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PA HALVVEJEN

Vi er nu kommet igennem halvdelen af holdturne
ringen, og det er tid at gøre status. Klubben
deltager igen i år med 5 hold.

1. Holdet lagde ud med at vinde de første 3 kam
pe. I 4. runde gik det galt mod Taastrup (jvf.
Eivinds indlæg i dette nummer). Vi ligger nu num
mer to, og realistisk set er chancen for opryk
ning nok faldet til 5%.

2. Holdet har fået 3 flotte sejre, og ligger nu
midt i gruppen. Der er absolut muligheder for en
rigtig god placering (og måske oprykning?)

3. Holdet har spillet 3 kampe (oversidder i 4.).
Efter et O - 8 nederlag har de rejst sig stærkt,
og ligger nu som nummer 4 i gruppen. Se Kians
indlæg i dette nummer af Fribonden.

4. Holdet har også kun spillet 3 runder, men må
nok kæmpe for at undgå nedrykning. Under gennem
gang af partierne har instruktorerne og spillerne
fundet muligheder for flere point. Så lad os
krydse fingre for de næste kampe.

5. Holdet, vores juniorhold, har spillet 3 kampe,
og har klaret sig flot. De har scoret 4 point, og
fået 1 matchpoint. Der er fremgang at spore.

Redaktionen



En forventet nedtur
1. holdet ude mod Tåstrup, 4. runde

Tåstrup I
Andreas Bang
Peter Nørby
Ove Weiss Hartvig
Bo Henriksen
Lars B. Hansen
Niels Christensen
Brian Kristensen
Jacob Pallesen

Vanløse I
Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Gunnar West Hansen
Benny R. Petersen
Morten M. Hansen
Hans Nielsen
Lars M. Pedersen
Jesper Asgaard

5½-2½
1 - 0
1 - O
1 - 0
0 - 1
1 - 0
1 - 0
0 - 1
½ - ½

En realistisk oprykningsmulighed krævede en sejr
over Tåstrup, der inden kampen havde½ mere end
os og oven i købet har den fordel, at de endnu
ikke har mødt gruppens svageste hold, Roskilde.

Hvis man ser på resultatet ovenfor, ser det
ud som om vi var meget langt fra en sejr, men
rent faktisk var det kun Gunnars og mit svage
spil i gevinststillinger, der gav Tåstrup den
sikre sejr. Vi to har på 4 runder tilsammen sat
4 ½pointover styr i gevinststillinger ...

Jesper var først færdig. Han skabte sig en
presset stilling allerede i åbningen, men efter
afbytninger var det svært for modstanderen at
udnytte Jespers dårlige løber og svage bønder,
og modstanderen ville åbenbart end ikke forsøge.

Søren tabte en bonde til en forholdsvis
banal kombination, og derefter var der ikke
mange chancer i et slutspil med alle tunge offi
cerer på banen, især da damerne var byttet af.
Søren virkede ikke tilstrækkeligt tændt, og det
var som om han helt opgav at finde modspil, da
bonden røg. (Han skulle der omkring have byttet
stilling med Gunnar, så skulle vi nok have fået
hevet et par points ud af de to stillinger). Det
er desværre tydeligt, at Sørens udlandsophold
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har betydet en markant formnedgang for ham. Vi
burde gøre noget for at forhindre sidste sæsons
Mr. Næstenmaximum i at rejse, f.eks. rulle ham
i tjære og dyppe ham i fjer, hvis han igen luf
ter tanken om en udlandstur ...

Benny gav sin modstander chancen for en
remis ved trækgentagelse. Det var den eneste
chance, manden fik, for da han valgte en anden
mulighed blev han hurtigt trykket tilbage. Han
gav en bonde uden at få nogen kompensation for
den, men Benny satte sig ikke af den grund til
bage i stolen. Med aktivt spil fik han bragt
partiet til en hurtig afslutning.

Lars spillede et herligt slutspil. Efter en
hurtig dronningafbytning udnyttede han den halv
åbne a-linje, og da modstanderen straks opgav
linjen, havde Lars let spil og kunne vente på,
at presset blev for stort for modstanderen. Lars
fremtvang herefter en bondegevinst, men modstan
deren tillod i stedet en snedig finte, der vandt
en officer. Modstanderen fortsatte ad absurdum
(=udi surdejen), men der var aldrig tvivl om
resultatet.

Jeg er i rigtig dårlig form. Igen igen spil
lede jeg mig til en god stilling, der blev til
klar fordel og til gevinststilling for til sidst
at blive klattet væk med en utroligt banal over
seelse. I håb om mirakler spillede jeg videre på
en fribonde, selv om jeg var officer bagud. Da
sagen med den løbske bonde var klaret fra hans
side, og 5 sek. før jeg opgav, sagde min mod
stander, at jeg burde opgive. Det er naturligvis

. utilgiveligt og ekstremt usportsligt. Jeg spil
lede derfor videre til den bitre ende. Det ene
ste lidt ærgerlige var, at han vist nok slet
ikke kunne forstå, hvorfor jeg var sur over hans
optræden. Men der findes altså folk, som end
ikke har et minimum af situationsfornemmelse.
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Gunnars modstander overså, at Gunnar kunne
vinde a-bonden. Herefter havde Gunnar forbundne
a- og b-bønder og en let vundet stilling. Søren
ville fra den stilling score 99 % mod Kasparov,
men med Gunnar begynder man faktisk først at
blive nervøs, når han får sådan en stilling. Og
ganske rigtigt gik der ikke mange træk, før
Gunnar banalt tabte en officer.

Hans og hans (Hans') modstander brugte hver
1 time på at spille de første 10-15 træk, selvom
de formentlig har været spillet ca. 10.000 gange
før. Hans ofrede en bonde for at få modspil, og
da modstanderen var ved at få ro på stillingen,
ofrede Hans endnu en bonde for - igen - at få
modspil. Det blev dog aldrig til noget konkret,
og så havde modstanderen pludselig to bønder
mere. I tidnøden fik Hans dog chancer og vandt
en bonde tilbage, men desværre var det ikke nok
til at skabe tvivl om resultatet.

