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KLAR TIL DET .AFGØRENDE SLAG

Næstsidste runde mod den ene af vore to konkurrenter til
oprykningen SK 41 Kampklubben blev ganske spændende. Og re
sultatet var såmænd ganske acceptabelt. Vi burde have vundet
større. Det kommer jeg tilbage til.
Før sidste runde var vi i hvert fald i den meget behagelige

situation som førende hold selv at kunne afgøre, om vi skul
le rykke op. Et knebent nederlag på 3-5 kunne gøre det •••

Morten Kaspersen (R) Eivind Einersen 0 - 1
Jan Bauner Søren B. Petersen ½-½
Kim Nielsen Gunnar W. Hansen 0 - 1
Karsten Larsen Hans Nielsen ½-½
Jan Løfberg Benny Petersen ½ - ½
Henning B. Sørensen Morten M. Hansen ½ - ½
Klaus Hestehauge Leif Jensen ½ - ·½
Bjarne Henriksen Lars Pedersen 1 - 0

Vort let indisponerede ottende bræt var først færdig- ikke
den bedste start. Lars demonstrerede igen det for mig tem
melig utrolige fænomen: At det skulle være så forbandet
svært at spille sort! Igen efter min ringe mening er for
delen ved førstetrækket groft overvurderet; det fremgår også
af alm. skaklitteratur. V.tåske er Lars' store styrke med
hvid på samme tid hans indbyggede svaghed med sort. Bliver
han bange for sin egen skygge?
Til alt held fik vi aldrig problemer af nævneværdigt omfang

på de resterende 7 brætter. Søren var en af dem, der skulle
have vundet; Bauners bondestilling var en ruin. Vildbassen
Bauner var tæmmet, så Søren kunne uden risiko have filet lidt
videre på stillingen. Han spiller bedre, end han tilsynela
dende selv er klar over.
Kan hænde at det var Gunnars parti, Søren havde skelet til.

Her fik Gunnar nemlig alt, hvad han ville have i en af sine
(unavngivne?) specialvarianter; specielt fik han modstande
ren til at føle sig usikker. Og det sidste kan Gunnar godt
lide. Uden kopi af noteringslister er jeg desværre afskåret
fra en mere detaljeret beskrivelse.
Eivind spillede et fantastisk (flot?) parti mod en modstan

der, som vistnok på papiret går for at være noget stærkere.
Han tillod sig i hvert fald at komme meget for sent - ca. en
halv time-, og det gør man ikke ustraffet mod Eivind, der,
hvad der glæder mig af principielle g!:'UD.de, ikke er bange



for nogen som helst. Kaspersen var helt nede i sækken, da
et sjusket træk fra Eivind pludselig kunne redde

sig i den yderste tidnød. Det gav ham dronning mod tårn og
løber og må.ske en teoretisk fordel. For holdets skyld satse

forståeligt nok aggressivt på at vinde. Og så lokkede
Eivind ham ind i et matnet. Fremragende!
Mortens parti burde modsvarende forbigås i tavshed; det er

ikke til at forklare, hvad der skete. Efter at have overspil
let hvid va.Ddt Morten plat en officer. Under normale omstæn
digheder, d.v.s. alt andet end holdkamp burde hvid straks
have opgivet. To træk senere forærede Morten officeren til
bage •••
Stillingen var fortfarende meget fordelagtig; men Morten

havde naturligt nok fået et chock og magtede ikke i det ef
terfølgende tårnslutspil at realisere fordelen. En fase af
spillet han ellers optræder virtuost i.
Både Morten og især Søren hørte til dem, der bagefter mente

at jeg i midtspillet havde været helt færdig. For en enkelt
gangs skyld: Sikke nu noget sludder. Jeg tror som Bent Larsen
ikke en døjt på det direkte, hvide kongeangreb i siciliansk.
Yderligere var jeg blevet inspireret af at se på deres point
tavle, at min modstander mødte frem med en loofo-score. Han
kom også farende med flyvende faner, jeg skulle smadres! Så
løb han ind i en lige venstre og var derefter langt mere med
gørlig. Jeg burde nok have vundet.
Store Jensen har åbenbart med årene dæmpet forventningerne

