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Generalforsamlingen den 24. maj markerede afslut
ningen på sæsonen 1994-95. Der blev diskuteret
livligt, overrakt præmier, kåret årets spiller
samt valgt ny bestyrelse. Der vil komme et fyl
digt referat i næste nummer af Fribonden, men be
mærk allerede nu at vi har fået en ny kasserer,
nemlig Erik Johansen. Det er altså ham I frem
over skal betale kontingent til!

Sæsonens sidste opgør var sædvanen tro Vestvold
hurtighold turneringen samt klubmesterskabet i
lynskak. Hvordan det gik, kan læses i dette num
mer.

Den ny sæson starter med Sommer Grand-Prix, hvor
man deltager når man kan. Man kan score point
hver gang, og den dertilslut har flest vinder.
Så kig forbi når du ikke er på sommerferie.

Og glem endelig ikke at reservere dagene fra den
28/7 - 6/8 til klubbens koordinerede turnering.
Der er store præmier at hente, så tilmeld dig i
klubben eller til Ole.

Fra redaktionen ønsker vi alle en rigtig god

Somme~fe~ie.



NY SPONSOR

Efter at Grønne Hjem i en årrække sørgede for planter
til generalforsmalingeris vinterturneringspræmier, ·og

· dermed mulliggjorde indkøb afnye brikker og brædter
- 32 sæt blev det til ialt - har vi det sidste års tid ikke
haft sponsor.

Men takket være Ole Delfters fremragende indsats er
det nu lykkede at få en ny sponsor nemlig Kaj' s foto
på Ålekistevej 42.· Foruden _det kontante bidrag er
klubben blevet udstyret med. T-shirts som Bjørn
Gemsøe har tegnet fantastisk gode tegninger til. Det

. hele overført med fotografisk teknik selvfølgelig fra
Kaj's foto: Der ses allerede et temmelig vellignende
portræt af 'the Big Gun'. dvs. Gunnar West Hansen

. på Bjørns egen T-shirts, der reklamerer for Gunnars
nye fan-klub. Eksemplaret blevmeget passende båret
den 17. maj, da gunnar blev klubmester i.lynskak. _

Det vides også at de nye T-shirts med Kaj' s logo samt
diverse tegninger .også et populære i juniorafdelingen,
der tager kegler hos pigerne i skolegården med dem
i frikvarteret.

Bestyrelsen siger tak til Kaj' s foto, og til Ole og Bjørn
for glimrende indsats, og opfordrer klubmedlemmerne
til at-henlægge alle haneiler på foto-området hos vores
nye sponsor.

.På bestyrelsens vegne : ·
Jens W.
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Ned ~d Vest~o1de~s
sk~A side~

Efter at vores l.hold havde vundet turneringen i
de 3 foregående år, og de Øvrige hold også havde
gjort det rigtigt godt, var forventningerne na
turligvis meget store til VS's 4 deltagende hold.
Men som det fremgår af resultaterne, gik det ikke
helt som forventet:

1.holdet

1: søren B. P.
2: Gunnar W.H.
3: Morten M.H.
4: Lars M.P.

½
1
1
0

½
1
1
1

½
1
1
1

0
1
1
0

0
0
½
1

0
1
½
0

Ialt

1½
5
5
3

RØd Van RØd Glo Alb BrØ
III II I I I I

Ialt 7 matchpoint og 14½ individuelle point. Det
blev til en 2.plads, kun½ matchpoint fra 1.plad
sen, som gik til BrØndby I (Tillykke til dem).
Gunnar og Morten leverede fine præstationer, mens
søren og Lars svigtede, især på andendagen, hvor
en enkelt remis ville have skaffet sejren!

2.holdet

1: Ole D.
2: Richard H.N.
3: JØrgen N.
4: Erik J.