Morten spillede en Samisch, som jeg ikke
forstår, at han gik frivilligt ind i, især i
betragtning af, at han tidligere har fået klø i
en lignende stilling. Med åben dronningfløj
spillede han glad og fro sin hvide konge til b3,
hvilket efter hans opfattelse var det sikreste
sted. En logik, der efter min opfattelse svarer
til at prøve at undgå at blive ramt af bolden
ved at stille sig ind i målet. Men det kan godt
være, at det er min positionsopfattelse, som
ikke er raffineret nok; Morten virkede i hvert
fald fortrøstningsfuld. Altså indtil tidnøden
var overstået med en officer mindre til Morten.
Han bevarede optimismen til det sidste, men
kunne ikke undgå det uundgåelige.

Altså: En hæderlig andenplads til os i år.
Det tør jeg godt spå, selvom vi mangler 3 run
der.

Eivind
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2.Holdet - nede på jorden igen!

VANLØSED - SKOVLUNDE I 2½-5½

Ole Delfter (R) Ib Skovgaard 0-1

Niels Edoo Rune Bvalwe 1-0

Bendt Wiberg Tom Skovgaard 0-1

J1Jrxeu Damen - Torben Larsen 0-1

Leif' Jensen - Alan Møller 0-1

Erik VOD Essen - PoulMunck remis
Knud Larsen - Henrik Lahrmann remis
Niels Rendlev - Jacob Thaisen (R) remis

Efter den fine start med 2 sejre fik 2. holdet kærligheden at føle l ltjemmekampen
mod Skovlunde I I 3. runde. Nederlaget var dog alt for stort, og var sol og vind delt
lige havde vi mindst opnået uafgjort.

Efter 2½ time var Vonne som den første færdig med det sædvanlige resultat. Parti et
(dronninggambit) var en jævnbyrdig affære, og fredspiben blev tændt allerede efter 25

træk.

Leif udspillede sin modstander efter alle skakkunstens skrevne og uskrevne regler.
Efter 24 træk havde han officer og bonde mere plus en megastilling. Et halvdårligt
træk 30 fik imidlertid firbondetrykkeren til at gruble så meget, at han helt
unødvendigt tabte på tidsoverskridelse. Urimeligt , uheldigt , utilfredsstillende - UH!

Bendt bukkede lige inden tidskontrollen og tabte omgående. Efter at have stået <h\r ligt
efter åbningen, havde Bendt i mine øjne udlignet, da han overså en simpel dameskak .

Vi var nu bagud ½-2½ efter part ier, som let kunne have endt 2-1 i vores favør.

Lykkens gudinde var imidlertid ikke holdt op med at "smile" til skovlunderne.
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Mekld var indkaldt som reserve for Asger, men mod Skovlunde's 1. mand var han
uden chance. Ole spillede russisk med de sorte brikker uden på noget tidspunkt at
være i nærheden af at få udlignet. Trods officer mindre kæmpede han videre i rigtig
holdskakånd, og han overgav sig først, da stillingen var total håbløs.

Niller kUDDe ikke følge gevinsterne op fra de første runder, men fra en stilling i
underkanten rak han dog kæmpet en remis i hus. Skovlunde førte nu 4-1.

De resterende partier gav på dette tidspunkt håb om uafgjort, da såvel Edoo som
Knud havde gevinststillinger, mens jeg selv havde en chancerig stilling, hvor gevinsten
absolut var inden for rækkevidde.

Edoo havde gevinststilling allerede fra 1. træk (modstanderen spillede skandinavisk),
og kun fordi skovlundemanden insisterede på at spille videre i en håbløs stilling, måtte
Edoo afrmde sig med at skulle spille hele 47 træk før pointet var ltjemme.

Knud burde med officer mere og klar gevinststilling have bragt næste sejr ltjem, men
som dug for solen forsvandt Knud' s overblik og kombinationsevner, og helt unød
vendigt slap modstanderen fra brædtet med remis.

Om det var Knud' s og holdets generelle sammenbrud eller blot manglende koncen

tration, der gjorde, at jeg ikke fandt oplagte gevinstkombinationer, ved jeg ikke, men

resultatet blev ihvertfald, at jeg tabte på tid - I en håbløs stilling - efter få træk
forinden at have afslået et remistilbud.

Som det tydeligt fremgår af ovenstående, var det ene og alene vores egen skyld, at
Skovlunde - veltilfredse og med et stort smil om munden - kunne tage fra Vanløse med
en sejr på hele 5½-2½.

Jeg er dog sikker på, at vi nok skal komme igen i 1995, så dukseholdet Glostrup I kan
forvente helt anderledes modstand i 4. runde.

Jørgen G. Hansen
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VI REJSTE OS

Va.n.1Øse III 3. :r-'1:rid..e

Vesterbro I

Tommy Christensen
Svend Hansen
Jesper Mathiesen
Tommy Marinussen
Maria 0. Jlirgensen
Glenn Att Larsen
Benjamin Cederquist -
Peter KØnig

VanlØse III

Jørgen Holst
JØrgen Nielsen
Erik Johansen
Kian Pedersen
Erling Madsen
Jens Windeleff
Sten Bauers (R)
Peder RaunsØ

2½ - 5½

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

Det går ufatteligt godt, pointene fosser ind i
kassen! Det gjorde det i hvert fald denne aften
på Vesterbro. Det startede ellers så trist, men
for at forklare den begivenhed, må vi tilbage til
Carstens hærgen den 7/12, hvor Peder kæmpede
bravt mod overmagten (og fik remis!) sammen med
Erik (der tabte). Jeg aftalte 18.30 foran klubben
mandag. Jah, jah, lØd det fra dem begge, som var
dybt begravet i deres partier. Herefter tog jeg
hjem. To timer fØr start mandag aften kontaktede
jeg Sten telefonisk, og efter at have forhørt sig
hos konen svarede han ja, da Kjell var forhindret
(sikken en kone, og sikken en reserve). Kl. 18.30
stod vi ved VS og ventede, og ventede ... og ven
tede ... og ringede (med en telefonbog fra ?O'erne
men nummeret var nedtaget ved flytning, svarede
damen. Næste gang tager jeg Fribonden med, sA har
jeg da numrene) ... og lØb hen til toget. "Her kan
man mærke forskellen på en god og dårlig lØber"
forklarede Sten. Enig tænkte jeg smilende. Hel
digvis havde Sten boet 100 meter fra spillestedet
så vi kom "kun" et kvarter forsent. Det var en
lidt vemodig Sten, der gik på den del af Vester
bros stille og regnvåde gader. Det var meget
skægt at se. Ingen misforståelser i fremtiden ly
der den nye aftale med Peder, som sammen med de
andre sad og hyggede sig.
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Jeg må ærligt indrømme, at jeg havde frygtet en
afklapsning af Vesterbro, fordi deres II-hold
slog et godt VS IV 7-1 for to-tre år siden, men
tiden har ikke gavnet den så tidligere stærke
klub. !dag stiller de kun med det hold, vi så
flot slog. Et hold der bestemt ikke er stærkere,
end deres II-hold var.Det var også en lidt trist
Svend Hansen, der pludselig syntes det var vig
tigt, at Erlings modstander skulle notere sine
træk inden tidskontrol. Erling var i kraftig
tidsnød, og det må have forstyrret Erling. På
grund af min ringe erfaring valgte jeg ikke at
sige noget, burde jeg det? Kunne jeg tillade mig
det? Med spansk fest ved siden af og dans, kunne
dysten starte. Det blev en behagelig overraskelse

