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GODTNYTÅR

Så siger vi goddag til et nyt år og en ny runde af vinterturneringen. Vi er
nu kommet halvvejs gennem turneringen, og det er lykkedes at få ALLE
partier afvikl et til tiden. Vi ved fra turneringslederen, at han håber på den
samme positive holdning til at få afviklet forårets partier.

Den 18/12 holdt vi juleafslutning og herunder havde formanden
fornøjelsen at holde sin halvårlige beretning. Mere herom i næste nummer
af Fribonden, men der var et pænt fremmøde, blev afholdt forskellige
konkurrencer og spist en masse æbleskiver.

Det går for tiden rigtigt godt for vores hold i Holdturneringen. Juniorerne
har vist vejen og er nu på en suveræn I.plads i deres gruppe. Men også
for de andre hold går det meget fint, både 2.- og 3.holdet ligger på anden
pladsen i deres række. I .holdet har på trods af en off-day kæmpet sig frem
til en 3.plads, og 4.holdet har en placering omkring midten.

Redakt ionen



Kollektivt bras!

I~~3.runde 8/12 fik 1. holdet kun 2½ - S½ mod Slagelse

Va..■'lløse I

Søren B.Petersen
Eivind Einersen
Morten M.Hansen
Hans Nielsen
Niels Edoo
Jesper Asgaard
Per Lykke Jacobsen
Lars M.Pedersen

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

Gert Jørgensen
Per-Henrik Nielsen
Jacob Hansen
Søren Dyberg Larsen
Henning Pedersen
Jan Flemming Jensen
Harald Schirner
Lars Jørgensen

Slagelse I

Det blev desværre
holdlederens kedelige
tjans at referere
denne gang fra en
pointmæssigt meget
beskeden runde. Vi
har mødt Slagelse to
gange før (90/91 og
94/95) og sidst vandt
vi uden større besvær
i sidste runde med 5-
3, hvorved vi sikrede
os 2.pladsen. Vi før
te før runden med he
le 2 points ned til
de nærmeste (heri
blandt Slagelse) og
vi havde hjemmebane,
så det var bare at
klø på! Ja, go'morn.
Efter 1 times spil
gjorde jeg situati
onen op således:
Søren havde tilladt
en hvid fribonde på 2

d6, men så ud til at
have stillingen under
kontrol; Eivind var i
færd med at angribe
Sorts lange rokade
stilling og Bd6;jeg
selv var kun sluppet
halvskidt fra en Gam
melindisk åbning;
Hans og Niels' stod
begge pænt - men
lige, mens Jesper og
Per begge stod lidt i
overkanten og endelig
havde Lars fint an-
greb. ·
Den dramatiske nedtur
genfortælles her mi
nut for minut:
kl.1340 Søren forsik
rer mig om, at han
har gennemregnet det
hele og spørger mig
samtidigt om jeg no
gensinde har set ham
gøre noget uoverve
jet? Svaret blæser i
vinden ... Omtrent på



samme tid sker det
frygtelige sammenbrud
på 8' ende brættet:
Lars' modstander har
netop startet en
afgørende kombi.
kl.1353 er det slut.
Lars strækker våben.
0-1.
kl.1415 Per sætter
trumf på ved at
spille 24.-,Td8 inden
han kaster sig over
kongen. Det må vinde
nemt nu.
kl.1425-36 Søren har
fået en bonde ned på
b2 og ligner en sejr
herre. Jespers Caro
modstander indleder
nedrivningen af det
hvide centrum og jeg
giver en bonde for at
få aktivt modspil på
D-fløjen; det ligner
lige spil, men ...
Hans spiller d5-d6 og

