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Instruktorordningen

Sam bekendt blev det på sidste generalforsamling ved
taget at indføre en instruktorordning i klubben. Pri
mært for at træne holdene til bedre resultater, men
også generelt som en af de efterlyste aktiviteter på
tværs gennem klubben, hvor de mindre stærke spillere
får lejlighed til at stifte bekendtskab med de stær
kere spillere, deres strategier og fiduser osv.
Vi har jo udmærkede lærerkræfter i Søren og Eivind i
forbindelse med demo-brædt-arrangementerne , men den
særlige fordel ved instruktor-undervisningen består i,
at det er a,s eg,e og holdkamneraternes partier der
bliver gennemgået, og ikke een eller anden storme
sters. De 'bukke' vi laver behøver vi selvfølgelig
ingen instruktor til at vise os, de bliver normalt
eksponeret ret ubarmhjertigt af vores modstandere, men
vi kender jo situationen, hvor vi står udmærket i
f.eks. 9.ende træk, men klart næstbedst i træk 15.
Hvad er der egentlig foregået, er der et tilsyneladen
de uskyldigt træk, som efter en
kropsvisitering viser sig at være syndigt, hvad kunne
der være spillet i stedet for, osv.

Instruktorerne, som i denne sæson skal fortælle os
lidt om det, er

1. holdet
2. holdet
3. holdet
4. holdet

tr-æner sig selv
Benny Petersen
Steen Schousboe
Knud Larsen

som alle besidder såvel spillestyr-ke som pædagogiske
evner i tilstnl!kkeligt mål. Det er op til instruk
toreme og holdene at aftale hvordan det hele skal
foregå, det eneste der ligger fast er datoerne for
instruktor/hold-møderne, som i denne sæson er: 11/11,
2/12, 2011, 1012, 3/3 og 24/3. De er lagt efter hold
rundeme, og deler iøvrigt aftener med 'udsatte parti
er', så hvis man ikke vil gå glip af visdamien, sørger
man for ikke at have udsatte partier.
Det siger sig selv, at også nye medlerrmer, eller andre
som ikke spiller fast på holdet, men som har interesse
i holdmøderne, er velkame deltagere.
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Rønne er langt væk; eller: Holdånd er ikke nok
L holdet ude mod Rønne, L runde

Rønne I - Vanløse I 4 - 4
Peter Bjørntoft - Søren B. Petersen ½- ½
Kim H. Larsen - Eivind Einersen 0 - 1
[ichael Nielsen - Gunnar West ½-½
Jens Peter Mei/vang - JesperAsgaard 1 - 0
Alfred Gummesen - Ole Delfter 0 - 1
Oskar Nielsen - Morten M. Hansen 0 - 1
Rune Andersen - Lars M. Pedersen 1 - 0
Bent Sdtill Hansen - Bendt Wiberg 1 - 0

Sidste år var vi en del, der talte om
den dårlige holdmoral på 1. holdet.
Men i år ser det ud til, at vi begynder
på en frisk. 1. runde, ude, mod Røn
ne, i Rønne. At undgå afbud er noget
nær et mirakel...

Vi tog derover lørdag morgen
med flyvebåd og ankom omkring kl.
14. Efter frokosten var vi så parat til
at se lidt af Bornholm, for mit ved
kommende for første gang. Men vi
havde ikke taget busserne i ed, for
efter spisepausen gik den første bus
ud af Rønne først lidt over 4, og da
solen gik ned kl. halv fem, var der
ikke megen tid til at se på seværdig
hederne. Deprimerende.

Men ikke alt var lige surt. Born
holmsmuseet var OK, og på hotellet
(Sverres Swing Cafe) serverede de
god mad og levende musik, der dog
ikke var så høj, at den generede på
værelserne (vi havde 3 værelser, og
en snorker i hver, så musikken blev
totalt overdøvet).

Seriøse som vi var, smed jeg som
holdleder alle folk i seng kl. 24, så vi
kunne være friske til næste dag. Næ,
det skortede ikke på forberedelserne.
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Vi havde dog ikke kunnet forbe
rede os på modstanderne, for hvem
har nogensinde spillet skak på Born
holm? Men modstanderne kendte vel
heller ikke noget til os, formodede vi.
Og blev en smule overraskede, da vi
så en stribe Fribønder ligge fremme
i spillelokalet. Uden at nævne navne
kan jeg oplyse, at vi mistænker, at
der er tale om en bornholmsk for
rædder fra vor egen klub...