til egen kunnen. Ganske uberettiget. Forståelsen er for mig
at se ikke blevet mindre; men det er godt nok forbandet be
sværligt at sætte liv i kludene mod en mand, der intet vil.
Oe den sorte mand ville intet. Leif havde fordel og blot det
uheld, at tårnslutspil har en indbygget remistendens. Der
var dog grund til tilfredshed her hen mod slutningen af den
fjerde time, også Benny var på vej med en halv pind.
Benny havde haft den tunge tjans at spille hvid mod Volga

gambitten, ingen nem opgave uden dronninger heller. I de
første 5o træk er det som om, den sorte stilling pr. defini
tion er den hviæpositionelt overlegen, - svært at spille
mod. Benny havde fordel.
Altså 4~-3~, hvilket var omkring l½ points for lidt, som
an vil forstå. Selv med de objektive briller på var det

dog let at se, at holdet som helhed spillede klart bedre end
i starten af sæsonen. Ja, alt andet lige - det er det bedste
hold i min tid i VS.
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RYKKET OP I I. .
Man skal tro på sig selv. Det gjorde Vanløse skakklubs hæ
derkronede l.hold her i sidste runde af holdturneringen.
Forvist til kælderen i matchen mod Albertslund var der langt
til Tåsinge og Riddersalen på Valdemars slot; men mindre kan
også gøre det for mindre ånder.
Vi skulle have mindst 3 points mod et stærkt og ikke særligt

behageligt hold. Spændingen var intens. Ydermere spillede de
samme klubbers 3.hold også mod hinanden, hvilket efterhånden
gav et rend af mere eller mindre berusede supporters.
Vi troede på os selv - og vandt. Godt nok med den mindst

mulige margin, men i sig selv rigeligt. For Albertslund var
der langt fra 3½ til de nødvendige 5½ points. Meget langt.

Eivind Einersen Henrik Dalsgaard O - 1
Søren B. Petersen Henrik Kristensen ½ - ½
Gunnar West Hansen Jesper Pedersen O - 1
Hans Nielsen Carsten Nielsen ½ - ½
Benny R. Petersen Mikki Mihaljevic 1 - 0
?-lorten M. Hansen Brian Feldborg 1 - 0
Leif Jensen Jan K. Jensen ½ - ½
Lars M. Pedersen Bjarne Larsen 1 - 0

Albertslund er stærkest i toppen; bunden, specielt ottende
bræt er noget svagere. Vores hold er mere homogent sammensat,
det har været vores styrke i år.
I den allerøverste top måtte Eivind erfare, at i hvert fald

hans modstander var determineret, var kommet for at vinde.
Eivind fik det svært og var under pres næsten fra start.
Stillingen blev af en type, hvor de giftige modstød stort
set ikke fandtes, og skal jeg endelig give en subjektiv (og
uberettiget!) kritik af vort 1. bræt, må det blive noget i
retning af en tendens mod at spille for "pænt".
Uden at fremhæve betydningen af 1. brættet og gøre det til

noget særligt må man dog sige, at det luner at have en stærk
mand siddende der. Og uanset om Eivind selv er tilfreds, så
har han indfriet mine forventninger til ham. Modstanden har
været meget kvalificeret.
Efter at vi ellers var kommet fint ud af starthullerne, fik

vi bagud 0-1 en svaghedsperiode, hvor Albertslund vejrede
morgenluft. 5½ points syntes en overgang ikke helt urealis
tisk, og jeg noterede flere selvtilfredse ølræb, mens til
svarende VS'erne så bekymrede ud. Men så viste VS sin sande
styrke - se næste side:



HN

lignede Benny efter et drabeligt tid.nødsdrama. Eh
gennemgang af partilisten viser, trods Mikkis tab på tid en
retfæ=dig udgang; Benny havde bevaret sin naturlige fordel
genne~ hele forløbet. Jeg vil uden tøven kalde dette Bennys
bedste holdkampssæson for VS, spille- som resultatmæssigt,
topscorerpræmien en naturlig konsekvens.

