
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

45. årgang nr. 1 .februar 1988

THIELSKA GALLERIET

wr\
Omkring århundredeskiftet malte en af vort lands store kunst
nere Vilhelm Ha.mmershøi et billede, der desværre senere er
eksporteret til SVerige, nærmere betegnet Stockholm. - Det
er et fremragende billede. Det hedder "Fem portrætter".
Og det kom jeg altså til at tænke på forleden, da jeg i

anden sammenhæng funderede over vor bestyrelses relative u
formåen. Associationen er ikke så lidet smigrende for besty
relsen, som den kunne frygte, så den kan roligt fortsætte med
at slappe af. Jeg skal beskrive det lidt:
Fem herrer sidder omkring et bord, hver især tilsyneladende

i dybe tanker og noget åndsfraværende, en enkelt sågar ry
gende pibe. (Det burde han selvfølgelig ikke). De hviler no
get tungt, noget statuarisk. En dødlignende tavshed hersker.
Tre af dem stirrer mod beskueren og - fornemmer man - nær
mest igennem ham •••
Og så er det jeg vil sige: Den samme, lidt uheldssvangre

fornemmelse får man af vor handlingslammede bestyrelse for
tiden. End ikke den simpleste opfordring efterkommes, så det
må bero på fortids dyder, når man trods alt mødes af et fast
blik. På vej ud over hederne •••
Når vi Der bort fra det ikke ubetydelige slæb at krasse kon

tingent ind - i en vis forstand lidt af et sisyfosarbejde, -
også hvad angår den moralske omvendelse-, har bestyrelses
arbejdet i min tid i klubben i store træk været varetaget af
een mand, nemlig Stefan, vor mangeårige formand. Helt urime
ligt store veksler er trukket på ham, tilsyneladende kulmi
nerende i indeværende sæson. - Jeg opfatter bestyrelsen som
team som non-existent, en parodi. Stort set samtlige beføjel
ser synes overladt til Aktivitetsudvalget, ikke helt sundt.
Uenig? Fat pennen!

Hans



JUL FOR DE UDVALGTE

Det ville nok være for billigt at se fremmødet til årets top
begivenhed (vi taler om juleafslutningen) som endnu et symp
tom på den noksom omtæl.te krise i klubben; for op mod jul
har alle jo travlt med alskens forberedelser af verdslig art?
Jeg nævner det blot: I klubben kunne man få lutret sindet og
fred i sjælen - for et relativt ubetydeligt beløb.
Men en skam var det, at der ikke dukkede flere end 15 op.

F.h ny bundrekord - tror jeg. Om min lidt afmålte kritik af
forrige års afslutning har haft en negativ effekt, kan man
gisne. El.ler diskutere. Vi trænger til lidt diskussion i klub
ben! - Næh, krisen kradser, og danskerne - herunder klubmed
lemmer i VS - har efter min formening hverken åndelig eller
fysisk ballast til at stå imod. Derfor ligg~r de hjemme under
dynen. Som ofre for den almindelige lad.hed, som er at ligne
med en pest, og som bare er til at brække sig over.
Spørgsmålet er selvfølgelig også, om formandens halvårlige

beretning er velanbragt ved denne lejlighed. Den lille tapre
skare blev dog siddende og påhørte talen i rimelig andægtig
hed. Den har ingen berettigelse i sammenhængen og bør frem
tidigt blot bringes som en notits i fribonden.
Savnet af prominente personer var stort. Hvor i Himlens navn

var Vonne og Leif med søster? Ingen helt anstændig juleaf
slutning lader sig gennemføre uden nævnte koryfæer. For ellers
var der jo et nærmest overdådigt opbud af øl, takket være
Rendlev, der i sand julestemning dukkede op med familien, som
(uvist af hvilken grund) forsvandt hurtigt igen. Måske de
ikke villie se Niller sidde og fylde sig•••
Og der yg gløgg og æbleskiver, naturligvis ••• Ligesom de