Holst tog en bonde i åbningen. Men gav den des
værre hurtigt tilbage. Holst udviklede godt og
skabte igen ravage på dronningeflØjen. Han tabte
godt nok sine centrumsbØnder, men kunne til gen
gæld have byttet af og vundet 2 officerer for et
tårn. Holst kom til at tage tårnet istedet, og
modstanderen havde nu to stærke centrumsbØnder.
Det kunne Holst ikke klare, og da dronningen var
nær, gav Holst op. Der var ingen aber denne gang.

JØrgen kom aldrig rigtig igang. Han mistede tempi
hver gang en brik blev truet. Der var næsten no
get Byzantinsk over Jørgen, som dog blev offer
for en gigantisk bØh-taktik, da modstanderen så
at sige havde flere brikker på JØrgens halvdel
end sin egen. Der var ikke meget at stille op, da
der truede mat i to eller ny dronning.

Erik var tæt på at vinde en springer. Der bliver
spændende, at se hvad Gunnar og Morten får ud af
den stilling. Erik ville ikke gå frem med
f-bonden, men fik alligevel en god stilling. Hen
mod enden så slutspillet dog lidt usikkert ud, og
Erik tog remis ved evig skak. Det var rart at
sidde ved siden af en mand, der nægtede at tabe
alene ved sin vilje.
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Jeg slap dårligt fra Abningen igen-igen, og min
hvidfeltede lØber var låst af mine bØnder. Han
vandt en bonde. Han kunne have vundet en til, men
ville ikke abne min stilling. Uheldigvis for ham
blev han lidt for glad med sin dronning, og jeg
vandt et tårn og hurtigt også partiet. Til hold
mødet fortalte Gunnar, at jeg spiller noget lig
ham, da han var ung. Det var med et glimt i Øjet,
og jeg må opfatte det som et klap på skulderen.
Forsøg noget andet hvis du star presset, og jeg
er beæret over den fine ros fra en så stor spil
ler som Gunnar (ja, han er jo hØj, 190cm?, red).

Erling åbnede pænt, og jeg skal hilse fra Jens,
og kalde dig lady-kil ler. Men Maria var nu også
selv skyld i nederlaget, for hun gav officerer i
et væk til Erling. Man forventede nærmest, at hun
satte en officer i slag, når man gik hen til
Erling. Det er jo dejligt, at hun sådan Ønskede
os en glædelig jul. Erling, som altid rolig og
afbalanceret, tog imod gaverne og vandt i fin
stil.

Det var en lettelse, at se Jens's modstander åbne
med engelsk. Så var BDG'en udelukket. Nar Jens
har sort vinder han! Denne gang va~ det en yngre
spiller, der forsvarede sig forkert med et tårn
diagonalt ved sin konge. Jens slog prompte til
med sin lØber og vandt foruden kvalliteten også
en lØber, da modstanderen så forkert et træk frem
Jens så det hele og vandt sikkert.

Sten spillede et godt parti, se noget af det til
sidst.

Peder blev presset lidt i åbningen og tabte en
bonde i midtfasen, men da modstanderen snart
efter tabte bonden igen, blev han så gal, at han
ville vinde en anden bonde. Det kostede ham
imidlertid et tårn, da han troede at der var en
dronningegevinst. Det var der desværre ikke for
ham, da Peder havde dækket sin dronning.
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Vi vandt mod et dårligt hold 5½-2½. Oprykning,
måske hvis vi slår AS04 stort. Til holdmøderne er
der fint fremmøde, og vi kom frem til, at vi
skulle have slået Øbro IV 7-1! Tjalfe 6½-1½! Når
analyserne fra denne runde er færdige, kommer vi
nok frem til, at vi skulle have slået Vesterbro
8-0! Næste runde er vi oversiddere, men til for
året gælder det Sporvejene I, et hold vi kan slå.
Jeg undskylder redaktionen den sjuskede skrift,
og Fribondens læsere kvaliteten af indholdet, men
jeg vil (ville) være færdig med dette referat
inden onsdag.

Hvid: Sten Bauers
Sort: Benjamin Cederquist

1. e4, es 2. f4, Les 3. Sf3, d6 4. Sc3, Lg4
5. Le2, Sd7 6. d4, exd4 7. Sxd4, Sgf6 8. Lxg4,
Sxg4 9. Dxg4, Lxd4 10. Sb5, Lf6 11. e5?, dxe5
12. 0-0, 0-0 13. Tdl, c6 14. Sc3, Db6+ 15. Khl
ses 16. Le3, Db4 17. a3, Dc4 18. Lxc5, Dxc5
19. Se4, De7 20. Td7! (Slås tårnet ryger dron
ningen) 20. -, De6 21. f5!, h5! 22. fxe6, hxg4
23. Sxf6+, gxf6 24. e7!, Tfe8 25. Tadl, Kg7
26. Td8, Txe7 27. Txa8, opgivet små 50 træk
senere. Flot Sten.

En skakstønner er en person, der cirka hvert
3.sekund tager en dyb indånding for derefter at
puste ud som en elefant, der har luftvejsproble
mer. En person der sidder meget uroligt, tripper
med fingrene, med fØdderne, ja endsige næsten med
hovedet. På godt dansk en rigtig usympatisk per
son, der vækker en irriterende opmærksomhed gen
nem sin adfærd eller indånding. Skakstønneri er
ikke en sygdom, så den kan ikke kureres, men
evner man ikke takt og tone i et skaklokale, kan
man gå ud på toilettet og få lØst sine uregerlig
heder.

Kian, en holdleder der er ved at komme
til hægterne igen oven på Øbro-matchen
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4,-holdet -

Fremgang og nedtur

Efter at have siddet over i 1. runde og tabt i
anden runde med 2-6, var det med lidt spænding,
at vi i 3. runde drog til Lyngby - kunne vi som
nyoprykkede "hænge ved" i rækken, eller ville
det på forhånd være et kort besøg.