fortsætter med offi
cersoffer og kongean
greb; skulle han ikke
have ventet lidt? -
jeg tror det.
kl.1446 har Pers
modstander fået nok.
1-1.
kl.1540 Eivind står
efterhånden til klar
gevinst, mens Hans
har fået en rodet
stilling,der kan gå
til begge side:-:-.
Søren er på forbløf
fende vis på vej ind
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i noget, der ligner
en trækgentagelse i
en gevinststilling;
er han ved at blive
snydt?
kl.1552 Eivind sluk
ker den sidste gnist
af håb hos modstand
eren. 2-1.
kl.1553 Søren vækker
Slagelses håb igen.
Hvor i alverden kom
den trækgentagelse
fra? Remis. 2½-1½.
kl.1558 både hos
Niels og Hans går det
hurtigt nu. Alle 4 er
i tidnød i lidet
overskuelige stil
linger.
kl.1625-29 jeg kommer
endelig ud af tænke
boksen efter 35 min.
efter tidnøden. Jeg
har regnet løs på e...~
kombi, der ville give
et lige tårnslutspil;
desværre blev konklu
sionen, at det taber.
Altså spiller jeg vi
dere med minusbonde i
et tårn+springer
slutspil. Niels har
dronning mod dronning
og løber og ser ud
til at kunne få evig
skak. Imens jeg har
tænkt, er Jesper ble
vet løbet over ende,
dvs. 2½-2½ og de
sidste tre partier er
ikke specielt lovende



for os at se. I ana
lyserummet hersker
euforisk stemning
blandt Slagelsefolk
ene. De havde været
glade for et lille
nederlag inden de
kom. Nu ligner det en
storsejr til dem!
kl.1708 må Hans
opg{ve. Den tidligere
ofrede officer mang
ler og søgningen ef
ter evig skak gav ik
ke resultat. 2½-3½.
kl.1728 er det Niels'
tur. Den forventede
evigskak udeblev og i
stedet fandt mod
standeren en dron
ningeafbytning, hvor
efter det var·slut.
2½-4½.
kl.1746 når jag efter
2. tidskontrol et
springerslutspil med
minusbonde, hvor jeg
har bønder på es og
g7 og han bønder på
d5,g3 og g5. Min es
bonde forsvinder dog
snart. Kun et mirakel
kan redde stillingen.
kl.1852 er det så
endelig slut også for
mig efter 88 træk.
Katastrofen er total:
2½-5½ ØV-ØV-ØV!
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Et par partier fra
matchen:

I det første har Lars
hvid.

1.e4,c5 2.Sc3,Sc6
3.g3,Sf6 4.Lg2,g6
5.d3,Lg7 6.h3,o-o
7.Le3,d6 8.Dd2,a6
9.Sge2,Tb8 10.f4,Ld7
11.o-o,b5 12.g4,b4
13.Sdl,Dc8 14.f5,Se5
15.Sg3,c4 16.d4,c3
17.bxc3,Sc4 18.Del,
Sxe3 19.Dxe3,bxc3
20.Sxc3,Dc4 21.gS??
(e5 meget bedre),Sd5!
(eller Sg4!) 22.Dd3,
Lxd4+ 23.Khl,Dxd3
24.cxd3,Sxc3 0-1.

I det andet triumfe
rer Per Lykke (sort).

1.e4,d6 2.d4,g6 3.
Sc3,Lg7 4.Le3,Sf6 5.
h3,o-o 6.Dd2,Te8 7.
o-o-o,c6 8.f4,b5 9.
e5?,b4 10,exf6,bxc3
ll.Dxc3,Lxf6 12.Dd2,
Sd7 13.g4,Sb6 14.Ld3,
Lb7 15.Se2,c5 16.gS,
Lg7 17.dxcS,Lxhl 18.
cxb6,axb6 19.Txhl,
Txa2 20.c3,b5 21.Ld4,
e5 22.fxe5,dxe5 23.
Le3,Da8 24.Sg3,Td8!
25.De2,b4 26.c4,e4
27.Lxe4,Da4 28.Lc2,
Lxb2+ 0-1.