stort set uløselige opgaver, hvis udformning man denne gang
kunne have en velbegrundet mistanke om, at Eivind havde haft
stor indflydelse på. Plus det gamle trick med at få uskyldige
folk til at smide kuglepenne ned i (heldigvis) tomme ølflas
ker. Denne gang var Gyldholms udspil et velvalgt skriftsted;
fra Første Mosebogs 9. kapitel, vers 18 til ca. 27 (jeg hus
ker det ikke så nøje). Udlægningen var - overraskende nok -
noget om, hvad drukkenskab kan føre til, og den slags guds
ord kan man simpelthen ikke få nok af, specielt ikke ved ju
letid, ved jeg af bitter erfaring, også selvom vi ikke bor i
telte her højt mod nord. (??)
Vi lever i en svær tid, en hård tid, fra hånden og til mun

den så at sige. Her tænker jeg specielt på redaktionen, så



derfor var det specielt på denne aften glædeligt, at Martin·
leverede et indlæg om 3. holdets meriter (eller mangel på
samme), som ses andetsteds i dette nr. Da tændtes et lille
lys! For ellers er det svært at være redaktør, konstaterer
jeg alene på valen. Ikke at selve processen med at sætte bla
det sammen - man klipper og klistrer ligesom til jul - volder
nogen vanskelighed. Nej, problemet er og har til de fleste
tider været, at der mangler stof. Overraskende, hva'? I skri
vende stund ved. jeg f.eks. ikke, om de indlæg, jeg i øjeblik
kets beruselse fik lovning på ved juleafslutningen, har kon
kretiseret sig som andet og mere end luftkasteller. For at
vende tilbage til Martin er jeg da nu sikker på en fast le
verance. Herligt. Så fik vi 3. holdet med.
Og sådan skal det være; der skal være noget at glæde sig o

ver - også i 1988, som efter alle ledende filosoffer og øko
nomers udsagn bliver det værste år i indeværende årti. Tag
nu allesammen a la baron Munchausen og hiv fat i hårpragten
og træk til. Forsøg nu, for jeres egen og klubbens skyld:
Hiv! - Så får I et godt år, også i år. Samt trivsel og frem
gang i klubben og den fribonde I fortjener(!). Det ønsker
jeg i hvert fald. Må Gud være med jer.

PS. Tak til dem der ydede det praktiske stykke arbejde hin
aften. Og for entusiasmen.

ANOREXIA NERVOSA

:Eh ulykke kommer sjældent alene; fb bliver også tyndere •••
Da Steen sidste år gjorde status over årgang 86, kunne han
konstatere en klar tilbagegang i sidetallet i forhold til
1985, fra 180 til 120 sider. Og det fortsætter: Nu i 1987
112 sider, hvortil - igen - 13 forfattere har bidraget. Kur
ven er godt nok ved at flade ud; men mere end status quo i
1988 er det nok for optimistisk at håbe på. Alene af den
grund at første nr. udkommer et stykke ind i februar, hvil
ket dels skyldes, at vores trykker har været på velfortjent
vinterferie, men sandelig også, at der ikke har været stof.
Jeg havde nær sagt: Naturligvis!
Nervøs spisevægring er en psykisk lidelse. Resultatet er

alvorlig afmagring. Manglende skrivekløe (ligeledes psykisk
betinget?) giver for fb samme ulykkelige resultat.

HN

3

Hans



Før donun edag ,

Hegnskabets time nærmer sig, venner; enkelte
af jer ved måske, at klokken falder i slag den
31.marts, som er den dag, hvor årsregnskabet af
sluttes og alle kontingentrestancer skal være be
talt. Det er min sørgelige pligt at gøre jer op
~ærksom på, at situationen pr dags dato, dvs ul-
timo januar, i realiteten er temmelig grufuld,
idet 36 medlemmer af ialt 47 betalende er i re
stance med tilsammen 111 måneder eller kr 3910,-.
Hertil kommer, at 17 deltagere af Jo utroligt
nok endnu ikke har betalt indskud i vinterturne
ringen til et samlet beløb af kr 850,-. Ud over
det skal jeg inden dommedag have kradset kr 2800
ind for februar/marts; alt iberegnet kr 756q,
eller kr 840 hver onsdag indtil Jl.marts. - Tem
melig håbløst; et af de få lyspunkter er faktisk
at vore to æresmedlemmer plus mat.forvalteren al
tid er å jour, idet de er kontingentfri, men det
trøster mig ikke så forfærdelig meget.