Det gik nu slet ikke så ilde.
Bjørn Skovgaard vandt så hurtigt, at jeg aldrig
nåede at se hvordan, men effektivt må det have
været. Også Bjørn Gemzøe sikrede et point til
holdet. På 1. brædt havnede finn Madsen i en klas
sisk remisstilling med uligefarvede løbere, og
efter yderligere noget spil blev der da også slut
tet fred. Også Niels Locher spillede remis, men
et dramatisk parti med tidnød osv. Også hos Hans
Vestergård havde et dramatisk parti~ desværre
ikke alene skakligt (det sidste må vi søge at
undgå), men resultatet blev desværre, at selv
om Hans havde tilspillet sig en klar gevinsstil
kostede en overset mattrussel og points her.
Arve Bøge Nielsen var lokket med som reserve på
3. bræt, og kvitterede for invitationen ved i
sikker stil at føre sit slutspil til sejr. Jeg
selv mente at have et godt tryk mod min modstan
der og tillod mig at åbne min kongestilling - da
han holdt stand, kom det mig til sidst til skade,
så jeg måtte indkassere et nul - det sammen
måtte Nicolai Renstrøm.

Men.alt i alt 4 - 4, og det var vi såmænd ikke
utilfredse med - nu skulle vi jo bare fortsætte
fremgangen, så var vor forbliven sikret.

Hen Ak & Ve - i 4. runde havde vi besøg af Vest
amagers 1. hold. Efter sigende var deres 3. bræt
Danmarks ynyste mesterspiller, og 1.-2.-bræt må
vel derfor også formodes at være mesterspillere -
Det er nærmest uanstændigt at udsætte et sages
løst 4.-hold for den slags.
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Resultatet blev da også derefter. Uden at kunne
sige nævneværdigt om de erikelte partier - jeg
havde fuldt nok op i mit eget - kan det dog fast
slås, at Bjørn Gemzøe reddede heldets ære ved at
vinde. Jeg selv.-havde et langvarigt parti til
næsten fuld tidsudnyttelse, hvor jeg langt hen
mente at stå lige (hvad min modstander bagefter
var enig i), men han snørede mig tilsidst, med
tab til følge, og samme kummerlige resultat over
gik også resten af holdet.

Det var godt nok en øretæve, men det ser nu endnu
ikke helt sort ud. Vi har tabt 1-7 til det indtil
nu suverænt bedst scorende hold, og tabt 2-6 til
det næstbedst scorende. Vi skulle således i de
tre sidste runder få relativt lettere modstandere,
og yder vi fortsat vort bedste der, er vi bestemt
ikke uden for mulighed af at forblive i rækken.

Jesper Holm

Rend mig i tallene

I decembernummeret af Fribonden causerer Gyldholm
over Finns causering over bysantinske romertal.
Finn angiver året som MCMLXXXXIII, hvilket Gyld- ~
holm skriver, man kan skrive som MDCCCCLXXXXIII.
Og det var jo netop på grund af tallenes længde
at riget faldt. Nu er det så at jeg vil spørge om
ikke tallet kan forkortes til MCMXCIII. Hvem
kender til romertallenes mysterier?

Ole
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v_ - Ho1d..et

Juniorholdets 4. runde foregik i Albertslund.
Spillestedet lå et stykke fra stationen, men vi
fik da set en af forstadens "attraktioner", nem-

.lig statsfængslet i Vridsløselille. Men heldigvis
udefra. Det var en lang,lang mur vi skull~ forbi.
Efter at vi havde fundet stedet, starteda,spillet;

Albertslund III - Vanløse IV 2 - 2

Thomas Krogh (R) - Casper Moser 1 - 0
Henrik Baggendorf - Matti Nellemann 0 - 1
Gro Hansen - Bo Pilgaard (R) 1 - 0
Christian RØrner - Sune Maribo 0 - 1

Casper var desværre forhindret i at rnØde op på
grund af sygdom. Derfor tabte vi uden kamp.

Matti slap uheldigt fra åbningen, men fandt nogle
smarte kombinationer og fik sat modstanderen mat.
Det var en god præstation mod en modstander, der
var nogle år ældre end Matti.

Bo havde nedspillet sin modstander, men i sin
iver for at vinde overså han desværre en mat.
Lidt ærgeligt for Bo, der også stod til at vinde
i sit første parti for holdet.

Sune korn foran efter åbningen, men blev så udsat
for et kraftigt angreb, som han dog modstod på
glimrende vis. Efter at have vundet "en pose
brikker'', satte han modstanderen mat.

Efter nu at have fulgt juniorerne i de første
fire runder, må det siges at de går frem runde
for runde. De har nu fået deres første matchpoint
så næste gang ...

Lars og Ole
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Indlæg om Byzant Madsen.

HVORFOR BYZANTINER?

Undertegnede læste i november/december i Fribonden,

den interessante artikel vedrørende byzantinsk grund

holdning.

Det var et sjovt og lærerigt stykke.Spændende!

Jeg stillede mig nu spørgsmålet: Hvorfor Byzantiner,

og hvorfor fundamentalistisk Madsen Byzantiner?

Kan det grundlæggende være en oplevelse i den

tidlige barndom,eller en skrækkelig tildragelse i den

pure ungdom,eller en ophobning af irriterende små,hvide

og sorte brikker flyttet på en sær måde?

Mine spekulationer udmundede i en granskning af

fortiden,en gennemgang af forskellige notater og optegnel

ser,der lå hengemt.Hvad fandt jeg? Var det svaret på mit

brændende spørgsmål,eller en del af forklaringen?
Under alle omstændigheder er det altid tilfreds-

stillende at forstå,hvad der forvandler en ung,frygtløs

kamplysten brik-omstyrter til en dæmpet byzantiner!

Det dokument jeg havde fundet mellem nogle andre

lasede,støvede og fedtede papirer,dateres d.21/7 1971.!

Et parti"skak" mellem undertegnede og den unge Finn

Madsen. Madsen er purung.Madsen er dynamisk og dristig.

Er Madsen visionær eller er han grådig!?

Døm selv,uddrag din egen konklusion.

------------)
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---------)
Partiet i sig selv er jo ikke noget at holde .frem,

men det skildrer i sin afvikling en personlighed

om hvem man aldrig ville have ventet at han endte

som byzantiner.