fortjener også ros for sin realitetssans; det viste
gefter, at han var den eneste, der havde troet på min

stilling, efter at jeg for Gud ved hvilken gang havde lavet
en kapitalbrøler (mistet en centrumsbonde ••• ). Denne sæson
ville jeg ikke tabe, og det blev afgørende. Men kors hvor
har jeg ellers spillet ringe.
Hurtigt derefter Søren som havde lagt inspireret ud mod

Henrik. Det var et af de partier, vi aldrig kunne tabe. Med
Søren i en lidt mere koncentreret stil var Henrik ikke slup
pet så billigt. Men han forsvarede sig godt, kæmpende for
oprykningen selvfølgelig - en rigtig holdskakspiller. Søren
har på trods af min kritik undervejs gjort det meget fint,
i den overbevisende holdskakstil, satsende på det sikre -
til almindelig benefice for kammeraternes nervesystem.

ligvis havde Albertslund i deres periodevise eufori glemt
sidste bræt. Der stod de nemlig til tab hele tiden. Og ikke
nok med at Lars fik æren af at bringe os foran 3-2 og dermed
i 3. division, han fik sig også en herlig og risikofri træ
ning i slutspil. Lidt mere stabilitet i spillet og Lars vil
avancere op ad rangstigen.

var den skid slået, og Jensen kunne med god samvittighed
tage remis, selvom han efterhånden var kommet til at stå
bedst. få nær en enkelt smutter en stabil indsats • .Måske vi
næste sæson får at se den gamle fighter Jensen; han kan
vinde over hvemsowbelst.

r vi nu var bedst, skulle vi også vinde matchen, og det
sørgede Borten for i vanlig stil. Hin kritik af Mortens spil
i de to første runder-bar frugt, han kan spille uhyggeligt
godt skak, sådan lidt hen i retning af Korchnoi - og lige
så god i tidnøden.
Ingen i klubben bærer i den grad ambitionerne til skue u

den på trøjen som West. Her i sidste runde beklagede han sig
ciog over manglende oplagthed og inspiration, og kun tidnøden
op mod træk 32 kunne loppe ham lidt op. Hans modstander spil
lede godt for sin chance og vandt ikke ufortjent. Og endda
har Gunnar været en kæmpeforstærkning af holdet. Pl o t ;
Tak for denne gang. Vi snakkes ved i 3. division.



H O L D K A M P R E f E R A T

Holdturneringens .æstsi dste runde spilledes for III-holdets vedkommende

i Ballerup mod "TÅRNET" den 27/2. Clausen Frederiksen war ko1111net tilbage

til holdet, men ban har for tiden ikke medgang i sit spil og tabte hurtigt.

Rendlev har måttet melde fra de sidste gange og var her erstattet af finn

Madsen, der ~ar sat ved 1ste brædt, men han tabte til en modstander, der
"nøgternt benyttede sig af sin aerbcnde , I ingen af de nrige seks partier

havde vi videre vanskeligheder, og vi fik points i dem .al le, således at

resultatet blev et matchpoint til os og an score på 5 1td 3. Remis blev

det for Helge Jørgensen, hvis modstander hivde en elendig l1ber bag egne

bander mod en sprinqer; og ellers var der tårn og flere bø11der på begge

sider. Jesper Holm måtte også tage remis (med Hvid), sk1At Sirts bøader

på kongefløjen var sårb?re. Selv havde han en dårlig løber, men den stod

dog foran bø1derne. Modstanderen var en junior, der soillede så hurligt,

at hans tidsforbrug var det halve af nolms. Vore gevi11ster besørgedes af

de øvrige. Henrik Pedersen sørgede som sædvanlig for1 at modstanderen

ikke fik åbne linier til sine tårne. Til gengæld etablerede han med siA

egen, tætte bonderække en gaffel og vandt. De mest spændende partier
. die detvar Erling Madsens ved 3 brædt og Bo Blangstrups ved 2 brzdt.

(~edryk'.iede bag reserven ved l ste). Erling Madsen plejer at rette et

direkte angreb mod ~odstanderens kongestilling. Her i Ballerup blew Sort

så trangt, at han en overgang havde kongen i hj~rnet, begge tårne hjemme,

fire(!) officerer på sin a~den række og en la~ springer på a5. Der var
flere måder at vinde på, og det lykkedes let for Erling Madseno 81 Blang

strup havde ved overgangen til slutspillet to bønder mere og kvalitets

overvægt: tårn for springer. Desuden var der en 1,ber og et tårn hos hrer.

