen
o. Tom Carlsen

xOlllOllllllllll lJ
lxlOlOOlllllllll 12
OOxllll½lOllllll 11½ K.7J¼
OlOxlllOllll½lll 11½ K.7Jt
OOOOxlllllllllll 11
llOOOxOllllllOl~ 10
OlOOOlxlOlllllll 10
OO½lOOOxllOlllll 8t
OOOOOOlOxOllllll 7
OOlOOOOOlxO½llll 6½

1. Stefan Hansen OOOOOOOlOlxOllll 6
2. Bjarne Andreasen oooooooootlxOlll 4½
J. Jan Jørgensen OOO½OOOOOOOlxlOl Jt
4. Johnny Andersen OOOOOlOOOOOOOxll 3
5. Jesper Holm OOCOOOOOOOOOlOxl 2
6. Ajnsso Tito OOOOOOOOOOOOOOOx 0

Et fortjent tillykke til Hans med "skabet", men havde
Miki været i bedre form og vist større sikkerhed mod
"svagere" folk havde han vundet, men han spiller jo
som alle ved meget, meget lidt.
Positive overraskelser var Lars, Morten og søren.
De negati•e overraskelser går vi let hen over.
For et helt nyt medlem er lyn meget svært, hvilket
Tito måtte sande, men han kommer igen.

F'RIBOND~J

Se den før din nabo!
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TO CENTRALSPRINGEREo
To skulle være yderst generende, men ikke altid.

, Brønshøjs skakklubs vinterturnering 1939.
Hvid N. Ao Geer - Sort Fo Sejerseno
1: d4, Sf6. 2: SfJ, e6o 3: Sc3.
tamt ot giver ikie Sort større problemero Bedre c4
med terrænfordel i centrum og plads til damen,
de1· bag løberen er en stærk opstillinl.
3:-, d5. 4: Lg5, Le7. 5: e3, 0-0o 6: Ld3,
en meget tandløs løber.

6: -, Sbd7. 7: h4,
tager et flugtfelt fra løberen.
7: -, c5. 8: b3,
det ses, at c4 havde været Godt i J. træk. De
sorte felter bliver svække t , Løberen,. der kunne
dække dem, holder ferie p& g5.
q r(..,: -, a o ,
Hvid udklækker en snedig plan ( tror han).
9: Se 2,
han fjernede en dækninL af e4 og tog et flugtfelt
fra sin 1 øber.
9: -, b5o
truer c4 med løberfangst. c2-c4 er nødvendigt.
10-:. dxc5, Sxc5.
bønderne blev stoppet, men springeren rykkede
gratis frem, og nu er der to, der peger på e4.
11: Se5,
truer Sc6 med afbytning af Sorts gode løber.
11: -, Lb7. 12: Sd4,
samme trussel.
12: - , Tc8.
Hvid har to centralspringere. Han bliver over==
modig. Han skulle have rokereto
13: a4, Da5+.
De svage sorte felter h~vner sig. Dd2 koster to
officerer efter Sxd3+o Ke2, Dxd2o Kxd2, Sxe5.
14: Ke2, bxa5. 15: bxa5, Sfe4.
truer Sc3-i med dronnin.:.:;tab. Jl.k de sorte felter.
Desuden gaffelen med f6 bondegevinst efter 1XG5·
16: Kf3, f6. 17: Lxc4, Sxe4. 18: Sxe6, fxg5+.
19: Sxf8, TxfJ+o
Sprincerc o~ t~rne d~kkede hinanden os fornyedes.
Dr'onn.i ngc n falder :i_ to t r-ek , Op.i=;i vet.
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PROGRAM
Ma 9/12 2. holdet ude mod AS 1904 VI kl. 19.00
Ti 10/12 1. holdet ude mod Kampklubben/Sk41 II kl. 19.JO
On 11/12 J. holdet hjemme mod Tåstrup III kl. 19.45
On 18/12 Juleafslutning kl. 20.00

JULEFERIE
kl. 20.00

kl. 19.15
kl. 19.45
kl. 19. 45
kl. 19.45
kl. 19.45
kl. 19.JO
kl. 19. JO
kl. 19.45
kl. 19.45
kl. 19.45
kl. 19. 00
kl. 19.JO
kl. 19.45
kl. 19.45
kl. 19.45
kl. 19.45
kl. 19. 45

On 8/1

On 22/1
On 29/1
On 5/2

Ti 14/1
On 15/1

On 26/3

On 12/2
On 19/2
Ma 24/2
Ti 25/2
On 26/2
On 5/J
On 12/J
On 19/J

Halvårlig beretning
derefter makkersimultan
J. holdet ude mod Amager III
1. holdet hjemme mod Allerød I
2. holdet hjemme mod Jernbanen II
Vinterturnering 6. runde
Vinterturnering 7. runde
1. holdet ude mod Lyngby-Virum II
2. holdet ude mod KS III
J. holdet hjemme mod Allerød IV
Udsatte kampe+ hængepartier
Vinterturnering 8. runde
2. holdet ude mod Ishøj I
1. holdet ude mod Hvidovre I
Udsatte kampe+ hængepartier
Udsatte kampe+ hængepartier
Udsatte kampe+ hængepartier
1. holdet hjemme mod Rødovre I
2. holdet hejmme mod Øbro III
Onsdag før påske
Vi er på vej til Århus

9. runde i vinterturneringen programsættes senere, da
alle partier fra de øvrige runder skal være færdig
spillet inden 9. (og sidste) runde startes.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
ved Vanløse Kirke,Alekistevej.

Formand
Kasserer
Hedaktion

Klubbens giro

Stefan Ålekjær Hansen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

79 lo 25
74 35 21
18 jo 95
71 74 97

6 47 84 35