Nå, men til spillet:
Bendt var først stødt til os søndag

morgen og havde tilsyneladende
travlt. Lynhurtigt fik han fordel med
enkle midler, men brændte siden et
straffespark. Jeg har lovet ikke at vise
hans 23 ... Sf5???????????????? i bla
det, så jeg bringer kun partiet til og
med hvids 23. træk:

Bent Schill Hansen - Bendt Wiberg:
1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. c4 Sb6
5. f4 dxe5 6. fxe5 Sc6 7. SO Lg4 8.
cS? Hvis hvid spiller 4-bonde varian
ten, skal han fandengalemig kende
teorien. Dette råd havde han tilsyne
ladende ikke fået. Nu får sort fordel.
8...Sd5 9. Le2 e6 10. o-o. Og nu fin-



der Bendt det kreative og stærke:

10...Sde7! På vej mod f5. 11. LbS SfS
12. Khl Le7 13. h3 Lxf3 14. Dxf3 o-o
15. Lxc6 bxc6 16. Tdl Dd5. Stille og
roligt. Bønderne løber ingen vegne.
17. Dg4 h5 18. Df3 Tfd8 19. Df4 Tab8
20. b3 gS 21. Df2. Og nu er det tid til
at høste frugterne: 21...Sxd4 22. Lb2
Lxc5 23. Sc3.

... og sort vinder enkelt med det ene
ste træk, man kan overveje, nemlig
23 ... Dxe5, eventuelt med planen

... Ld6. Hvid er færdig.
Lars er en tryghedsnarkoman.

Han spiller lukket siciliansk, fordi
han hender stillingstyperne. Når mod
standeren så spiller en utraditionel
variant (tidligt .. .f5), mister Lars
modet og tror, at han står dårligt. Og
når han mener at stå dårligt, spiller
han uden den vanlige glød, dvs. dårli
gere end normalt. En ond cirkel. Som
sagt, så sket. Lars gav aldrig rigtig sin
modstander kamp.

Jesper spillede for passivt i sin
passive stilling og fik grumme pro
blemer. Han kunne have spillet på
modstanderens svagheder, men spille
de i stedet noget, der trods alt vandt
en kvali tet. Han havde blot overset,
at kvali teten var et for lille plaster på
såret omkring kongestillingen. Mod
standeren havde afgørende matan
greb.

Ole/Miki tager mere afslappet på
sin skak end vi andre. Øl er som
altovervejende hovedregel bandlyst
for spillere, men det håndhæves ikke
/ kan ikke håndhæves over for Miki.
Der spiller holdskak som aldrig før;
sidste sæsons 6 ½ af 7 følges fore
løbig op af et sikkert 1-tal i første
runde. Med i historien hører dog
også, at Rønne-manden (Rønnen?)
ikke gjorde megen modstand mod
Mikis tålmodige spil på en lille, men
sikker fordel.

Søren spillede mod Rønnes klart
bedste spiller. Ikke desto mindre bør
Søren kunne bøffe ham med hvid.
Det blev et kompliceret parti, hvor
ingen rigtig kunne finde ud af, hvad
der foregik. Modstanderen ofrede
(tvivlsomt?) en kvalitet. Dernæst kom



der en kompliceret afvikling, hvor
resultatet blev en tilbageofring af
kvaliteten og overgang til dronning
slutspil. Med en meget åben konge
stilling, som i partiet, ender den slags
næsten altid med evig skak. Således
også her.
leg spillede ganske roligt og lod

modstanderen tage initiativet. Han
brugte som tak herfor uforholdsmæs
sigt meget tid og lavede en fadæse i
midtspillet, så jeg kunne overtage
styringen. Jeg kunne endda vinde en
officer, men spillede det ikke (ud fra
devisen: tjuhej, det går nok allige
vel?). Jeg havde på trods af den for
passede chance fået fordel, og i hans
tidnød kunne han slet ikke finde ud
af det.