Hvid: Undertegnede, Sort: Finn Madsen. Antibyzanta.

1 g3 - e 5

2 Lg 2 - dS

3 sf3 - sd7

4 0-0 - fS

5 d3 - sf6

6 sgS - scS

7 c3 - sce6

8 b4 - Ld6

9 sgxe6- Lxe6

10 LgS - h6

11 Lgxf6- Dr.xf6

12 e3 - 0-0-0

13 sa3 - c6

14 Dr.a4- K.b8

15 tacl - gS

16 c4 - e4

17 d4 - f4

18 cS - f3

19 bS -fxg

20 bxc6 - gxtl

21 txfl - Lc7 ?
22 sbS - as

23 tbl - Lc8 ?
24 sxc7 - K.xc7

25 Dr.aS+ - K. b8 ??????? x)

26 c7 ++.

??????? X)
Ak,ak! Den unge mand viser
klare anlæg for byzantinske
bindinger.
Det er jo klart at jeg selv
ønsker at være anonym,jeg burde
være slået i få træk.
Men kan Finn M Madsen huske/
gætte hvem hans modstander var
dengang i 1971?

Anynom betragter.
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Sidste nyt fra BOG-dagbogen

Efter at tredieholdsleder Kian uden min tilladelse har bragt et afmine jammerlige
tabspartier med Blackmar-Diemer gambitten, føler jeg det som min pligt som
medlem af den eksklusive BOG-menighed at bringe et frisk gevinstparti som
modvægt. Det blev spillet i vinterturneringens karididatklasse i januar, og da jeg
endnu havde efterveer fra Julen, som var uden skak for mit vedkommende, og min
modstander var ingen ringere end Richard Nielsen, som spiller ret sejgt, var mine
forhåbninger moderate. Men det gik sådan her til:

1.d4 Sf6 2.f3 d5 3.e4 dxe 4.Sc3 exf 5.DxfDxd4. Hoj ! - minsandten om det ikke
skal blive et vildt parti. Desværre har jeg glemt mange af de gode varianter i
denne fortsættelse, den spilles 'ikke så tit, selvom Verdensmester Euwe var af den
opfattelse, at sort sagtens kunne tage begge bønder. 6.Le3 Dg4 7.Dg2 Db4 8.0-0-0
Sg4 - se diagram. Det er ikke ligetil at se, at sort efter dette frække og
tilsyneladende udmærkede træk nu godt kan opgive, partiet er i realiteten slut efter
to træk, hvoraf det sidste er udødeligt ! ! - Jeg opfordrer Gunnar · og andre
kombinatorikere til at holde hånden over teksten under diagrammet, og sætte
punktum med træk 9 og 10 :
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Først følger en lille indledende overraskelse . 9.SdS! der truer dronning og mat
på c7 - 9. • DaS. Og så burde der følges op med et træk der er så ufattelig
smukt og enkelt, at man ganske enkelt bliver salig : 10. De 1 ! ! - mat eller
dronningetab. Jeg så imidlertid kun det første gode træk 9, men ikke træk 10. Det
gjorde min modstander derimod på mine vegne, straks han havde trukket 9.-Da5
( som jo er eneste mulige modtræk).
Ved hjemkomsten efter partiet slog jeg op i Diemers 'Vom ersten Zug an auf
Matt', varianten findes, den blev uropført ved århundredeskiftet af Ryder, men
med en anden, også temmelig fiks gevinstføring : 9.Sd5 Da5 10.LbS+! c6
11.Lb6!! og godnat. Diemer skriver at han imidlertid altid følte, at der måtte være
en endnu smukkere og enklere gevinstføring - hvor perfektionistisk egentlig - men
fandt først i 1948 10. De1 ! !. Det siger noget om vor nytilkomne ven Richard, at
han - ganske vist med den fordel, at han var døden nær af skræk - så trækket på
10 sekunder! · Min fortsættelse var med skam at melde noget mere prosaisk :
10.Dg3 eS ( dette skulle have været spittet i 8. træk i stedet for Sg4!) 11. h3 -
springeren er tabt, et slag på e3 eller en tilbagegang til f6 fører til dronningetab
efter 12. Dxe5+ Le7 efterfulgt af springerafdækningsskakken på f6. 11. -Le6

12.hxg4 Ld6 13.Sc3 Lxa2 14.SbS Le6 1S.Sxd6+ cxd6 16.Txd6 Dal+ 17.Kd2
Dxb2 18.LcS Sd7 18.LaJ! Dbl - dronningen har ikke meget plads. 20. Se2 Tc8
21.ScJ Dal 22. Se4 0-0!? - ret modigt gjort må man sige, men sort råder i
virkeligheden ikke over fornuftige træk i stillingen. 23.SgS Txc2!? - desperat og
udsigtsløst ved korrekt spil, men sort er jo nødt til at forsøge noget. Hvis hvid får
et tempo forærende , vil der efter Txh7 være tvungen mat i fem med tårnoffer
på h8, skak på h-linien med dronningen, skakker på h7 og h8, og afdækkermat
med Te6# ! 24.KxT Tes+ 2S.Kd2 Da2+ 26.Kel Lb3 27.Dh3 h6 28.Dd3! - men
ikke det fristende Tdxh6, som selvfølgelig ville føre til mat, hvis det blot ikke var
sådan, at sort via Dd4+ kunne holde remis med evige skakker. 28. - Lc2 29. DO
Dbl+ 30. Kf2 Sf6 31. Txf6 gxf6 32.Dxf6 Lg6 33. Txh6 Db6+ 34 DxD axD
Det er blevet en ulige kamp. Sort fortsatte 7 træk endnu: 35.Le7 Kg7 36.Th3 f6
37.SfJ e4 38.Sd4 Kf7 39.LaJ Td8 40.Lb2 bS 41. Tb3 opgivet.
Jo.jo BDG'en kan stadig spilles. Spillere der søger optagelse i menigheden kan
henvende sig til undertegenede, medbringende mindst eet gevinstparti med BDG.

Jens W.
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Om løst og fast XIV

Ifølge referatet af juleafslutningen i januar
Fribonden er der opstået det store problem, at
kaffe- og ølregnskabet ikke vil give samme over
skud i år som sædvanligt. Det lyder lidt usand
synligt i betragtning af voksende aktivitet på
næsten alle andre områder, stigende medlemstal og
i hvert fald ikke aftagende tørst i medlemsskaren.
Nok prædikede ved juleshowet imod drukkenskab,
men det skal absolut ikke forstås som undertryk
kelse af sund, naturlig tørst, tværtimod.