½
1
1
1

½
0
0
0

1
1
1
0

0
½
0
½

0
1
0
½

½
1
1
0

Ialt

2½
4½
3
2

RØd Van Glo RØd Van RØd
I I I II III III

Ialt 6 matchpoint og 12 individuelle point.
Holdet stillede op i meget flotte trØjer fra vor
sponsor, Kajs Foto & Atelier. Richard klarede det
flot, mens det ikke rigtigt ".rullede" for de øv
rige (som på trøjens bagside). Det blev til en 3.
plads i gruppen.
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3.holdet

1: Steen S.
2: Kian P.
3: Jens W.
4: John T.
R: Asger L.
R: Bjørns.

0
1
0
1

1
1
1
1

1
1
0
1

0
1

0
0

0
1

1
½

0
½

0
0

Iait

2
3
3½
3
1
½

Alb RØd RØd BrØ Van Glo
I III II I II II

Ialt 7 matchpoint og 13 individuelle point. Flot
præstation af 3.holdet. De blev nummer 2 i deres
gruppe (hvilket var samme gruppe som 2.holdet
deltog i ! ).

4.holdet

1: Peder R.J.
2: Niels L.
3: BjØrn G.
4: Nicolai R.
R: Knud L.

½

0
0
0

0

1
1
1

1

½
0
1

½
1
½
½

0
0
0
0

1
0
0
1

Ialt

3
1
2
2½
2

Glo RØd BrØ BrØ RØd Glo
IV V III II IV III

Ialt 7 matchpoint og 10½ individuelle point. Kun
nogle få individuelle point forhindrede holdet i
at blive nummer 2 i gruppen, som ikke var den
svageste. Et godt resultat var sejren over BrØnd
by's 2.hold, husk at 1.holdet vandt turneringen!

Ole & Lars



At det lykkedes mig at blive klubmester sidste år
må have animeret mange. Ihvert fald var hele 21
med i dette års turnering. Slutstillingen blev:

1. Gunnar W. Hansen
2. søren B. Petersen
3. Lars M. Pedersen
4. Eivind Einersen
5. JØrgen Nielsen
6. Morten S. Carlsen
7. Richard H. Nielsen
8. Niels Edoo
9. Morten M. Hansen

10. Egon Nielsen
11. Henrik Lang
12. Jens Windeleff
13. BjØrn Gemzøe
14. Claus Nordahl
15. Asger Levinsen
16. Niels Locher
17. Bo
18. Sune
19. Axel Barkhuus
20. Rasmus
21. Casper

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

7½
7½
7
6
5½
5½
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2

Som det fremgår endte Gunnar og søren med lige
mange point, og som de kamphaner de er, enedes
de med turneringslederen (mig) om at afgøre
mesterskabets placering ved omkamp. Den faldt ud
til Gunnars fordel med 1½-½• Gunnar blev hyldet,
og fik sin velfortjente præmie.

At det lykkedes JØrgen at komme ind på en 5.plads
er meget fornemt, ikke mindst når mari ser garvede
lynspillere som Morten og Niels Edoo længere nede
på listen. Og hvad skete der med Asger? Han vin
der da af og til over mig!

Ole
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Om løst og fast XVI

Avislæsning kan undertiden være ganske interes
sant og give anledning til mangehånde overvejel
ser og eftertanke. En dag læste jeg.for eksempel
om en ung pige i Hillerød, som af Frederiksborg
Amt var blevet tilkendt en pris på Jooo kr for et
slogan mod spirituskørsel. Budskabet lyder i sin
gribende enkelhed Stay alive, don't drink and
drive! - Dem der i amtet burde efter min mening
landsforvises til EU for livstid, eller indespær
res i en gummicelle på Set.Hans, og tøsen, hun
skulle ikke have penge, men smæk i sin bare mås,
for sådan at nedvurdere sit modersmål. I tilfælde
af en ny besættelse ville piger af den indstilling
være selvskrevne feltmadrasser. - Kunne I tænke
jer en dag at se Fribonden, til ære for UN.ionen,
udkomme på et fremmed tungemål?