Gunnar ofrede vanen tro en bon
de i åbningen. Modstanderen kendte
måske Gunnars ry og turde ikke tage
den. Til gengæld fik modstanderen
en ren tabsstilling, med udviklingsfor
spring, bedre bondestilling og god
mod dårlig løber til Gunnar, der
snart kunne indkassere en bonde.
Gunnar kendte imidlertid ikke sine
egne begrænsninger og fremtvang
afbytninger. Slutspillet var tykt vun
det, men Gunnars midtspilsteknik er
nu en gang en del bedre end hans
slutspils"teknik". Merbonden for
svandt snart, og vi begyndte så småt
at frygte, at Gunnar også ville finde
en måde at tabe partiet på. Men
heldigvis lykkedes det at holde den
halve.

s

Morten spillede det mest helstøb
te parti. Med solidt positionsspil fik
han en minimal fordel og byttede en
hel æske brikker af. Mortens teknik
i slutspil som det fremkomne er en
sand nydelse. På gangen ændredes
holdets opfattelse sig fra sandsynlig
remis over "måske har han en lille
fordel" og "jeg tror, det er remis ved
korrekt spil, men modstanderen kan
nok ikke finde ud af det" til "jeg tror,
Morten kører den hjem" og til slut
"klar gevinst". Alt sammen uden at
modstanderen lavede fejl. (Jeg skal
dog pudse min glorie og tilføje, at jeg
fra slutspillets start sagde, at Morten
ville vinde partiet).

Der var altså enkelte lyspunkter
i denne 4-4 kamp. Men det ændrer
ikke ved
- at Rønne er gruppens absolut
svageste hold
- at vi egentlig ikke fortjente meget
mere end de 4-4
- at vi på papiret ikke bør have
nogen chance for at hamle op med
de bedste hold i gruppen
- og at vort 1. hold ikke kan stille
med de stærkeste spillere i klubben
(bl.a. Hans og Benny savnes).

Jeg må derfor med skam i stem
men sige, at jeg absolut er pessimist
med hensyn til vore chancer.

Det bliver meget svært at undgå
nedrykning.

Men - hvem ved? - jeg har før
taget fejl.

Eivind



Holdturnering, 1. runde
v.s. II - Tårnby II
------------------------------
1. Hans Nielsen - Erik Nissen
2. Benny Petersen - Ole Brandt
3. Knud Larsen - Ebbe Klitgaard
4. Steen Schousboe - Svend Arnkilde
5. Jørgen Hansen - Leif Nørgaard
6. Erik Von Essen - Ole Anker
7. Niels Rendlev - Bjarne Mielow
8. Jørgen Holst, dr- NN

3 - 5
-----
0 - 1
0 - 1
l. l.
2 - 2
l. 1
2 - 2
1 - 0
1 - 0
0 - 1
0 - 1

Vor nye formand er sandelig optimistisk.
"Fiasko" skriver han, hvis 2. holdet ikke
rykker op i Mesterrækken. Jeg tror lige, at
søren bør studere modstanderholdenes standard
inden sådanne væmmelige ord nedfældes på
skrift. Og kig så lige en ekstra gang på vort
eget hold. Lutter gamle, nedslidte spillere,
der alle har haft deres bedste tid. For 10 år
siden havde dette hold været udsigtsrigt, men
nu er det et veteranhold pyntet op med et par
nye (Jørgen Hansen og Knud Larsen).
Jeg er bange for, at klubben må indse at
sæsonens første (og forhåbentlig eneste)
fiasko allerede nu er en kendsgerning. Ellers
skal der ske mirakler med spillerne i de næste
runder.
Somme er tillige af den mening, at Hans og
Benny (undertegnede) kan forstærke 1. holdet.
Det burde kunne tilbagevises, når vi starter
med et par pluk fra deres indsats. Først Hans:

Hans fører de sorte og overser følgende banale
dronningoffer. Se hvor smukt og hurtigt det
hele kunne have været afgjort:



1 .... , Dc6+! 2. Le4, Sxe2!! 3. Lxc6, Lxc6+
4. Se4, Sc3!! 5. Dxe6+, Td7 6. Dxc6, bxc6
7. Sxc3, Td3. I alle bivarianter opnår sort er
solid fordel.
Som noget nyt indlægges en lille konkurrence:
holdkampreferatet: Hvem så og demonstrerede
dette finesseagtige dronningoffer (se svaret
sidst i artiklen). Desværre valgte Hans en
anden fortsættelse, men der kom endnu en
mammutchance senere (omkring tidskontrollen):
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Her vinder Hans meget instruktivt på følgende
vis: 1. Tfl(!}, Txfl 2. Sxfl, Tdl 3. Tf2,
Lc5. Nu er der opstået hvad Gunnar dØbte, som
den evig(grønne), uddødelige traktvang. Sort
kan ved lejlighed hente bonden på eS med
løberen og bringe kongen til e7. Der bliver
tilsidst ingen felter til tårnet og hvid ender
i føromtalte tvæktvang. Fx. 4. Tf., Kd8
5. Tf., Ke7 6. Tf., Ld4 7. Tf., LxeS osv.
Endnu senere forcerede Hans for voldsomt og
dermed et bunduretfærdigt nul til Hans.

Lad os straks se på vort fantastiske 2. brædt.
Nydeligt spil havde bragt følgende stilling:
(Benny hvid)
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I de næste træk fungerer hjernen endnu:
26. Lc8, La4(!} (Det havde jeg ikke set,
dyrebare sekunder måtte benyttes) 27. Del,
Seg4 28. e3, Txb4 29. Tal?? (29. Txb4, Txb4
30. Tc7, Db6 eller 8 31. Txe7 vinder, hvilket
ikke skulle være så svært at se, det var
jo hele planen med Lc8!), Db6 30. Txa4 Time
gentlemen, time. Der er stadig mindst remis
efter 30 .... ,Txa4 31. Ddl, Txf4 32. gxf4.
Det er anden gang jeg taber på tid med dette



fantastiske skakur, hvor vingen falder inden
den er vandret. Beklager, jeg vil ikke spille
med disse nymodens ure mere.
Og lad os lige tage endnu et af de gamle
koryfæer. Steen vandt tidligt en bonde og
derefter hygge, hyggede han sig. Lige
pludselig blev det for meget hygge, et
uskyldigt kongetræk og modstanderen blev
lukket ind i partiet igen, ½-½. Før disse
vederstyggeligheder var følgende hændt.
Nillers parti forløb i den sædvanlige stil og
som før set, var han først færdig. Også hos
ham svigtede koncentrationen og et enkelt træk
vendte op og ned på det hele; gammelmandsskak!
Vonne var anderledes på mærkerne. Faktisk
lignede også hans parti utallige af hans
tidligere (remis)partier, men da modstanderen
glemte at rokere, fandt Vonne noget smart; det
tegner lovende. Knud var sædvanen koncentreret
og målbevidst. Den respekt han inden partiet
havde for modstanderen forsvandt efterhånden
og der blev presset. Der var imidlertid ingen
gevinst og faktisk kunne sådanne forsøg have
givet bagslag, så fornuftigvis½-½. Jørgen er
blevet holdleder og viste vejen. Hans
resultater i VT sæsonstarten er ingen
tilfældighed; han er i kanonform. Dette parti
var en positionel nedspilning, fortsæt!
Doktoren er heller ikke, hvad han har været.
Her må man dog kritisere holdlederen. Holst
har fået et kompleks overfor de hvide brikker,
og burde ikke udsættes for den slags. Af
lutter nød måtte han vende tilbage til aben.
Den hænger ligesom fast i lianen og tror ikke
selv på livet. Det lignede selvmord, men det
skal tilføjes, at modstanderen spillede
nydeligt.

Og således endte det hele med de katastrofale
cifre 3 - 5. Det skulle mindst have været
omvendt, hvis vi skal blande os i toppen; men
der kan også være spændende i bunden?!?
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Løsning på opgave: Selvfølgelig var det Gunnar
(manden der er nødt til at afgøre sine partier
før slutspillet!), der havde set
dronningofferet. Der er ingen præmie til
eventuelle rigtige svar.