Endelig skal I ikke
snydes for Eivinds
sejr:



l.e4,c5 2.Sc3,Sc6 3.
g3,g6 4.d3,Lg7 5.Le3,
d6 6.Dd2,e6 7.Sf3,b6
8.Lg2,Lb7 9.d4,cxd4
10.Sxd4,Dd7 11.SdbS,
0-0-0 12.o-o-o,Lf8
13.Lg5,f6 14.Lf4,e5
15.Le3,Kb8 16.h4,Sa5
17.Dd3,Dc6 18.Sa3,Lc8
19.Sd5,Le6 20.f4,Tc8
21.b4!,Sb7 22.Lh3,
Lxh3 23.Txh3,Lg7 24.
h5,Dd7 25.Tdhl,exf4
26.gxf4,f5 27.hxg6,
fxe4 28.Dxe4,Sf6 29.
Sxf6,Lxf6 30.Txh7,d5
31.Txd7,dxe4 32.Txh8,
Txh8 33.Ld4,Thl+ 34.
Kb2,Lxd4+ 35.Txd4,Tgl
36.f5,e3 37.Te4,Tg3
38.Sc4,Tf3 39.g7,Tg3
40.Te8+,Kc7 41.gSD,-
1-0

Morten

STØT

VORES

SPONSOR

A-Pæm~'~ ..........=-
ÅUl<JSTEVEJ 42 2720VANI.ØSE ,~.

ADVARSEL!!!
Kassereren meddeler at han vil gøre alt hvad der står i hans magt for at få
kontingentrestancerne elimineret inden regnskabsårets afslutning. Så i vil
opleve en MEGET striks kasserer, hvis i ikke snart får betalt for januar
kvartal.
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Heldet slap op

Vanløse II 3½ - Hvidovre I 41/2

I tredje runde af holdturneringen tog vi imod Hvidovre, et af rækkens
formodede tophold. Det blev en ret tæt kamp som vi endte med at tabe
knebent. Måske er det lettere at være heldig mod en svag modstander?
Vi kunne have vundet igen, men det kan man jo altid sige. Lad os i
stedet vende os mod kendsgerningerne:

Benny Petersen (R) 0 - 1 Børge Nielsen
Steen Schousboe ½ - ½ Jørgen Carstensen (R)
Jørgen Hansen 1 - 0 Torben Madsen
Niels Rendlev ½ - ½ Niels Schnegelsberg
Leif Jensen 1/2 - 1/2 Arne Larsen
Asger Levinsen 1/2 - 1/2 Knud Højgaard (R)
Knud Larsen ½ - ½ Svend Sejersen (R)
Jens Windeleff 0-1 Steen Jensen

Jens W. stillede sig op i den store stil mod modstanderens
Pirc. En bred opmarch med f4, e4, d4, og Ld3. Flot så det ud, og da
jeg gik en runde efter den første time mente jeg at kunne se klar hvid
fordel. Måske havde jeg ikke set tilstrækkeligt dybt i stillingen. I hvert
fald tabte Jens efter 2½ time, efter eget udsagn ved en grov fejl i
midtspillet.

Knud spillede som sædvanlig hurtigt, og fik som sædvanlig
hurtigt en god stilling. Det lignede en god tre-rækker for sort, og efter
en time havde Knud klar fordel. Han fik endda to merbønder, men på
grund af de uligefarvede løbere kunne det ikke vinde. Ærgerligt for
os, og måske et udslag af det manglende held.

Asger spillede afbytningsvarianten mod Højgaards franske
forsvar, men fik ingen fordel. Det endte med et tårnslutspil hvor sort
desuden havde en uangribelig centralspringer mod hvids løber. Remis .
var nok meget rimeligt, men sort kunne godt have spillet videre.