Sonnings musikpris er siden 1959 uddelt 32 gan
ge, og blandt modtagerne ses så berømte musiknav
ne som Igor Stravinsky, Leonard Bernstein, Benja
min Britten og Arthur Rubinstein, for blot at næv
ne nogle enkelte. Prisen er efterhånden steget til
250.000 kr og er et af de smukkeste resultater af
privat initiativ og markedsøkonomi, idet pengene
stammer fra udlejning af elendige, fugtige, mis
ligholdte rottereder af lejligheder, som fattige,
børnerige familier har måttet betale blodige hus
lejer for at bo i. - Bolighajen, en virkelig da
me, har åbenbart ment at kunne klare frisag med
Vorherre ved at indstifte denne musikpris, sand
synligvis da hun til sidst indså, at hun allige
vel ikke kunne tage sine blodpenge med sig, men
mon ikke Den Gamle deroppe er mere durkdreven
end som så? - I hvert fald håber og tror jeg,. at
hun nu ristes langsomt og grundigt dernede, un
der Allerhøjstsammes specielle bevågenhed. -Man
siger nok at penge ikke lugter, men jeg tør godt
vove den påstand, at penge af den slags stinker
ad helvede til.

I et par måneder eller mere har der været uro
omkring de privatiserede bussemænd i Esbjerg, og
sympatistrejker rundt om i landet har betydet be-



sværligheder for mange mennesker på områder, som
ikke, direkte. har med konflikten i Esbjerg at gø
re. Principielt holder jeg altid med de små, i
dette tilfælde altså bussemændene, men jeg kan
da godt se ulemperne og undertiden komme lidt i
tvivl. Indtil jeg altså så KU - Konservativ Ung
dom - fare ud med en bandbulle imod bussemændene,
så stod det mig lysende klart, at jeg alligevel
var på ret kurs, og nu er jeg ikke længere i
tvivl. - Det er ellers første gang, jeg nogensin
de har haft noget at være de der starutter tak
nemmelig for, og det bliver også nok sidste gang.

Jeg er kommet i besiddelse af en landsdækkende
fortegnelse over arrangementer i anledning af 5o
års jubilæet, og ganske vist har jeg lovet, at I
ikke skulle høre mere fra mig om det, men jeg kan
alligevel ikke dy mig, et par mere eller mindre
sure kommentarer skal frem. - Et sted i det nord
jyske vil et værtshus præsentere Befrielses Rock,
- vabbeha'rV7! - Hvis den slags havde været op
fundet i 1940, kunne menneskeheden have været spa
ret for et hav af gru og elendighed, for både SS
og Gestapo ville simpelthen være stukket af i
navnløs rædsel, uden at anv~ndelse af krudt eller
andet djævelskab havde været nødvendig, men der
til kom rock desværre alt for sent. Til gengæld
har vi senere fået mere end rigeligt af den. Ad
skillige steder arrangeres der alsang og algang;
dengang, i 1940, stavlede man sig op i store sti
mer og skrålede hver med sit næb Der er et yndigt
land, eller man vadede på sine flade ben mange
kilometer, i lange tætte kolonner. Jeg blev al
drig rigtig klar over, hvad det egentlig skulle
gøre godt for, men det var altså alsang og al
gang, og sammen med det nylig opfundne kongemærke
skulle det vel symbolisere målbevidst og beslut
som modstand mod tyskerne. I hvert fald var det
en vældig praktisk form for modstand, for der var
aldrig nogen der kom til skade ved det, og konge
mærker var der nok nogen der tjente en del penge
på, for der sås mange af dem. - Senere kom uan
svarlige elementer ind på mere kontante metoder;
de mente vel, at tyskerne var for fladpandede til
at forstå en halvkvædet vise, og efterhånden fat-.
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tede( d~ da. og~~meningen~i~
Eil~rs afholdes deriandet over en masse para

der og mindefester til ære for de faldne helte,
som ofrede livet for fædrelandet. Og der holdes
dybtfølte taler og afsløres mindeplader, for nu
ll. de jo faktisk døde og uskadelige og sætter ikke
mere lus i skindpelsen for de ansvarlige myndighe
der, som alene forstår hvad der tjener folket bedst.
Alt i alt. må man vel kunne regne med, at der nu
er sat punktum for alt. det der.