Hans faste greb om modstanderen sl~p denne aldrig fri af, og ha• havde

kunnet opgive tidligt. Partiet var alligevel værd at følge, ferdi Bo B.
med stor sikkerhed undgik at gøre de fejl, som modstanderen ville have hal!!

til at begå. Min modstander ved Bde brædt var uerfaren i åbAingsspillet

og mistede en officer ved en forkert afbytning allerede i 7. træk. Han

blev presset til endnu een i 23. og opgav hurtigt.

Svend Eo



H O L D K A M P R E F E R A T

ette, det sid~te af de flade ng kedelige holdka~preferater, - sådan

etegnet af en selvbestaltet, kritisk anmelder i FRIBONDEN° skal behandle

III-holdets 700 runde i holrtturneringen og holdets przstatio• i sin helhed.

Vi var nyoprykket til 3- rekke gruppe 3, men kun i de farste runda- kv•ne
det ses, at det var sværere at få points. Efter det st1re •ederlag til

BRØNSHØJ SK I i december van~t vi senere både ude og hje111me, 19 wi slat

tede mad Z6i poi~ts eller lidt under 50 %. ,1aceringen bli,er formentlig,

når alle resultater er rapporteret, som nr. 5 eller 6 blandt 8 hold••

Måles præstationen i match-points som f. ex. i fodbtld, placeres vi i
bedste halvdel på grund af vor slutspurt, men denne måling er jt ikke

relevant i Skak, da vort spil ikke er noget egentligt holdspil.

Alligevel skal holdet fungere som et hold med hensyn til lll1detid og -sted,

at sende afbud i tilfælde af forfald etc., og holdlederen har fået dette

til at virke perfekt. Kun eet parti blev tabt på grund af •debllvelse, og

der var - mig bekendt - gode grunde til, at en reserve ikke kunne tilkaldes.

o~vendt har vi vundet eet parti u~cn kamp. Modstanderen var JERNBANEN, tg

sandsynligvis ville vor mand, Bo Blangstrup, have vundet alligevelo

Seks af holdets otte mand har spillet ved hver rcnce, Af reserver har d
benyttet fem, men i modsætning til forrige år, da reserverne vandt 100 %
;g dermed bidrog væsentligt til oprykning~n, har de i ~r kun taget l~ ,ta.
l r~mpartier, hvilket tyder på, at holdet "kan selv"o Dette ko111 til sy11e i 7. rd.

i nogle af partiernP,. [rling Madsen fik påny et dronningeslutspil, 1e11 med

en officer mindre. Med indvunden erfaring fra Brenshej (!) bevarede ha11

det taktiske overblik overfor en modstander, der ikke forsttd at rlade.
Denne tillod dronningeafbytning, men gle111te at hans lgber ikkt kunne nå

at stoppe en fribonde, hvis forvandlingsfelt var af modsat farve so• hans

løber. I et blokadeparti uden dronninger, men ne d et tårn og alle lette

officerer på begge sidetoghvor kun tårnene kunne bevæge sig, ltd Bo

Blangstrup sin konge avancere som angrebsbrik helt til h5 til opptsiti111

overfor den fjendtlige konge. Da stillingen alligevel ftrblev låst,

retirerede han, og den sorte konge fulgte efter(!). Den blev fanget i

forts. s. 12
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Hegnskab og budget.

Med nærværende Fribonde foreligger regnskabet
for 1989/90, som trods et dystert budget og sto
re ekstraudgifter alligevel stort set balancerer.
Det drøfter vi på generalforsamlingen, og lad os
så hellere se på budgettet for næste år, som vi
altså allerede har taget hul på.