Der er noget galt, og vores kære bestyrelse må
sætte alt ind på at komme ondet til livs. Hvis
vi har en femtekolonne af afholdsfolk blandt os,
må den snarest afsløres og ubarmhjertigt tilintet
gøres, en sådan kræftsvulst kan ikke tolereres.
Vi må alle holde øjne og ører åbne og medvirke
til at afsløre fjenden, hvor han end findes, må
ske er han et helt andet sted, eller flere andre
steder, altså Vær vågne!

Det falder mig ind, at denne ækle råddenskab
først har udviklet sig efter at Barkhuus har måt
tet begrænse sin livslange, velsignelsesrige virk
somhed. Barkhuus fylder 85 år i år og har gjort
sin pligt og mere til, så langt og så længe hans
kræfter rakte, og han har da heller ikke helt ind
stillet sin aktivitet, men er det ikke ligesom
man savner lidt kompetent afløsning? - Det vil
sige en eller helst flere gutter, som i fælles-

_skab kunne påtage sig det arbejde, som Barkhuus
har måttet frigøre sig for, og vel at mærke i
Barkhuus' stil og ånd. Eller har vi ikke mere den
type i klubben, er det virkelig blevet så sløjt,
efterhånden som liberalisme og markedsøkonomi har
vundet indpas overalt? - Prøv engang allesammen
at ransage jeres samvittighed, hvis en sådan fore
findes, og meld jer så under fane~ne, gerne med
navns nævnelse i Fribonden.

Når vi så får fat i fjenderne, hvad skal vi så
gøre ved dem? - Hjemme i staterne har man det til
talende princip, at man simpelthen afliver dem,
undertiden også selv om de ingenting har gjort,
for hvad betyder vel en pølse i slagtetiden? -
Her i landet agiterer Konservativ Ungdom på Lol
land kraftigt for indførelse af dødsstraf, i over-
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ensstemmelse med sin glorværdige fortid, da skrå
rem, lange støvler og strækmarch var sagen. Måske
kan det udvikle sig derhen, at vi endelig får af
skaffet de11ne vamle øllebrødsbarmhjertighed og at
ter indført sunde ariske tilstande i vort samfund.

Mit udslip i januar-Fribonden er vist temmelig
ramsaltet og skal også nærmest opfattes som en pro
vokation, som je~ havde regnet med en vis reaktion
på, både i positiv og i negativ retning, men bort
set fra en enkelt bemærkning har jeg ikke hørt en
lyd, hvad jeg finder temmelig nedslående, ikke så
meget for mig selv som for Fribonden. Hensigten
med mine udgydelser, - som jeg nedkommer med efter
stort besvær og på opfordring af redaktionen - er
den, at vort kære organ, sammen med det mere lø
dige stof også skulle bringe noget for husarerne,
noget som eventuelt kunne tilskynde nogle flere
til at granske bladet lidt nærmere, "bare for at
se, hvad den idiot nu har fundet på" og derved
lokke li~t af det egentlige stof i dem, - lige
som man lokker børn til at tage levertran, men det
ser desværre ud til, at både redaktionen og jeg
har forregnet os, og det store spørgsmål er der
for stadig Hvor mange læser egentlig Fribonden,
hvis nogen overhovedet læser den.

Nu vil jeg se tiden lidt an, om ikke en og an
den hist og her giver lyd fra sig, og skulle det

'.~kke være tilfældet, vil jeg simpelt
hen klappe sammen og sige stop, for
jeg kan sagtens finde en mere morsom
og mindre besværlig måde at anvende
mine sparsomme kræfter og åndsevner
på, - jeg kunne for eksempel give
mig til at læse Fribonden. Eller
give mig til at spille noget, der
~inder om skak; der er masser af
gode muligheder, det gælder bare om

at finde dem. Børge G
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FAX E N Y ~ J.R l 9 9 4 •

?ra 27/12 til ~o/12 afholdt 9AXZ Bryggeri OG

Skakforenin~en ~tro en 7-:·unders nyt1rsturne-

r i n g , -::':•2 spillere, !:eraf '3 n.:'er ot; le mester

spillere. ,elv om je,~ kun havde lo.højei;t:,•,r~:t;ing

og f.høje~t~lo-tal,recnede jeg med ( kluLbens

medlemmer kender mig jo) 1) at vinde p& udelt

l.plads 2) opn& et kandidatresultat 3) t2ve 2-3

It~ "e r e , Ved don _-;an[~ elendige k La m p h u j g e r s k a k

jer pr~stereda, ml slutresultatet si~es at v~

re tilfredsetillende. 1-4) I~ Thomas Juttere,

I~ Nikolaj Borre, I~ 3rinck-Claussen, ~unnar

:i'est ;:anscn, 5 p. 5-8) Torben 3jrunsen, La r s

qan~en, Nikolaj Palm, Carsten Juul ITielsen, 41
p. 9-lE) ::;teen (jlnusen, •rils T!ilcs:rn, 1'ikkel

1trange, Peter E. Olsen, 1teen Petersen, qen

rik rortensen, Rasmus rstcrga~rd, Lars.And~rsen,

4 p.

I I.runde m1dte je3 en drenc pi ca.

'1enrik 'El-KLer, Vestama3er, der i denne t.u r-n e r i nj ,

e o m r- o. n m a r k s y n ,<-:; s te opnå cd a rn es ter tit 1 en • :1 an i rn -

p o n e r e å e ~ r, d 3 i t t e .) r i k en d s k ab t i 1 m i n ru u .J e u m 3 å b -

ninc, o~ senere forbedrede han Eivinds spil frn

v i.n t c r t u r n o r i n g e n , :relt umotiveret ofrede je,:; en

l.o n d e , OCrnt :.1.1.v k u n La m p c r p; o.~ v i n de g , hvad Jez
e·-cntli:; r;odt h a v d e s e t . Jeg r e j n e d e nu il<.ke med

ri t tabe , IT" en ind n t i, l l ed c ;:; i ~ r :.1 f l er e ti :n er s id. r d
k n m p • · r a n t i 1 b .'1 L! r e rn i ::; , 1 _ v a c ,j e c: p r o r.: p t e m 0 <.l t o ;:: •
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I 2 • r u n C. c ,:, ·:4 ti t e j e t,; 3 ~,s r e n J t: n _; e u , .\ ~ o 4