Jeg må nu inderligt og ydmygt appellere til jer,
kære venner: Hjælp mig ud af denne uhyggelige
klemme, for det er jo mit forholdsvis uskyldige
hoved straffen rammer med fuld styrke, frygtelige
trusler h.enge r- over mig som et damoklessværd. Re
visoren har længe gået og skulet til mig med et
ondt, et hadefuldt øje; I kender ham jo, den gam
le, han vil ikke betænke sig på at pudse både
Fanden og Sdnkt Peter på mig; kort sagt, lokummet
brænder, og nøglen sidder udvendigt, kun I kan
frelse mig, og kun på en eneste måde, nemlig med
penge, masser af stakater - og hurtigt!!!

Og så vil jeg for resten sige jer noget: Dette
her kan mine nedslidte nerver altså ikke holde
til; hvis jeg slipper igennem nåleøjet i forholds
vis ulemlæstet tilstand, så vil jeg stærkt over
veje at trække mig tilbage fra fronten, men så er
der jo bare en anden stakkel, der skal en tur i
skærsilden, hvis der da ikke sker det, at den før
omtalte gamle plageånd igen sætter sig på nakken
af jer; han kunne være nederdrægtig nok til det.

Der hviler et tungt ansvar på jeres skuldre,
venner, og nu må I vise, at I kan bære det, og I



kan sådan set ikke komme hurtigt nok op af start
hullerne.

Med den navnløse rædsels iskolde sved rislende
ned ad ryggen venter jeg bævende på jer.

Kassereren.

Godaw igen.

Ja det er længe siden I har hørt fra mig, vel
nok J år, men jeg har haft så travlt, for jeg sid
der jo nede i EF, i komisjonen for sillesalat og
bismarxklumber, det er meget ansvarsfult, så jeg
har jo nok og lave, men jeg er stolt over at væ
re med i kamben for Danmarx frie nasjoner og de
mokratiet og al det der, så det går nok.

Der er jo sket meget i kluppen som jeg ikke har
haft muglighed for at oponere mig imod. Jeg ser
at I er slubbeta med den gamle kasser, det var
vist osse en strid banan. Han var lisså tosset med
penge som min fætter, ham som de kaller sparebøs
sen ved det nemli at han arbejder i Spyfluen, og
så er han på det forkerte hold. - Og så er ham
Steen i Amerika, og det forstår jeg apsolut ikke,
hva faen ska han i Nevørk eller hvor det nu er,
han ko~ner jo bare hjem smækfuld af atomer, ka I
ikke se det for jer? I sku hellere ha sendt ham
over til Rusland og se lidt på ham Pers trojka
med glasnosser, det er vist noget lissom en Skoda
med bjæller eller julestas på, det lyder i hvert
fald meget intresant. Det ka osse være noget med
ny teknologik, lissom og fange sild med lasso.
Man ska være åben for udviglingen, lissom får
holle sig til den, det er alså mit stanpunkt.

Og så er der vores nye logo, som jeg ikke for
står et kuk a, strax jeg så det sae jeg højlyt
til mig sel Jamen men det er jo en gravid vid
dame som nedkommer mæ en sort bonnekal, og hvem
er gravøren? Jeg syns osse det er lissom lidt ras
sistiskmæ pornografisk over- & unnertone, og det
ska vi alså bolle os for gode til men holle vores
svinesti ren. Det syns jeg alså I sku lave lidt

- fortsættes P• 8



1. Benny Petersen
2. Eivind Einersen
3. Morten Stud.Hansen
4. Stefan Hansen
5. Leif Jensen
6. Ole Delfter
7. Lars M. Pedersen
8. Søren B. Petersen

Carsten Andersen
Anders Bay
Christian Strachan
Carsten Meldgård
Arne Jacobsen
Carsten Reiff
Ren~ Rode
Claus Jørgensen