- Og lad os så se at komme videre, der er nok
at tage fat på, det sidste gyldne håndtryk er end
nu ikke uddelt, langtfra!~ og det skulle være
sært, om man ikke også har andre rare små overra
skelser til os - sådan hen ad vejen.

ud.f <>:r-d.:r- :i. :n.g !

Endnu en gang har
Gunnar W. Hansen
beriget os med en
spændende- stilling.

Her spørger han:

Hvad skal Hvid
spille?

Vi kan afsløre at
du skal gå.radikalt
tilværks, men alli
gevel ikke. Er du
forvirret, se GWH1s
bemærkninger på 1
side 17!

a

Børge G



~

Topscorer - hvordan ?

For ikke så længe siden blev jeg
kontaktet af skakredaktørerne, som
gjorde mig opmærksom på, at man i
redaktionen spændt ventede på mit
indlæg, idet jeg var blevet topscorer
på 3. holdet i den forløbne sæson.

Inden sæsonen startede frygtede jeg
lidt hvordan det nu skulle gå. I
modsætning til de tidligere år skulle
jeg ikke deltage i vinterturneringen,
og ville derfor ikke få den samme
kamptræning som ellers. Ikke
dermed sagt, at man ubetinget scorer
mange points på holdet fordi man
også spiller VT. Det er i hvert fald
demonstreret på 3. holdet. Nu vil jeg
imidlertid ikke nævne navne - så
bliver Jens BDG bare sur.

Men undervejs i holdturneringen
kunne jeg godt fornemme den
manglende træning - især de aftener
der var holdkampe. Måske har nogle
af mine modstandere gennem
turneringen også været ude af form.

Da jeg bladrede i mine
noteringslister, faldt jeg over partiet
fra den famøse 2. runde, hvor holdet
havde en kollektiv off-day - en
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afklapsning på 0-8. Fy for den lede.
Et resultat jeg ellers havde fortrængt.

Hvid: Claus Poulsen, Øbro IV
Sort: Erling Madsen, VS III

1. e4, e6 2. d4, dS 3. Sd2, Sf6 4.
Ld3. Allerede her begynder et
voldsomt tidsforbrug, hvilket direkte
skyIdes mangel på træning. Efter ca.
et kvarter bliver jeg enig med mig
selv om, at forenkle stillingen og slår
derfor. 4.-,dxe4 5. Sxe4. Egentlig
bryder jeg mig slet ikke om stil
lingen, og havde sådan set håbet på
fremrykningsvarianten.
Efter yderligere 10 min. havde jeg
fundet noget smart. 5.-,b6. Nåja,
smart og smart... .. Min modstander
fandt forholdsvis hurtigt 6. Df'3. Tak
for kaffe. Efter 5-6 træk var jeg
allerede på hælene, og skulle
koncentrere mig om at forsvare. Øv.
6.-, c6 Nu vælter han frem. 7. LgS,
Ld7 8. Se2, Lb7 9. 0-0-0, SdS.