Leif spillede mod en usædvanlig opstilling. Selv lavede Leif
de fleste af de træk som hører til Griinfeld, altså Sf6, g6, Lg7 og d5,
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men hvid spillede en slags forsinket abe med b4. Leif fik godt spil
mod denne fremskudte bonde, og fik da også vundet den. Med masser
af brikker på brædtet afslog han remis, men efter 3½ time var hans
merbonde blevet til en dobbeltbonde og hans stilling ret passiv. Remis
blev det altså, men Leif fortjener ros for sin kampvilje.

Rendlev spillede hvid i den lukkede Sicilianer, men fik ikke
noget kongeangreb. Efter en time var stillingen helt lige, og efter
yderligere et kvarters spil tog man remis.

Jørgen var dagens helt. Han spillede med sort noget der
lignede Moderne Benoni, men hvid spillede ikke d4-d5. Jørgen
fortsatte meget energisk med aggressive, men også svækkende
bondefremstød, og stillingen så temmelig rodet ud. Det er noget som
passer Jørgen, og han vandt en kvalitet ved at slå hvids uudviklede
tårn på hl med sin springer. Hvid fortsatte lidt endnu, men det stod
hurtigt klart at han ikke havde skyggen af kompensation, og efter kun
halvanden time gav han op. En~~t overbevisende lynsejr!

Selv fik jeg intet ud 1fAningen, og heller ikke midtspillet.
Men i slutspillet dukkede der positionelle fordele op, bl.a. en springer
mod en temmelig dårlig løber, og det ærgrer mig at jeg ikke vandt
"partiet, Sort forsvarede sig fint, og da tiden var ved at være knap
fandt jeg ikke den rigtige fortsættelse. Remis i et langt og temmelig
korrekt spillet parti.

Benny spillede endnu engang sin elskede Stonewall. Det
undrede mig at han spillede det primitive angreb med De8 - Dh5 mens
hele hans d-fløj stadig stod i starthullerne, men Benny ville straffe
hvids nølende spil. Desværre fik Benny alligevel kolde fødder, og
efter at have vundet hvids e-bonde byttede han katastrofalt sin aktive
springer mod hvids uudviklede løber på cl . I stedet kunne han farligt,
men logisk have vundet endnu en bonde på d4. Nu gik det stærkt, og
hvid vandt ubesværet ved at besætte den e-linje som sort selv havde
åbnet ved sin bondegevinst. Det gigantiske hul på e5 og den svage
bonde på e6 gjorde det umuligt at forsvare den sorte stilling.

Tilbage til det med heldet: Jens, Knud, Leif og jeg selv havde
på et tidspunkt tydelig fordel. Disse fire partier gav tilsammen 1½ pts.
Det jåmner ut sig, som svenskerne siger. Lad os i nederlagets stund
glæde os over en god indstilling. Det havde været rart med 41/2. - 3½,
men det omvendte resultat er ikke nogen katastrofe. Vi kommer igen
efter en velfortjent juleferie.

7
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Nede på jorden

Bortset fra Vanløsestolavest rangerende hold må
tredje runde betegnes som noget af en skuffelse.
Førsteholdet taber til et hold, der næppe havde
forventet at få noget af betydning med hjem igen,
mens andetholdet satte et par gevinster unødven
digt over styr. Hvad så med overraskelsen, tredje
holdet? Uden større besvær satte holdet tre klare
gevinster til .. Skuffende. Virkelig skuffende.

Taastrup spiller torsdag aften med start kl. 19,
hvilket gjorde, at man pludselig skulle tidligt
hjemmefra. Efter holdkaptajnen havde lokaliseret
bopælen på de forskellige nye medlemmer på holdet,
blev det besluttet, at tre spillere mødte på hans
bopæl, mens resten af holdet på anden vis skaffede
sig vej til Tåstrup. Det viste sig at være lidt af
et problem at få limo'en parkeret, så for ikke
halvdelen af holdet skulle komme forsent blev pro
blemet overladt til chaufføren. Henrik Pedersen
var ankommet før os, mens Sten, Kjell og Finn
troppede op i løbet af de næste ti minutter. Hjem
meholdet havde anderledes større problemer med at
stille hold; de måtte skifte en mand ud, da deres
fjerdemand ikke mødte. Desuden havde man indsat et
nyt førstebræt, fordi deres normale andetbræt hav
de spillet på deres andethold.