6 - 2
-----

0,5-0,5
0,5-0,5
0,5-0,5

1 - 0
1 - 0
1 - 0

0,5-0,5
1 - 0

Holdturnering, 2.runde
V.S. I - K.S. II

Efter en lidt usikker start i 1. runde <Stefans
hængeparti blev remis og derved blev det 5 - 3),
viste vi i 2.runde, at vi vil tale med om
oprykningen. K.S. havde overraskende slået Tåstrup
med 5,5-2,5 i I.runde, hvilket vi jo skal være
glade for.
Ole imponerede. 7 minutter og 21 træk tog det at
udspille KS-manden, som forgæves brugte 5 kvarter.
Dragevarianten i Siciliansk stod igen på programmet
i Sørens parti og denne gang fejlede Søren ikke.
Fejende flot så det ud, måske noget for "Fri
bonden"? Eivind spillede en af sine
specialvarianter, som måske snart står til
udskiftning?! Med den styrke Eivind har, mener jeg
han kan stille sine modstandere overfor større
problemer, men okay, ifølge pålidelig kilde kunne
han have holdt fast i sin fordel. Morten har ikke
det samme glid over spillet som i sidste sæson; det
er (påny) for nemt at få remis, her endda efter at
have haft en lidt presset stilling. Jeg var hele
tiden sikker på Leif; den slags bondestorme, som
modstanderen lancerede, giver huller, selvom han
vist også fik reelle chancer. Lars blev stillet
overfor en modstander, der absolut intet ville. Jeg
beundrer Lars for hans selvbeherskelse. Underteg
nede ville uden tvivl have forløbet sig. Jeg var
igen ude i forviklinger, men den lille fordel, som
jeg fik vendt stillingen til var ikke nok. Stefans
behandling af fransk overgik alt hvad han tidligere
har bedrevet udi stefanismen, en dag bliver det
straffet. 6 - 2 uden tabspartier SADAN. Benny
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1. Erik Poulsen
2. Poul Vesterstrem
3. Ole Kjelby Olsen
4. Ken Jørgensen
5. Hans O. Strauss

Benny Petersen
Eivind Einersen
Hans N.S. Nielsen CR)
Stefan Hansen
Leif Jensen

4-4

1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0

Holdturneringen, 3. runde
G.S.F. I - V.S. I

6. H.Kjærsgård Anders.- Lars M. Pedersen
7. Carl Age Pedersen - Søren B. Petersen
B. Thorkild Braagaard - Jørgen Holst <R>
-------------------------------------------------
Man kan næsten ikke lade være, at tænke 6 år
tilbage, når Gladsaxe står på programmet. Det er
vel den værste kamp vi har spillet i mine 6 år i
VS. 3 - 5 var et mirakel, det skulle have været
1 - 7. Optakten var denne gang deprimerende. Afbud
fra Ole (man kan jo ikke kere hjem, når man har
drukket?!) samt fra Morten Stud., p.g.a. studier
kort fer kick-off. <Andre tænker med glæde tilbage
på studietiden, da havde man da tid til at spille
skak!).
Heldigvis traf jeg Hans hjemme et kvarter efter
start, så han hurtigere end man kan fortære en
portion skoldhed løgsuppe, var fremme og kunne
træde ind med den reglementerede halve times
forsinkelse (tak for hjælpen, Hans!).
Eivind havde utur. En beskeden fordel blev
forvandlet til en kvalitet, da modstanderen fik
spærret sit tårn inde. Det viste sig imidlertid at
være et genialt kvalitetsoffer med matsætning til
følge. Jeg selv spillede yderst opfindsomt, men
valgte på et tidspunkt en forkert strategi,
hvorefter det gik ned ad bakke, kulminerende med en
buk. Holst kæmpede godt, men den bondemand han
mistede i åbningen, fik han aldrig tilbage. Stefan
spillede et yderst stilrent parti og gendrev 1. b4.
Takket være dr.prim. Holst har de fleste VS'ere et
godt kendskab til denne åbning! Lars spillede samme
forsvar mod Engelsk, som han kvaste Morten med i
Vinterturneringen, men det må vist alligevel på
værksted, denne gang var det ihvertfald Lars, der
blev total kvast. Det skal lige indskydes, at
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Gladsaxes holdopstilling, ihverfald på denne
spilledag, ikke virkede stillet op i styrkeorden,
hvilket Stefan og Hans var begunstiget af.
Sidstnævnte hyggede sig gevaldigt, men om han ren
skakligt fik noget ud af det, er nok tvivlsomt.
Hans har jo tidligere fået nogen over næsen, når
han har skrevet at modstanderen ikke kunne spille
skak, så det vil jeg undlade! Søren burde optages i
skakkens Guinness rekordbog: For 3.gang i træk var
åbningen Dragevarianten i Siciliansk! Efter en ny
strålende præstation, må han nu kaldes ekspert udi
denne variant, ikke mindst fordi modstanderen var
af en anden kaliber end de foregående gange (spørg
blot Stefan og undertegnede). Lidt slinger i
g·l:=!Vinstføringen i slutspillet kan ikke ryste min
t)-o på, at Søren snart sidder i den anden ende på