Hegner vi med uændret medlemstal og iøvrigt
normale indtægter og udgifter, kommer budgettet
1990/91 til at se sådan ud:

28170,-

16600,-
2000,-
loooi..::._ 19600,-

7150,-
9120,-
3800,-
1000,-
500,-

3000,-
3600,-

Økonomisk sekretariat.

klubkontingent
huslejetilskud
renter

KSU-kontingent
lokale
Fribonden, tryk
juniortilskud
holdturnering
inventar
porto & diverse

Udgif'ter:

Indtægter:

hvorefter vi altså kan forudse et
underskud på 8-9000 kr, og selv om
vi regner med et betragteligt til
skud fra Barkhuus' velsignelsesrige
virksomhed, kommer der dog til at
mangle 5-6000 kr. - Nok viser det
sig hvert år, at det ikke eår så galt
som præsten prædiker, men alligevel-.
Situationen er uholdbar; klubkontin
gentet dækker ikke eneang de faste

~ udgifter, så der må gøres noget ef
fektivt. Vi har i J år kørt med uændret kontin
gent, og det er jo nok d6r løsningen ligger, men
bestyrelsen har endnu ikke drøftet sagen. Nu kan
I tygge lidt på det, og så tager vi stilling på
generalforsamlingen.

·· DET ULØ'ofe PRO
BLEMl<oMPLEK0
OMKP.1 NG \/C>R Ø-

~t<oNOMl0KE • -
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Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag til ændringer i vinterturneringsreglementet
gældende for sæsonen 1990-91.

1) Alle runder starter kl. 19.30.

2) Turneringen for Almenklassen foreslås opdelt i
to selvstændigt efterfølgende turneringer.
Der afvikles først 7 runder efter Monrads
turneringssystem, kaldet forrunden, som
tilstræbes afsluttet ved udgangen af
kalenderåret. Dernæst dannes
to grupper, kaldet finalerunden, som
sammensættes efter følgende regler:
(For at deltage i finalerunden stilles ikke krav
om deltagelse i forrunden)
Gruppe A:
a) Nr. 1 - 5 fra forrunden.
b) Bestyrelsen vælger yderligere 3 deltagere

blandt de tilmeldte til finalerunden.
Der spilles alle mod alle (7 runder).
Vinderen af denne gruppe erhverver ret at
deltage i den efterfølgende sæsons
Kandidatklasse.
Gruppe B:
Alle deltagere der ikke er indplaceret i nogen
af de øvrige klasser/grupper. Der spilles 7
runder efter Monrads-turneringssystem.
I forrunden uddeles ingen præmier.
I finalerunden er der præmie til nr. 1, 2 og 3 i
både gruppe A og B.
Ved ligestilling afgøres placeringen i gruppe A
og B henholdsvis ved hjælp af Sonneborn-Berger
og almindelig korrektionsberegning.

3) Mesterskabsklassen spiller efter den for 1.
holdet gældende betænkningstid, dog maksimalt 4
timer pr. spilleaften.
Kandidatklassen spiller efter den for 2. holdet
gældende betænkningstid, dog maksimalt 4 timer
pr. spilleaften.
Almenklassen spiller efter den for KSU's
holdturnering gældende betænkningtid.



Begrundelsen for ovennævnte ændringer er følgende:

Forslag 1: Den sene start (kl. 19.45) gør at
efterfølgende analyser af partier ikke nås, da
sidste bus og tog ofte kører omkring kl. 24.
Matematisk betragtet kommer alle et kvarter før
hjem. I øvrigt vil vi også fremover starte vore
hjemmekampe i holdturneringen kl. 19.30!

Forslag 2: I Almenklassen er der et stort frafald
af deltagere, hvilket medfører en mindre sportslig
afgørelse af deltagernes slutplacering. Desuden er
det ofte umuligt at indplacere nye medlemmer, som
først dukker op efter turneringen er påbegyndt.
I den nye turneringsform vil det være muligt, at få
nye medlemmer med i turneringen et stykke hen i
januar måned.

Forslag 3: Klubbens mål er til enhver tid, at klare
sig bedst muligt i holdturneringen. Derfor bør man
så vidt muligt spille under de samme betingelser
både i vinter- og holdturnering.