Erik fortalte mig hurtigt, at jeg ikke skulle sat
se på, at min modstander ville blive træt; Erik
havde tidligere presset ham i bund i 3½ time, for
derefter at lave en fejlagtig kombination, som
kostede partiet. Jeg syntes selv, at jeg var kom
met udmærket fra start; modstanderen havde tilsy
neladende ikke forberedt sig specielt på min ynd
lingsvariant, selvom to af holdets andre spillere
havde set mig i aktion (jeg kan ikke huske om de
Legge selv har været udsat for den, men jeg må
snart finde på noget nyt med hvid).

8



Kjell tabte hurtigt en officer og forklarede bag
efter, at han var bange for at få et alt for pas
sivt spil, hvis der ikke blev åbnet .. Resultatet
blev, at Kjell blev først færdig. Peder Raunsø
stod ikke helt godt, mens Finn Madsen havde en
grydeklar gevinst og min modstander tillod mig at
opbygge en materiel fordel af dimensioner uden at
tage nogen form for kompensation i form af aktivt
spil.

På sidstebræt tilbød Henrik Lang remis efter at
have konsulteret holdkaptajnen efter undertegnedes
an.modning (Henrik spurgte, hvordan han skulle for
holde sig (Nej det er ikke mig, der bestemmer.
hvem der må fremsætte remistilbud og jeg havde
heller ikke set stillingen)). Modstanderen beslut
tede at spille videre uden at spørge, efter et par
af klubkammeraterne havde tilskyndet ham til det.

Da klokken nærmer sig ni er min modstander ved at
have opbrugt sin betænkningstid og har kun en reel
chance for ikke at blive sat mat; at jeg finder en
hurtig måde at afgøre partiet på i stedet for
stille og roligt at pille brikkerne fra ham en ef
ter en. Jeg slår den forkerte bonde og tvinger ham
til at flytte dronningen. Det gør dæn flinke mand
nærmest atempo, men alligevel nåede jeg at se kata
strofen; manglende dækning af baglinien gav ham
mulighed for bondeforvandling og mat i to efter en
lille, men særdeles ubehagelig skak. Et sikkert
point direkte i kloakken (jeg håber ikke. at et
point bliver afgørende for hverken op eller ned
rykning). Det må kandidere til årets afbrænder i
Vanløse Skakklub!!

Heldigvis reducerer Finn Madsen hurtigt efter.
hvorefter han fortsat har maximum (hvem skal stop
pe ham?) og henter dermed det point, der længe har
luret. Taastrupspillerne begynder at snakke om 6-2
og overhaling af Vanløse, måske endda 6½. men det
bliver ved snakken, for efter tidskontrollen har
Henrik Pedersen Rtraffespark. Desværre skyder han
i den gale retning og kommer ud i et spil som mod
standeren mener giver ham en lille fordel (jeg
stiller mig tvivlende og fortæller ham om Henriks
mulighed, som han heller ikke havde set).
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Det helt store diskussionsemne i korridoren var E
riks stilling omkring tidskontrollen, hvor uglerne
på gangen havde travlt med at vinde over hans mod
stander på sytten måder, indimellem også mens han
kom spadserende forbi. Erik var vel den eneste i
spillelokalet, der ikke direkte hørte noget, men
han har næppe undgået fornemmelsen af, at der var
nogen, der havde visse planer .. Erik valgte efter
nogen betænkning at tage kvaliteten med skak og
søge en afvikling.