En frustreret eksformand
og -holdleder

Kedelig start

Holdturnering, 1. runde - 3. holdet

Brøndbyvester I

1. Allan Grandahl
2. Henning Skov
3. Jacob Nielsen
4. Robert Grandahl
5. Jan Ole Johannesen
6. Søren Klintsø
7. Carl Rasmussen
8. Karl Erik Kristensen

- Vanløse III

- Erik Johansen
- Asger Levinsen
- Johnny Andersen
- Søren Juul Sørensen
- Jørgen Nielsen
- Erling Madsen
- Henrik Pedersen
- Finn Lykke Nielsen

1 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0
½ - ½
½ - ½

R ½ - ½
Som det hører sig til ved en holdkamp, var alle mand
mødt frem til starttidspunktet - mere eller mindre
våde, for ikke at sige gennemblødte. Mest medtaget
var Johnny, som ufrivilligt var gået en tur ud i
industrikvarteret i Glostrup, før han fandt vej til
selskabslokalerne vi spillede i.
Og der var tale om gode lokaler - nærmest luksus -
med gulvtæpper, store borde, ~olstrede stole, og
musik var der sågar også. Det var dog ikke Barkhuus,
som fløjtede op til moderne. Men der var bal for de
unge på fyrre i tilstødende lokaler, så vi måtte
nøjes med det.
Nu til de barske kendsgerninger. Ikke alene var
vejret denne aften trist - styrtende regn-, men
også resultatet af aftenens kamp skulle vise sig at
blive trist.
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Erik viste rigtig fightervilje. Trods dårlig stil
ling og materiel undervægt, kæmpede han upåvirket
videre, og forsøgte lidt fusk, men måtte til sidst
vinke med det hvide flag.

Asger er i år avanceret til andet brættet, og det
gik såmænd udmærket, indtil han blev fristet af en
bonde, der viste sig at være forgiftet. Derefter
faldt korthuset sammen.

Johnny blev efter nogle hurtige afbytninger offer
for modstanderens mere aktive officerer, og blev
presset mere end godt var, og måtte til sidst op
give.

Søren stod for aftenens bedste parti - set med VS
øjne - hvor han pressede modstanderen ud i tidnød,
med en frygtelig stilling til følge. Partiet fik en
brat ende, da modstanderens vinge faldt nogle træk
før tidkontrol. Søren havde dog vundet alligevel.

Jørgen havde haft en hård weekend med for lidt søvn.
Det var formodentlig årsag til, at han ikke fik
meget ud af det den aften.

Erling stod godt hele partiet igennem, og skulle
også have vundet slutspillet, men slog ikke til i
rette tid, og det endte med en død remis.

Henrik er vendt tilbage til 3. holdet, og kvitterede
med sikkert spil, som desværre kun resulterede i et
halvt point. Men lidt har også ret.

Finn kom ud i et sejt slutspil, hvor kun fejl fra en
af parterne ville være afgørende. Inden det kom så
vidt, valgte de to kombattanter at dele i porten.

Erling.
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Holdturnering, 2. runde

V.S. II - Tjalfe I
---------------------------------------------
1. Hans Nielsen - Jacob Sylvan ;i, - l.

2 2
2. Benny Petersen - Jesper A.Nielsen 0 - 1
3. Knud Larsen - Mikkel Hjortshøj ! - !2 2

4. Steen Schousboe - Magnus Østner 0 - 1
5. Jørgen Hansen - Jørgen Toldsted 0 - 1
6. Erik von Essen - Carsten Strarup 0 - 1
7. Niels Rendlev - Jan Walther l. - l.