Her har hvid brugt 30 minutter, mod
sorts 50.
10. h4, Dc7 11. hS. Frygten for at
blive tromlet ned begynder så småt
at melde sig. Uret tikker lystigt
derudaf, og i stedet for at slå koldt
vand i blodet, er jeg mere optaget af
at få kongen i sikkerhed. Pjat. Lang



rokade er fristende, så jeg spiller
11.-, Sd7.
Havde tanket om sikkerhed og
rokade ikke strejfet mig, havde jeg
måske fået øje på det noget bedre
11.-, f5! som vinder en officer. Ak.
Men ideen om noget smart var
ligesom gemt lidt af vejen, og
officersgevinsten dermed også.
Ærgerligt.
12. Ld2. Ok, det med rokaden må
nok vente lidt endnu. Jeg overvejer
et kort øjeblik - måskefor kort - f6,
men mangler den fornødne ro og det
forkromede, kølige overblik.
Mine øjne flakser rundt på brættet,
og standser ved springeren på d5.
Her rækker mine begrænsede evner
ikke til at se en udvej for springeren,
hvis jeg spiller f6, og hvid spiller c4.
Men det er også svært. Så for at
være på den sikre side dummer jeg
mig (igen) og spiller 12'.-, S5f6 ?(?)
13. Lf4 Det var jo det jeg ville
undgå. 13.-, e5 14. dxeS, SxeS 15.
Dg3, S6d7 Uret siger nu 15
minutter til tidkontrol. 16. Kbl, 0-
0-0. Der var rokaden jo. 17. h6,
gxh6. Nærmest desperat. 18. Txh6,
Tdg8 19. Txh7! Smart. 19.- ,
Txg3 20. Txh8+ Ld8 21. Lxg3,
c5. Krampetrækninger. 22. Lh4. Jeg
når lige at få dasket bonden frem på
f6, da vingen falder. Hvor ærgerligt.
Nu gik det lige så godt. 1-0.
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Det var altså mit bidrag til det totale
nederlag den aften.

Alt i alt høstede jeg et nederlag, to
remiser og tre sejre (to BDG og en
uden kamp - hvad er forskellen?)
Hvad siger Jens?
Og 4 af 6 mulige, var altså nok til at
blive delt topscorer.

Erling

Holdturnering 1996

Som beskrevet i sid
ste nummer af FB,
forventer Holdleder
Eivind at holdet\
rykker op i næste
sæson. Det kan nu
afsløres at de hold
der skal spilles
mod er:
AS04 II,
Frederiksberg II,
Farum I,
Hi llerØd I,
Helsinge I,
K41 II,
Tårnby I.
Mon ikke det alli
gevel bliver en
vanskelig opgave?



I k k e e t o r d o m 1 i 1 1 e bror.

Fredag aften, klokken er halvni, jeg kommer hjem
fra Forum. Der er en besked på telefonsvareren
fra Ole, der har samlet næsten hele holdet til
hurtig-holdturneringen lØrdag d. 22 april på Ka
trinedal skolen i Vanløse. Vi skal holde taktik
møde for Waterlose-holdet (3 mand+ reserve).
Niels Renlev må melde afbud og Erik Johansen træ
der til med kort varsel. Holdet sættes med
Richard Nielsen på 1. bræt, Erik på 2., BØrwe
Gemzøe på 3. og Jørgen Nielsen som flyvende re
serve, 1der skal spille to kampe som 1. bræt, to
kampe som 2. bræt og to som 3. bræt. Taktikken
lægges meget enkelt: Vind alle kampe.

Aftenen sluttes med lidt træning af holdet (lyn
skak, dobbelrundig turnering med Ole som turne
ringsleder. Sammen med Erik bliver jeg lidt læn
gere for at kigge på en opgave fra Guldspringeren
(opgave 3), som det efter en række forgæves for
søg endelig lykkes at finde den rette forståelse.
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Efter Erik er gået (ca. kl. 1), kommer compute
ren på bordet og vi ser lidt på Oles programme
ring m.m. Klokken er over tre, fØr jeg kommer på
vej.