lhbldet. Strauss er ikke hel nem at have med at
gare, men det var en fornøjelse at se Leif opsamle
terrænovervægt og små fordele til en overbevisende
sejr. 4 - 4, puha vi slap med skrækken, men der
skal helt andre boller på suppen, hvis vi skal leve
op til vore egne forventninger!

Benny

'Godaw igen' fortsat fra p. 5
om på, va mæ en ølflaske i steden for bonnen,
til ære for Barkhuus, vis I forstår vaje mener,
det er alså bare et fårslag.

Der er egenlig så meget jeg gerne vilde spørre
om, hvon går det for exsempel mæ ham bøvsemeste
ren, lever han ennu eller er han død af tørst?,
men jeg har desvære ikke tid til mer, plikten
kaller (sillesalaten!), og jee må slutte her.

I m~ ha det så got allesammen og undskyl uleg
liheden og med kærlig hilsen og med megen højak
telse.

Sophus Tarmgas.
Phillosoph.



Indbydelse til hurtigturnering - med handicap

Vi har på nuværende tidspunkt allerede
afviklet 7 runder af vinterturneringen,
hvorfor de som har afviklet de fleste af sine
partier, ikke vil få spillet så meget i de
kommende måneder.

Derfor indbydes hermed til en hurtigturnering,
der vil blive afviklet sideløbende med vinter
og holdturneringen. Der vil ikke være faste
runder. Man skriver sig blot på den opsatte
turneringstavle og erlægger kr. 20 (juniorer
kr. 10) hos kassereren, hvorefter man selv
finder sine modstandere blandt de øvrige på
turneringstavlen. Der trækkes lod om farven.
Efter partiet skriver vinderen (ved remis
hvid) selv resultatet på tavlen. Den der
scorer flest points er vinder af turneringen
uanset den procentvise score; det gælder altså
om at spille så meget som muligt! Der er
præmie til vinderen samt bedst placerede 1.-og
2.klasse spiller.
Den samlede spilletid pr. parti er 1 time
efter følgende regler:

Vinterturneringsklasse
Spillere fra samme klasse
Mesterklasse - 1. klasse
Mesterklasse - 2. klasse
1. klasse - 2. klasse

Minutter
30
25
20
25

Minutter
30
35
40
,35.

Turneringen starter den 27. januar, men man
kan træde ind på et hvilket som helst
tidspunkt af turneringen, hvis man blot
betaler det ovennævnte indskud. Følgende
aftener er umiddelbart ledige: 27. januar, 10.
februar, 2. marts, 9. marts, 30. marts, 13.
april og 20.april~ Sidstnævnte dato er indtil
videre seneste mulighed for afvikli~g af
partier.• Man er selvfølgelig velko~men til at
spille på de øvrige spilleaftener, men i alle
tilfælde har v~nterturneringen 1. prioritet.
God kamp! ,

På aktivitetsudvalgets vegne, Benny P



3.-Holdet på sporet (personoverkørsel?)!