2 2
8. Eigil Pontop. - Peter Kofoed 0 - 1

Nu kan det snart ikke blive værre! Hans og jeg
var enige om, at vi vist ikke nogensinde før
havde tabt så stort! Men det passer nu ikke;
vi tabte 1-7 til FS engang først i 80'erne i
den afgørende oprykningskarnp til 3. division.
Dengang bragte Hans et uddrag af et eller
andet af Holger Drachmann, I må nøjes med mine
primitive udgydelser.
Vi mødte et godt og først og fremmest tændt
hold! Men det var også lutter unge mennesker,
der sikkert har haft fri den halve dag inden
de skulle spille skak! Ikke som flere af os
gaml~ afdankede veteraner. Styrte hjem fra
travl arbejdsdag, æde, styrte til
spillestedet og så omsider finde kamppladsen,
gemt langt bort i en uinspireret afkrog af en
skole. Og så kl. 19.00, ihvertfald nogle af
os! Det er dog ikke nogen brugbar
undskyldning, men en slags forklaring.
Det var hyggeligt påny at se Eigil i blandt
os. Man kan dog ikke forvænte at se en mand
i topform efter så lang pause. Men bortset fra
Eigil var ingen i større vanskeligheder. Knud
spillede tilsyneladende aggressivt, hvilket
han efter min mening gør langt bedre, end han
selv tror. Men den afgørende punch mangler,
endnu engang slap modstanderen med skrækken og
remis er ikke nok i denne række! Steen
spillede mod en yderst agressiv herre, noget
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der i gamle dage prellede af på Steen, som
vand på en gås. Men ikke mere; lidt nips og
et kiks og 0-1. Vonne lavede et
optimistisk(!!) fremstød i centrum, men for
mig at se, havde Vonne set et træk for kort.
Tilbage på normalscoren igen, 0-1. Jeg er ikke
sikker på, at Niller fattede, hvad der foregik
i hans parti. Han havde en koloenorm
positionel fordel, men spillede planløst.
Hans' sammenligning med dam forekom rammende,
men dog!-!, hvilket jo er rosværdigt i en
sådan match. Jørgen har i denne sæson spillet
rigtig godt, men dennegang viste han sic ~r~
sin menneskelige side. En sløj præstati0n
måske påvirket af den kollektive knockdown.
Hans kom ind i en variant, som vi tit (for år
tilbage) har spillet i lyn. Da det er blevet
lidt af en modevariant, skal man passe på den
slags mod ganske unge mennesker og jeg mener
ikke, at Hans valgte den bedste variant. Til
slut stod Hans formentlig dårligst (ellers
havde vel ikke tilbudt remis?!), men
modstanderen havde sikkert opfattet, at Hans
trods alderen ikke er helt ueffen. Tilbage sad
jeg (Benny) mutters alene i en yderst
spændende og dynamisk stilling, hvor jeg
efterhånden havde fået overtaget. Egentlig var
jeg i remisstemning efter mandefaldet, men
pludselig dukkede nogle muligheder op.
Analyser umiddelbart efter, som af en eller
anden årsag altid er utrolig fejlbehæftede,
viste meget klar fordel, men hjemme blev den
dog kun beskeden. Det deprimerende er dog, at
jeg i en hæsblæsende afslutning tabte få
sekunder før modstanderens vingefald. De er
ikke på min side mere, vingerne.
l½-6½, oprykningsdrømmene er væk. Men nu kan
det måske blive et nedrykningsmareridt i
stedet og det er da også spændende! Og trøsten
er let at finde; det kan kun gå fremad!

Benny
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Arunr- l< IP l sP - nyt rr-u l l o rrPns mark.

Liibnlen kommer nu i nyautoriseret udgave, med
mange eode tilbud og f'iduser, blandt andet er
det sjette bud blevet om for t.o Lke t og liberalise
ret. Godt nok, roen f'or Pn ea1nr11el stabejs som mig
n r d e t bare e t 1m 1v t Iu.rn d rede J.r f' or sent ti 1 at
jeg kan få rroge n videre fo r-nø j o Lse af det; ud
trykt i den L>il>P-lske jargon: Anden er redebun,
111en kodet er skrøbeligt. - Johannes' åbenbaring
er stadig uændret; det undrer mig, at reformato
rerne, eller hvad man nu skal kalde dem, ikke for
længst ll.1r fået en mistanke om, at den gode Johan
nes vist har hn.f't en ordentlig brandert på; i
det hele taget stak de gamle bibelguttPr ikke op
to r- bollemælk, t -m k bare på gubben Noah, som gik
til makronerne med fuld musik, det har jeg tidli
gere berettet om. En særde Le s brav og sympatisk
race i sarmu en Ld g'nLng med <.Jeres efterkommere og
arvtagere, nut Ld øns hu-Ld ø r-ed e f'isemikler.
- Nå, clenne b Lb o LhLs torie har få e t en klokke

til at ringe f'or mig: Er der ikke noget med vor
kære Fribonde? - Jo,der er; fra Nytår tager vor
private bibel hul på sin llalvtredsindstyvende år
gang, idet I'ørste nummer udkom juni 1944, det er
da noget for et klubblad! Det blivPr interessant
at se, Irvu d b e s t y r-o Lse ae redaktion fLnde r- på i
den anLo cl nLng ,

Nå r- nu talen er om mer-ked a ge slår det mig, at
vi vist ikke har ha ft; et klubjubilæum siden Nil
ler, som vi 11,er havde glemt, og det må nu være
godt 2 år siden. Vi har da vel ikke forbigået no
gen? - det f'or-eko nuno r- mig, at det må være lige
op over byen med fulk som Ur llulst, F'Lrm Madsen
og Eigil f'hv.Peddersen, oc cler må vist også være
noget rned runde f'ød s e Lsdage , - Vi glPmmer vel
ikke vore trofaste etrn1le kammer-at e r-?