Lørdag morgen. Vækkeuret ringer halv otte, knap
fem timer efter jeg har lagt mig. Ole tjekker
lige om jeg er vågen, hvad jeg bekræfter. Kvart
over ni aftaler jeg med Erik, at vi skal mødes
tyve minutter senere, fØr jeg skynder mig at få
kØbt lidt ind til weekenden. Lidt forsinket begi
ver vi os over kommunegrænsen til Vanløse, hvor
vi møder de andre. Forvirring over alt. Ole hav
de med holdlakrids (sponsoreret af BØrwe!) og so
lidariske småkager sørget for den rette stemning.
Der bydes velkommen, hvad næppe halvdelen fik
hørt og spillet sættes igang. MØder en svag spil
ler fra Hillerød, men laver en dårlig kombi, der
taber en lØber for to bØnder. Efter en serie af
bytninger bliver jeg tvunget til at give damen
for et tårn og mister senere også tårnet p.g.a.
en dronningeskak.

Ikke en god start, kun Erik fik remis på at have
slået alle modstanderens brikker, da tiden faldt.
Havde Erik set det ulovlige træk, kunne han have
krævet et minut ekstra, hvilket ville have givet
ham tid nok til at sætte mat. Reglementet for
turneringen sagde, at ingen udenforstående måtte
blande sig i partiet, hvad ingen på holdet vid
ste. Resultatet betød, at Waterlose blev oversid
der i anden runde med tildelt sejr på 2-1 og vi
kunne i fred og ro samle tankerne og gennemgå
reglementet. Det var i hvert fald et helt andet
hold, der tog kampen op i 3. runde, hvor BØrwe
trådte ind i stedet for Richard (holdet skulle
opstilles efter fast styrkeliste f.eks. rating
tal uanset reserve eller ej), så Erik skulle mø
de en spiller med 2180 på 1. bræt med hvid. Der
blev spillet 1. e2-e4, hvorefter sort taber pa
tid. Jeg får presset min junior-modstander pa ti
den, hvorefter en mild gaveregn giver mig enge
vinst.
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I fjerde runde skal vi spille op mod et helt fod
boldhold (RØde Stjerne), der består af jugoslavi
ske spillere (med en enkelt russisk forstærk
ning). Efter forsigtigt spil lykkedes det at hol
de balancen og spillet ender remis. Derefter fØl
ger frokostpausen, hvor vi benytter tiden til at
spadsere en tur.

Femte runde giver endnu en gevinst efter usik
kert spil fra modstanderens side. Sjette runde
betyder endnu en gevinst mod en af vore konkur
renter, Paris st. Germain, hvorefter vi tydeligt
kan se, at jeg har en topscorerchance, så selvom
jeg ellers kun skulle have spillet de seks før
ste kampe, beslutter vi, efter råd fra holdkap
tajrien, at jeg skal spille endnu en kamp. Desvær
re endte kampen i sjette runde med et 1-2 neder
lag. I syvende runde skal vi spille mod et af
holdene fra gruppen over os og vi vinder 2-1, en
passende sejr, ikke for stor, så vi skal spille
mod de aller skrappeste, ikke for lille, så vi
stadig har chancen for at nå fjerdepladsen. Sid
ste kamp skal spilles med risiko for at blive be
gravet; vi skal mØde Bedemændene.

Jeg vinder efter ca. 15 minutters spil, se oven
stående diagram, der viser de afsluttende træk.
Med et opgivende udtryk i ansigtet møder jeg Ole
og meddeler ham resultatet og beder resten af
holdet sørge for at hente min præmie.· (Jeg havde
to grunde: for det første havde Ole tilmeldt mig
med et gammelt ratingtal, for det andet og nok
så vigtige grund, var det meningen, at jeg skul
le sove et par timer, fØr jeg skulle på arbejde
natten igennem). Lige fØr jeg går lykkedes det
BØrwe at hive en gevinst i land, mens Erik stod
knap så godt og måtte overgive sig næsten samti
digt. Jeg siger farvel til de andre og skynder
mig hjem.
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Pa vejen hjem kommer jeg til at tænke på, at de
point fra anden runde ikke er påskrevet mig og
Erik, så måske bliver jeg alligevel snydt for
topscorer-præmien, og dog; mon ikke 5.5 points er
tilstrækkeligt. Hjemme lykkedes det kun at sove
små tyve minutter i løbet af halvanden time, for
jeg opgiver forehavendet. Der er udsigt til en
lang og hård nat i BK's tjeneste.