Henrik Lang havde efter tidskontrollen begrænset
modstanderens initiativ og var ved at tage brættet
fra ham ved hjælp af et efterhånden aktivt løber
par og taastruperne begyndte at snakke om, at det
var vanvittigt at junioren havde spillet videre i
en stilling, hvor han nok··stod aktivt, men der var
bestemt ikke noget afgørende; nu stod han jo til
tab. Imens mente Raunsøs mand, at det næppe kunne
blive til mere end remis, hvad Peder ikke var sen
til at modtage, for derefter at overbevise ham om,
at han havde· en ret simpel gevinst.

Sten Bauers spillede mod en udskiftningsspiller,
der blev sat ind efter en halv time, en spiller,
der brugte masser af tid. Jeg så ikke ret meget
til kampen før den afsluttende fase, hvor modstan
deren pludselig ikke ville mere. I mellemtiden var
hr. Lang gået ind i en gaffel med kongen, hvad der
kostede en løber og partiet; Henrik opgav med det
samme. Optimismen i Vanløse-lejren begyndte for
alvor at komme op til overfladen, vi begyndte at
tro på muligheden for sejr, end ikke Henriks plud
selige nederlag kunne ændre på det; Erik stod
fortsat til gev~nst,·ligesom Henrik Pedersen havd~
klar fordel.

Glæden blev relativ kort, for pludselig hviskede
Kjell: 'Nu er det sket' og nikkede over mod Erik.
Et hurtigt blik viste, at han havde pareret en
skak med den brik, der dækkede dronningen og mod
standeren viste sig hurtigt at være ufin nok til
at tage damen. Erik gav selvfølgelig op, da han så
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sin fadæse, hvorefter d'herrer begyndte at analy
sere afslutningen på brættet sammen med forskelli
ge forslag fra korridorgruppen. At kamplederen var
på vej for at tysse på os hjalp ikke i første om
gang, mens anden gang resulterede i. at man for
trak til baglokalet.

Som sidste mand begrænsede Henrik nederlaget mest
muligt og vandt små ti minutter senere over sin
modstander, hvilket gav resultatet 4½-3½ til hjem
meholdet.

Peder Raunsø havde før kampen sagt, at hvis han
blev tidligt færdig, så ville han tage direkte
hjem, hvorfor en del af holdet evt. måtte påregne
at skulle med de offentlige transportmidler. Kjell
kørte tidligt, da der ikke var nogen grund for ham
til at blive, mens Finn boede på halvvejen og fik
lov at køre, før man havde et overblik over. hvem
der var tilbage. Resultatet blev, at de tre tabere
måtte holde hinanden med selskab på turen hjem til
Frederiksberg. Specielt Henrik var utrøstelig og
ærgrede sig både gul og rød over sin fadæse (mon
han havde set, hvad jeg havde præsteret at tabe?
Eller Eriks fjernelse af dækning?). Det er som jeg
på et tidspunkt blev enig med min modstander om,
at det er den slags pludselige sammenbrud, der gør
spillet interessant for almindelige spillere som
os.

Taastrup III

Svend Lundbye
Ole Bang Madsen
Jesper Yde
Poul Nielsen
Oluf Nikolajsen
Ole Pedersen
Claus Leopold
Michael Nielsen

Vanløse III 4½-3½

- Jørgen Nielsen 1 - 0
- Erik Johansen 1 - 0
- Kjell Suadicani 1 - 0
- Sten Bauers O - 1
- Henrik Riisgaard Pedersen 0-1
- Peder Raunsø Jensen ½ - ½
- Finn G. Madsen O - 1
- Henrik Lang 1 - 0
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På bræt 3 spillede:
Hvid: Kjell Suadicani
Sort: Jesper Yde

Vanløse III
Taastrup III

1.e4,g5 2.d4,h6 3.Lc4,Lg7 4.Se2,c5 5.Le3,d6 6.c3,
cxd4 7.Sxd4,a6 8.Db3?!
8.Dh5 med trussel på g5 og f7 {samt evt. d5 og
e6), f.eks 8.-,e6 9.Lxe6,Lxe6 10.Sxe6 og Sxg7+
eller Sc7+.