( 2 o 2 9 ) • 7! n n s p i 11 c cl e e t c; l i 11, r en d c p a r t i , m e n ::1

j e c fjo 11 ede rundt m c o d c :; o r te b ri k :: er i er, 'lo 1 -

~a-:embit. I en krystalklar ccvinutstilli~g kik

sede han. ~n lilie ko~bination 3ikrede mic en re

m i u s t i.L'l i.ng ; h e n troede, at han stadie e t o d til ,

Gevinst oc s~illede derefter. Jeg vandt slut3oil

l et.
I 3 • ru n d r- o, i d t e j e ,.; rat i n 6- fa v o ri t t en 1' om a s

i!utters (241-1). I en lige stilling p ræ s t e r e d e jeg

en senilforkalket tibelighed. For at vurdere den,

kan I s2tte hvide bjnder p1 f4 og e4 oz 1,ber pd

d3. Sorte bjnder pi ~6,eE, d5 og c(. Jeg s~illede

nu f4-f5, e6Xf5, her ~kal jc~ ~pille e4xf5 o~ be

vare bondelicev~cten. Je~ ville cive ham en iso

leret bonde p1 d5, og spillet :ort::1atte e4xd~ o~

c6xd5. Et kvarter og 2 hulvtrmk ~enere g i }; det

0 p fO r li' i e, e. t j C C 11 8 Vd P, t (l b t e ri b O n c:. e • J C ;_: V cl. r

ved at opcive. En mine.re st~r~ spiller kunne je~

l. e.v e s n y d t , Je1,; r u ak e d e , t u s lr e d e o~ luskede, men

han hverken fuskede eller Gjuskede. Fortjent ne

derlag.
I 4.runde rr ø d t e jeg Jen:; -~enrichsen, A3 04,

(2o29). Her viste je~ lidt af ~ine camle takter.

I en "forsinket" volga, ~vor je~ kloceli~en, 1

mod~~tnin3 til partiet □od 1øren Jcn::1en, und3ik

afbytnin~ af "l1jtnanten", ljberen pl g 7, smuld

rede hans stillin~ i tidnjden.

I 5. runde m~dte~ to uopla~te spillere.
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Peter E. O'Ls e n , Piller0d (2214) spillede s k a n d i c

n fl. vi 5 k • rr a v d e j e :: t u lin e t h u s le e , h v a cl d o r s t o d i
7

11 I S O J\~ D E :r , r' a. j l J 9 '1 , h v o r E i v i n d o m t a 1 e r ::i i t p a r -

ti mod PEO, 0~ fået det vi~t o~ forklaret af~!

vind, ha.vde jc:::- nok kunnet p ø Ls e h a m , Eivind

s~river bl.a.: •• ,At spille •.• Se( med sort i

3kandinavisk, n&r hvid i~ke en :ang har spillet

d4, md simpelt hen v~re til et ~o3itionelt sale

hun •.•• Det 5pillede han oisd mod ffii~. Jeg mente,

at det var for at unde! Eivinds husmandsfinte.

Et tdrn f1res til e5 og sldr løbereb pi f5, hvor

efter f7 overfaldes. Efter en beskeden itning,

vandt jei: en bonde ved en klejnkombination. H e r »

efter var pRrtiet vundet; men det zik som i mine

divi~ionspartier. JeG bliver sur over, at jee

skal vinde mine cevin~t~tillinge~ og·~i5ter·5karp

hed Of koncentration. Efter slapt spil vandt han

bonden tilbace. ~lutspillet var remi~.

6.runde. Henrik f'.ortcnsen, "l e La i n g ø r- (2ojl)

- Ego.

l._~j~~§-~~-~1~1~1-~~-1E]~~~-1~15~~ ( I
"oroisk t;up ( just startet ) m:,1dte je6 tr1Jkk.et

4.f4, ~om jc~ besvarede mod en ~?N (= teoretisk

verdensnyhed) 4 ••• dE-d5t?. Tempotab os bondeof~

f e r • 1 r v i d s p i l 1 o d e '.:, • e 4 - c 5 og j ~ -~ :.; var e c, e h 7 - h 5 •

Jef f o r s t å r i k k o m e u i n y e n m e u -1'. '3[;t'2; je,:-; troede,

om ~.t - r- o v o k e r -e ti~ 1f(? 1i'.J r k l n r ::1i:,1 :.vem c . e r

ka.n.
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~ ••• _ c f _ 5 • _ o. 4 ( for h i n c re r 1J 5 , .r.e n s v el: ker b I\ ) 5 •

-.J._3f6_E._z~i_Q-o_7._L~2.J._e5 ( jer plejer (altid)

at sDillc 1bd7 fjr c5 for at und~l ~ronniug~fbyt

n i.n g , P.!!.Nørby s a g d e enc;une: " Man u k a L bare

bytte dronnineernc af mod ~unnar." ~~-~]1!1
s v.ak k e r ;··?, O._-.J._e·~.x:d4_9._Sxd4.J._a5 ( l'[u ser man

min otrategi; nlr je~ ikke i de tre uidste træk

har spillet 3bd7, er det fordi, je~ vil spille

den til nE, hvorfra den kan komme til b4,b6 oe
c7. :i'ra d7 d æk k e r- den e5, c5 oc b6. !'vad er bedst?

Jeg havde nu brugt 27 min. mod hans f. Jeg tror

åbenbart, at det er et k-skakparti. !~~-Q=g.J._3a6

( Som det ko~mer i de næ3te tr.~k, fortrid jez,

at jec ikke spillede den til d7, for pd Lf4 at

spille Se5. ~en je~ havde en plan om fra b4 at

kunne ~ive mind-bonde for hans c-bonde. !!~-1~]

~E111!l ( Je~ kerer miG alligevel ow min cl-bonde.

~ft•r yderligere 15-20 ··.in. bet2nkningstid place

re d c j e 0 c a n. en her for at tL~ :-. k e ~ l a 5 , p e z c :.1 od

o;,; k an r-. o :n m e t i 1 b (, rr ed skab efter et f.fer 9-l
_., og c2 ( e f' t c r f.ex. Leo, Sh5 o~ 3b4).