Der er nok at se til her op mod jul, det ene
skal passes, det and0t må ikke f'orsømrnes.

Børge G.

Il/



Jubilæum

Vi glemmer vel ikke vore trofaste gamle kammerater, spørger
Gyldholm på forrige side. Nej, det gør vi ikke. I hvert fald ikke dem alle
sammen, skulle jeg måske tilføje for en sikkerheds skyld, for jeg kender
ikke jubi1æumsdatoen for klubbens medlemmer. Men onsdag den 25.
november kunne klubben ønske Jørgen Holst, dr. prim. til lykke med de
første 25 år i vs.

Urene blev stoppet, og medlemmerne samlede sig i vores store
lokale, hvor den nye formand, Søren B.P., holdt en kort tale. Der er
ingen tvivl om at VS har haft glæde af Doktoren, men hvordan med ham
selv. "Har du nogen sinde overvejet at melde dig ud af VS?", spurgte
formanden, hvortil Holst svarede at det overvejede han faktisk hver dag.
Hver morgen spurgte han sig selv om han også denne dag skulle være
medlem af VS, og svaret havde altså foreløbig været bekræftende.

På spørgsmålet om Doktorens bedste parti svarede denne med den
for ham så karakteristiske og klædelige beskedenhed at det havde han ikke
spillet endnu. Muligvis gjaldt dette også for hans værste parti, selvom
Niller straks efter inviterede Doktoren nedenunder for der at spille det.

På vegne af den aldersstegne (og på stadig flere områder nu klart
præ-senile) Fribonde-redaktion vil jeg også gerne ønske Holst til lykke og
udtrykke bladets taknemmelighed over at have ham som bidragyder. Få
medlemmer har i bladets historie bidraget med så elegante, underfundige,
og eminent morsomme indlæg som vor jubilar. Det har vist sig gang på
gang at Holsts indlæg i bladet huskes mange år efter, og dermed så at sige
fordobler deres værdi for bladet. Nemlig på den måde at et indlæg fra
Holst næsten automatisk afstedkommer nye indlæg fra hans mange
begejstrede læsere. Hvem husker ikke Søren Juuls perle "I urskoven med
Doktoren", eller de mange indlæg fra Gyldholm, Hans, Benny, etc., hvor
der tages afsæt i en artikel, en kommentar, eller et parti som Doktoren
har præsteret.

Det ville ikke være urimeligt at lave et særnummer af Fribonden
med optryk af Holsts guldkorn gennem tiderne, men disse er ret godt
repræsenteret i vores tidligere tilbageblik, så vi venter med dette
særnummer til Holsts næste jubilæum. I mellemtiden håber vi stadig
engang at kunne vise den underskønne torso af noget som kunne være
blevet hans bedste parti, spillet i Brønshøj i sidste års holdturnering.

Steen



PROGRAM.

Ons 6/1 19.30 Vinterturnering, 7- runde

Søn 10/1 12.00 1. holdet ude mod KS/STS I

Tir 12/1 19.30 3. holdet ude mod Gladsaxe II

Ons 13/1 19.30 2. holdet hjemme mod Brønshøj III
19.30 4. holdet hjemme mod Vesterbro II
19.30 Udsatte partier for 1. og 3.

holdets spillere

Ons 20/1 19.30 Udsatte partier, SIDSTE FRIST/
holdmøder

Ons 27/1 18.45 Demobrædtet hentes frem
19.30 Finalegrupper, 1. runde

Søn 31/1 12.00 1. holdet hjemme mod Tårnby I

Vinterturnering: Afbud meldes til KJELL: 31 71 13 61

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag
kl. 19,30 i lokalerne i Menighedshuset, Ålekistevej 156,
ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Søren Boeck Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

31 83 12 68
31 7113 61
3162 30 89
31717497
647 8433