P.b.v.
Benny

~

fortsat fra s. 7:
et matnet vævet sammen af tårnet og en bonde, assisteret af de to løbere

og den stærke konge. En taktisk sejr. So Blangstrup var dermed holdP.ts
t.:f-1:.1..,,rt:'1', Hrn, ik Pedersen, der nu træner med en coeputer, spl l Iece so111

sædvsnl i qt sikkert og vandt. .bningsspillet lignede Kasparofs parti red~
Curt flansen, spillet for nylig, m~r, Sort kunne ikke Iektica, Helge Jergen•
sen vandt sit første holdkampparti i år. fra begyndelsen stræbte Hvid i
for høj grad m0d Iorenkl inq, og det ligrede en storeesterreads efter e•
snes træk. Heldigvis fandt Helg~ Jørgensen på at sende sin dronning frem
til b~, hvor den s~~men med et tårn beherskede alle de sort, felter i

nærheden. Ilvi ds dronning og løber stod på hvidt ligesom Serts blokade

bønder i centrum, og det gjorde ikke noget, at Ssrts eqcn løber tgså
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stod på hvidt. Efter afviklingen beholdt Sort overtaget 19 '?•dto
m holdlederskabet har kostet Jesper Holm nogle halve pcists, er ikke

til at vide. Der findes ingen statistik over den slags, ■en R1glt af
har.s remiser - tre i alt ~ har været godt spillet. N, vaodt han for f1rste
ga.ng i år i et tårn + springer-slutspil med under"Rgt i bønder, 11e11 med

overvægt i initiativ. Vore to tabspartier spilledes af Bauers ved lste
cu af Frederiksen ved 4de. Denne spillede sos sædvanligt med fl aakeret
onqeløber og lukket centrum, men hin er ikke i form for tiden. Ved 8de

brædt spillede min modstander Skandinavisk, og det giver ingen problemer
for Hvid. Han lod sig provokere til at bytte springere på c3, og den
stærke dobbel tbcnde blev en faktor i spillet. Den kostede til sidst en
officer, og Sort begik en ~orsom SelVlllat.
Det skulle have været nævnt i indledningen, at m1dstandcrnu ,ar
ALBERTSLUND III, datoen den 21. marts, spillet hjemme. Reultat: 6 ptso

raod Z i vor favør.
Svend E

K-SKAK NAT-SKAK QUINTATHLON

Den 23. maj vil vi for en gang skyld slå over i den
lidt lettere genre. Denne aften, som er aftenen f0r
Kristi Himmelfartsdag(som er fridag for de fleste),
vil vi afvikle et større arrangement.
Proyrammet for aftenen/natten s~r ud som følger:
Kl. 19.45 K-skak

Deltagerne på vort 3. divisionshold i K
skak gør status og gennemgår de mest
interessante partier/stillinger.
Tilhørerne er selvfølgelig yderst
velkomne med kommentarer og gode råd.
Vi forventer, at det vil blive både
lærerigt og spændende.

Kl. 21.30 Nat-skak
Dette er en helt ny ide fostret af den
vanvittige bestyrelse. Nat-skak er i
virkeligheden mere nat end skak, idet vi
ikke har sat noget sluttidspunkt, men



derimod har fastlagt en konkurrence,
bestående af 5 discipliner, som ikke har
så forfærdelig meget med skak at gøre.
Quintathlon består af følgende:
1. Dam
2. Makker-lyn
3. Ludo
4. Meyer/Majer/Mejer/Meier (terningspil)
5. Idiot-lyn
Mens den endelige tilrettelægning finder
sted, vil der blive serveret nogle
håndmadder, således at alle kan holde
til de fem idrætsgrene. Der vil blive
kåret en samlet vinder af de 5
konkurrencer og denne vil blive beæret
med et bevis på sejren. Reglerne vil
blive gennemgået selve aftenen, men vi
kan da afsløre, at man kan smide
dårligste "sejlads" væk, så hvis du ikke
er ekspert i alle grene, kan du vælge at
afstå fra deltagelse i en af dem og
alligevel have vinderchancer.

Inds~uddet er kr. 20, som dels dækker håndmadder og
præmier til vinderne.
Af hensyn til håndmadderne beder vi om tilmelding

senest 16. maj 1990. Tilmelding sker til enten
Benny, Gyldholm eller på tavlen i klubben.
For de særlig spilleivrige vil der ud over
konkurrencen være mulighed for bridge andre
terningespil mm .. Mød frem til denne hyggelige
adspredelse fra den kedelige grå hverdag.