·; i. l 1 e

Je:. Lorne h a v e h~ft p;'i_ eG) l.1~-Q~~ (.,vorfor .i s k e

nd2?) 13.-.J._>h5_14._Li:;5.1._':'eJ ( '.ju.c.;tn fi'.<. ..,e_: tJ.r

r. et p ·1 T'l 1 ar' s r! e c1 t e r.., o ; du l, r •_j c j l " _: 1a i~ i::·~ e o rn

landvindin:str~kket c4, so~ han forkastede p

crund af h7-hf. Det h a v d o je,:: a u i l. k e t æ n x t :Li..:;

a t s p i 11 e ; ::; e n d o i., t:, e 1 t L o n d c n p å ;_; - l i 1J j t· n i,;, an
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1 7. - .i._ S c 5 _ H3. _ b 3 ( T n dl f (j r s t , o c 1;. in e fines f; er

havue v~ret unci~lct~ riu plan p1 b3 var nt ~~il

le '3ef; m e n Lu .. :om inr.;,ir::i.ti.onen) l:~.!..::.i._Lc.13!

Zjnenc rotere-

cl e i ~1 an s s t o r e

runde hoved.

1. cxd3,2. Sxc6
3. Sdb5 duer ik

ke. ·,an fandt

b e c s t e c ,, an c e

mener vi).

1 9 • ,r 4 ! 3 r• 3'?1 ?l____ ...__ .i. __ .!,;,)__ -

Je;:; ville ik~e

i tidnød og spil

lede alt for hur-

ti0t. Til tr~kke

ne lJ oc 19 bruzte je~ samlet ca. 2 mini Je~

ville allicevel ikke have bondegevin~tcn med 19.

-, Lxd4 2o. GXhS, Lxc, 21. Dxc3,3 eller Lxe4, da

je: ville blive Bvai pl dn -> r te ("el ter o c 1. ·, -~ r

diaGonalen al-~E. nu gik det op for ~1~, at han

"x. 2o. cxd3,

Lxd4 21. Tabl,oe hvnd si? 21.-, d5!? 22. Le3,

De, med mulic ruak. i~~-i!,111.i._b!~1!_~!~-E~~'
Le5!? Jes vil stadi; i.k k e "i n.v e b o n d e n p·0l e4 ef------ ,.., .. .
ter et slae pl c3. 2 2 • m 11. dl? :: e r s k a 1---------
lii u o i L'le s 22. cxd3, '.3xb·;, 23. Dc2, Sxal 24. 1'xal,

: 1 v o r e f t e r j e :.:: h a v c:. P. fo r t s c.~ t :n e c D b 6 e 1 l c r r v t • C: 5 •
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i: u h n. r hvid bare en d :1. r 1 i;; Ll til li !l _:; ,, cd ~ v a~ l ~ u c r

p1 r2 og isoleret bon~c pl ~~. 2~~=i_h~i-~2~-~~g,
Lxe2 ('verr8.skede 11am; .i e.: t i Ls t re b e r- .s Lu t s o i L---- ....., .

m e d stærk s p r i i.g e r- tu o d r;v2.~ l_1ber. ~.::!~-T~~~i_:!'..:::~
25._~fli_fE_2(._Le3i_~d7_27._~5i_Taeu_28._~xfi
''txf_29._L[5_?! (c'4!?), Sh5_:.io._Lf4i_d5! Il v i d hav-

de 15 ruin • j er; havde 14 . 31 • _Te f 2i_ '3 x::; 3 ! d 5 x e 4
v i u d e r- en b o n d e , TTer r e g n e d e jet; med at h a n vil

le opgive. Der ryser jo en kvalitet (troede je~).

Udråbstegnene i Lans ;:1jne slog kolb1,tter OJ blev

ti 1 j u 1 e 1 y s . TI an s h ,\n d ko ;r, . frem ; r.~ in kom frem fo r

at trykke hans. ~ten han _:reb sin k o n g e og slog

på g'3! Jer; t ro e c e , at han skulle s Lå med løberenJ

Jeg ~led halvt ned ad min stol, men~ jeg stønnede

soffi en ~am~el hanhund, der f1r hjertekvababbelse,

mens fen kopulerer med en tTve. Da jez var kommet

op til bordoverfladen, toc det mic nu ikke ruan6e

sekunder at se, at det var genialt, det jeg havde

lavet. Jer tr~\ker hans konze ud i et matan~reb

( e 11 e r k v a 1 i t e t s ,r· e ·1 i n s t ) • :- 2 • K x ' j • .. S ! 3 3 • e x d 5, ------W--W-----------
her s k a 1 se 1 v f 0 l c e 1 i; fors 0 ,: e :3 ; ·; • L x e 5, D x e 5 +

34. Kg4,h5+ 35. Yxh5, Dhd+ 36. K+~5, Dh6+ 37.

I'.g4, 'l'[rE:+ '58. Y.f:5, dxe4+ 39. K-&2 , Dxd2+ 4o.

Kxd2, e 3+ r., 1; d kvalitets:cvinst. }}~-=i_g~!1~

Dxn5i_Tf3+_4o._Yeli_Dal++

!.'in vej mod Olympen f'o r t c e t t e r i n estc nr.
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Bibliotek
Klubben har en omfangsrig samling af skaklitte
ratur. søren har udført et stort stykke arbejde
og skrevet alle titlerne ned. Listen over bøgerne
kan ses på klubbens opslagstavle, og den vil også
snarest blive bragt i Fribonden.

Foto
Så er der atter kommet nye billeder i vores foto
album. Denne gang fra juleafslutningen og simul
tanen mod Carsten HØi. Kopier kan bestilles hos
mig, og koster 5,- kr pr. stk.

Ole

Klubblade
Vanløse Skakklub udveksler klubblade med en række
andre klubber. Disse kan ses i klubben og må
gerne lånes med hjem. De første blade vi har
modtaget i det nye år, er fra Glos~rup, Espergær
de og Odysseus.
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PROGRAM

Onsdag 15/2 19.30 ?.runde, Vinterturneringen

Onsdag 22/2 19.30 8.runde, Vinterturneringen

søndag 26/2 12:00 Holdkamp, 1.hold hjemme
mod KØge

Onsdag 1/3 19.30 Holdkampe, 6.runde i KSU

Onsdag 8/3 19.30 HoldmØder (Afbud SKAL mel-
des)

Onsdag 15/3 19.30 Udsatte partier

Onsdag 22/3 19.30 Holdkampe, ?.runde i KSU
24.00 HOLDAFSLUTNING

Deadline:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.22/2.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spil
ler hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menig
hedshuset Alekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand Knud Larsen
Lauritz sørensensvej 11,3
2000 Kbh. F. (Ingen telefon!).

Kasserer Kjell Suadicani 42 57 22 86

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33