Efter at have spist, ringer jeg til Ole, der for
tæller stillingen fØr sidste runde i vores grup
pe og lykønsker mig med topscorerpræmien på 4.
bræt. Med de resultater 8. runde bragte, mener
jeg at kunne regne ud, at vi mindst får en fjer
de-præmie, men det afviser Ole, og vi fik heller
ikke tredjepræmie, så meget malende beskrev Ole,
hvordan holdet nærmest var ved at gå hjem, da
Waterloos pludselig bliver nævnt i forbindelse
med andenpræmien. Resten af holdet kunne dårligt
nå jorden på vejen hjem. Jeg måtte indrømme, at
andenpladsen havde jeg bestemt ikke regnet med
efter nederlaget i 6. runde. Jeg erklærede straks
at 'min' præmie skulle indgå på lige fod med res
ten af holdets gevinst, så holdet ville kunne få
en hyggelig aften.

Ah ja, diagrammet. Min modstander fra sidste kamp
trak Dh6xg6. Av! Nu truede han både med Dg8 og
Txh7. Efter at have sundet mig lidt fandt jeg ud
af, at hans konge var fanget i et matnet, hvor
springeren spærrede de sidste udgange, altså:
Fremad! f2-flD+. Flytter han kongen spilles tår
net til f2, men han valgte Lxfl, Txfl+. Kc2, De2+
og mat. Et typisk parti for mig; modstanderen an
griber, men angrebet fuser ud og et modangreb
bliver sat ind til at genoprette balancen, ofte
godt og vel.

Jørgen Nielse
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E t e n k e 1 t o r d o m s t o r e b r o r

Som forsyningschef for Waterloose udi lakrids og
småkager, havde jeg fornøjelsen af at fØlge deres
bestræbelser på at vinde.

I et af partierne fremkom fØlgende stilling (kun
de væsentlige brikker er medtaget):

BjØrn spiller hvid, og det er sort der trækker.
Der er ikke meget tid tilbage, så der skal træk
kes hurtigt! Sort sætter en mattrussel op, træk
ker Kf5. Tilskuerne holder vejret, ser BjØrn mat
ten? BjØrn overvejer, løfter hånden, lader den
svæve hen over brættet, og trækker ... Kh6. Vild
furora, modstanderen jubler meget hØjlydt, vi an
dre sukker næsten ligeså hØjlydt, og BjØrn er
fuldstændig desorienteret. Modstanderen undlader
ikke at fortælle, at et vist tårntræk kunne have
afgjort kampen. Forvirret og ærgelig spiller
Bjørn videre, men sætter hurtigt en iØvrigt tabt
stilling helt over styr.

Ole
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STILLINGEN fra side 8 er mellem:

Hvid: Gunnar West Hansen, Vanløse
Sort: Michael Nielsen, Rønne
3. Division, 1992

Jeg har en klar gevinststilling, men var presset
på tiden. stillingen og udviklingen minder mig om
nogle ordsprog og Udenrigsminister Niels Helveg
Petersen (NHP) .

"Frygten har ingen fremgang i kærlighed - og i
skak". "Frygten har tusind Øjne". Et af disse
Øjne ser, at sort stopper og blokerer min a-bonde

. med Lb7 og TaB.