Vss 3.-hold led torsdag d. 10/12 på udebane mod

Sporvejene I et usvigeligt sikkert nederlag på

1-7. Tallene taler ikke helt for sig selv, og

et resultat på 3-5 ville nok, sglvom et neder

lag aldrig er acceptabelt, have været mere rime-

ligt.
Det startede ellers så godt idet at alle(!)

faktisk mødte op (Preben og Bjarne dog noget

forsinket), hvilket i sig selv er noget af en

præstation.

Kampen forløb som følger:

Efter godt en time tabte Preben, der efter at

have vundet 3 bønder for en officer satte alle

3 i slag. 0-1.
Clausen havde gevinstchancer, men overså en mat.

Han sagde selv, at han nok havde spillet far

hurtigt. (Clausen har ellers spillet fint på

2.-holdet: 1,5 paf 2, og mistede kun det halve,

da han syntes det var ufint at spille på gevinst

når modstanderen havde sat en officer i slag.

En ren gentlemanpræstation, der kostede 2.-hol

det et halvt point.)

Bjarne spillede sin første holdkamp og var

pludselig væk. Hans modstander oplyste mig om,

at han havde tabt. 0-3.

io



Efter et rablende sindsygt træk klattede jeg enge

vinststilling væk og tilbød desillusioneret remis.

U,5-3,5.

Jesper bortjog enhver tvivl om pointdeling i et

slutspil med 2 bønder mindre. 0,5-4,5.

Ebbe sad bondet(!?) til brædtet og kæmpede for en

utopisk remis. Han havde en timme inde i kampen væ

ret bagud med to bønder, og opgav efter at have sat

et tårn i slag. 0,5-5,5.

Helge prøvede at komme ind i en Clausensk remisstil

ling (ingen brikker over 4. række), men blev knust.

0,5-6,5.

Bo havde ligesom Clausen og jeg gevinststilling, men

lavede på det afgørende tidspkt. en fejl og måtte nø

jes med remis. Slutstilling: 1-7.

Martin Granau 0,5

Bo Blangstrup 0,5

Helge Jørgensen 0

Ebbe Ask 0

Jesper Holm 0

Clausen-f. 0

Preben Christensen 0

Bjarne Sørensen 0

En lidt pinlig affære, der skal rettes op på når

Øbro IV kommer på besøg.

Til sidst mit parti, som kun er bemærkelsesværdigt



ved det træk, som hvid IKKE gjorde.

Hvid: mig sort: Robert Hansen

1.e4,e5 2.Sf3,SC6 3.Lb5,a6 4.La4,Sf6 5.o-o,Le7
6.Te1,b5 7.Lb3,d6 8.h3,Sa5 9.c3,Sxb3 1D.axb3,
o-o 11.d4,Sd7 12.Sbd2,Lf6 13.Sf1,c5 14.dxc5,
dxc5 15.Dd5,Tb8 16.Td1,Dc7 17.Le3,Td8 18.Dd3,
Le? 19.Sg3,g6 20.Lg5,Sf6 21.De3,Txd1+ 22. Txd1,
Le6 23.Sxe5,Lxb3 24. Ta1,a5 25.Sd3,Tc8 26.Lxf6,
Lxf6 27.e5,Lg7 28.Se4,c4 29.Sf6+,Kh8 30.Se1,
a4 31.Sf3, Td8 32.Sg5,h6 og så ••......••
33.Db6?? plantet i brædtet med selvsikker over-

bevisning a tempo og med et der på flg. trium

pherende hårdt slag på skakuret, så det gav et

gib i modstanderen. Denne tåbelige fælde und

går sort med texttrækket TcB.

Hvid burde have spillet 33.Dc5! og der følger

minimum tab af bonde og kvalitet eller mat med

33.-,Db? 34.Db6!,De7 35.DxdB+ o.s.v ••

En brøler af format, som desværre var ret ty

pisk for 3.-holdet hin sorte decembernat.

Remis efter yderligere 9 træk af tvivlsom

karakter.
Martin

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver
onsdag i lokalerne i Menighedshuset, llekistevej 156, ved
Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Stefan Ålekjær Hansen
Morten Muxoll
Steen Schousboe, p.t. USA
Hans Nielsen

79 lo 25
74 79 65

18 3o 95
6 47 84 33Ilubbens giro

Og hvad så med lidt flere partier i næste nr.?