P.b.v.
Benny
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Lingvistisk set.

Hedaktør & sprogrøgter Steen sætter i martsnum
meret helt berettiget springerga.fi'elen pa plads,
men i samme nummer forekommer en endnu værre buk,
som han åbenbart har overset; det må man tilgive
ham, da det ikke er tysk men angelsaksisk, han er
specialist i. - Steen skriver også, at tysk efter
nogle (alle?) tyskeres mening er et logisk sprog;
det er en tilsnigelse, som stammer fra et bevin
get ord, de som så meget andet har tyvstjålet, i
dette tilfælde fra fransk, idet det forekommer i
Alphonse Daudet's Contes du lundi fra 1873, helt
nøjagtigt i fortællingen La derni~re classe. -
Og så har jeg vist blæret mig tilstrækkeligt, el
lers kan I godt få citatet på originalsproget.

Men nu til den buk, som sprogrøgteren altså har
overset: Frode Sejersen citerer Tartakower for
In solcher Lage hilft nur Schlauchheit. Det dre
jer sig om snuhed, som faktisk hedder Schlauheit.
Og Schlauch betyder slange, men en anden slags
end brille-, klapper-, kvæler- og andre reptiler,
som jo er meget snu. Der foresvæver vist FS no
get om Eva og slangen, men selv om historien fo
regik i Edens have, var det vist ikke en have
slange, der lokkede Eva til at æde ævler og smi
de figenbladet, og det er netop den slags slan
ger, der betegnes med "Schlauch".

Den danske sprlk er en majet schwer An.
~år vi nu er ved det sproglige, kommer jeg til

at tænke på, at vi her i klubben har en funktion,
der kaldes kasserer (som osse er mig). Det er i
grunden ikke korrekt, eller også har jeg i min
blåøjede naivitet helt misforstaet et eller an
det. Jeg har den opfattelse, at kassereren skal
sidde på sin flade og modtage de penge, der til
de foreskrevne tider frivilligt strømmer ind fra
glade medlemmer. Til en vis grad strømmer de og
så, men i alt for mange tilfælde må jeg flintre
omkring og rykke, tigge og undertiden true, ofte
indtil en halv snes gange hos samme offer. Der
for synes jeg, at kassereren fremtidig bør hedde
inkassator; i hvert fald føler jeg mig som den
stakkels hr Schwann i Matador, der i sin usige
lige fornedrelse må piske fra dør til dør uden
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andet resultat end et psykisk spark i - nå ja,
også i sin flossede selvagtelse.

Gør et opri~tigt forsøe på at forstå min elen
dighed; jPg appellerer til jeres ædle karakter:
h j æ Ip mig, h jr-Lp mig dog til en menne skevæ r-d Lg
tilværelse. F'ore t.ag jP.r noget v i r-ke Lig e ff ek tLvt ,
oms& I skal gå til den revolutionære yderlighed
at betale kontingent rettidigt.

- Eller skal jeg tro, at min usseldom rager
jer en devalueret høstblomst???

Jl
LYN MESTERSKAB 1990

Onsdag den 16. maj afvikles det årlige
klubmesterskab i lynskak. Turneringsformen afhænger
af deltagerantallet. Indskud kr. 10. Tilmelding på
spilleaftenen senst kl. 19.50. Selve turneringen
starter kl. 20. Mød frem alle mand, stærke som
nindre stærke og prøv kræfter i denne specielle
disciplin.

P.b.v.
Bennyø

Kassereren.

Onsdag 9. maj
Onsdag 16. maj
Onsdag 23. maj
Onsdag 3o. maj

PROGRAM

Hurtigturnering, udsatte partier
Lynmesterskab. Se ovenfor.
K-skak, udsatte partier. Se side 13
Generalforsamling. Se side log 8-12

~ Vinterturnering: Morten, 31 74 77 76 Ø
Fribonden udgives af Vanlose Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Alekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Benny Petersen
Børge Gyldholm
Hans Nielsen
Steen Schousboe

Klubbens giro

42 22 26 37
31 74 35 21
31 57 54 88
31 71 74 97
6 47 84 33

Formand
Kasserer
Redaktion