Sagaen om NHP er, at han som ridder af
tredieklasse - og taskenspillernes under - og
uorden kom til en borg, hvor der på muren hang et
sværd og et horn. Borgporten ville åbne sig, hvis
han kunne træffe det rigtige valg mellem
redskaberne. Men NHP turde ikke vælge. Dermed er
historien ude. Men da vi skal have en morale,
fortsætter vi. Da forfØlgerne nærmede sig, var
NHP tvunget til at vælge. Frygtsom grep han
hornet (naturligvis, for når man ligger i med de
Radikale, får man horn. Det vil Nyrup Rasmussen
også erfare). En f_ortrængt pruttelyd og forsagt
truttelyd hØrtes, men porten åbnede sig ikke. Fra
borgens indre hørtes en stemme:

"Cursed be the fool or ever he was borne
who feared to draw the sword, befare he blew
the horn"

Frit oversat: "Forbandet være det fjols, hvis et
sådant overhovedet eksisterer, som er bange for
at trække sværdet, fØr det blæser i hornet".
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Det er NHP's politik i en nØddeskal. Og FN's i
Bosnien.

a) Og det var min skakpolitik i partiet.
Frygtsomt spillede jeg 1: Le4, Sxc5 2: Lxc6, La6
3: h3, Td8 4: Sd4, Kf8 og i tidnØden gik det
galt. Med det yderste af neglene lykkedes det mig
at holde remis.

b) Det stillestående tårn på b-linien burde være
klar over, at det er på a-linien og ikke c-linien
eller længere til hØjre, det foregår. Der er
fremtid i a-bonden, men ikke i de misliebige
eksistenser på c-linien. Det var NHP 10 år om at
finde ud af eller træffe afgØrelse om.
"Norge bliver isoleret" truttede NHP efter Norges
EU-afstemning. Min hvide frie a-bonde er også
isoleret, men den er der fremdrift og fremtid i.
De ufrie, slatne impotente EU-harmoniserede
bØnder på c~linien er der ingen fremtid i. Den
stærke, selvstændige, isolerede frie bonde skal
forvandles til dronning. Vi kunne jo kalde den
Dronning Anne (efter en Enger Lahnstein). De
groteske grobrianer uden GRObund på c-linien star
i vejen og må fjernes.

Efter disse indledende bemærkninger må det stå
krystalklart for enhver, hvorledes hvid skal
spille.
1: a6!, Sxc5 2: a7, Lb7 3: Ses, Ta8 4: Sd7!,
Sxd7 5: Txb7, Sf8 6: Le4 og sort er værgeløs
mod truslen Lxc6 og Te?.

Moralen er: Man skal ikke spille skak som Niels
Helveg Petersen. Og man skal ikke fØre politik
som Niels Helveg Petersen (og hans allierede og
associerede kumpaner i regering, EU, NATO og FN).

Kilde: Alf Ross, Lærebog i Folkeret, 1961, s.134.

Gunnar West Hansen
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BOMÆRKE-KONKURRENCE

Alle medlemmer opfordres til at komme med forslag
til et nyt bomærke for Vanløse Skakklub.

Der er frit slag for ideer!

Forslag afleveres (eller sendes) til Formand Knud
Larsen inden den 23. August 1995.

Bedømmelsen foretages af bestyrelsen!

Knud

PORTRÆTFOTOS "ræ.V
BØRNEFOTOS ..,..,

REKLAMEFOTO$
BRYLLUPSFOTOS

RECEPTIONSFOTOS
PAS & ID FOTOS,f I , - i eget atelier eller on location

ÅLEKISTEVEJ 42 2720 VANLØSE na 31 74 34 05
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PROGRAM

Onsdag 7/6 19.30 Pokalturnering

Onsdag 14/6 19.30 Pokalturnering
med præmieuddeling!

Onsdag 21/6 19.30 Sommer Grand Prix

Onsdag 28/6 19.30 Sommer Grand Prix

Onsdag 5/7 19.30 Sommer Grand Prix

Onsdag 12/7 19.30 Sommer Grand Prix

Onsdag 19/7 19.30 Sommer Grand Prix

Deadline:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.28/6.

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

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

Kasserer Erik Johansen 31 87 06 21

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

Klubbens tlf.nr. 31 74 41 07