8.-,e6 9.a4,Sc6 10.0-0,SaS 11.Db4,Sxc4 12.Dxc4,Ld7
13.Sd2,Tc8 14.Db4,Dc7 15.f4?
Et forsøg på at få aktivt spil. Desværre har mod
standeren en bondegaffel, hvorfor man har tabt
både en bonde og samtidig fået en dårligere stil
ling, hvis man ikke vil acceptere gaflen ..

15.-,gxf4 16.Lxf4,e5 17.Lxe5,Lxe5 18.Sf5,Dc5+ 19.
.Dxc5,Txc5 20.Sf3,Lxf5 21.exf5,Se7 22.Tael,Kd7 23.
Sd4,Lxd4 24.cxd4,Td5 25.f6,Sc6 26.Tf4,Te8! 27.Tdl,
Te2 28.b3,Te3 29.Th4,h5 30.g4,hxg4 31.Txg4,Tf3 32.
Opg. O - ~-

Efter det sorte tårn trænger ind i den hvide stil
ling kan sort vælge og vrage efter behag, mens
hvid kun kan sprælle nytteløst.

På bræt 1 spillede:
Hvid: Jørgen Nielsen
Sort: Svend Lundbye

Vanløse III
Taastrup III

1.d4,Sf6 2.Lg5,e6 3.e4,Le7 4.Ld3,d6 5.f4,Sc6 6.
Sf3,h6 7.Lh4,Sh5 8.Lxe7,Dxe7 9.Dd2,Df6 10.g3,e5!
Ellers spiller hvid e4-e5! med klar overvægt i
terræn.

11.d5!?,exf4
11.-,Sd4 taber en officer {12.Sxd4 og spiller
sort 12.-,Dxd4 følger 13.LbS+ og dametab.), så
sort må forsøge noget aktivt.

12.dxc6,Dxb2 13.cxb7,Lxb7 14.0-0,fxg3?! 15.Sc3!
Sikrer hvid en klar materiel fordel uden noget
reelt sort angreb.
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15.-,gS 16.Tabl,Da3 17.Txb7,Dc5+ 18.Kg2,g4 19.
Sd5!?
Set i bakspejlet er 19.hxg3 selvfølgelig bedre,
men ideen er Tb7xc7-e7+ og Tfxf7, hvorefter sort
er klar til begravelse på en eller anden vis. At
redde springeren ville være vanvittigt og tillade
sort det angreb der ikke eksisterer.

19.-,gxf3+ 20.Txf3,gxh2

Bemærk følgende stilling!:
hvid: Kg2,Dd2,Tf3,Tb7,Ld3,Sd5,a2,c2,e4
sort: Ke8,Dc5,Ta8,Th8,Sh5,a7,c7,d6,f7,h6

21.Txc7 ????
Det enkleste ville være 21.Kxh2, men hvorfor
spilde tid på det, kongen kan slå den nye dron
ning, og hvor skal den sorte dame egentlig hen?

21.-,Dgl+
Til et dækket felt. Hvid havde i farten glemt, at
tårnet havde forladt baglinien, noget man 'kun'
behøver at sige til juniorer: Pas p~ din bagli
nie! Det gælder altså også os andre dødelige.

22.Opg. 0 - 1.

På bræt 7 spillede:
Hvid: Finn G. Madsen
Sort: Claus Leopold

Vanløse III
Taastrup III

1.Sf3,d5 2.e3,Sf6 3.c4,e6 4.Sc3,c6 5.d4,Ld6 6.Ld3,
0-0 7.0-0,Sbd7 8.a3,c5 9.dxc5,Sxc5 10.b4,Sxd3 11.
Dxd3,dxc4 12.Dxc4,a6 13.Se4,Sxe4 14.Dxe4,Df6 15.
Ta2,e5 16.Td2,De7 17.Tfdl,Lc7 18.Lb2,f6 19.Ld4!.
De6 20.Lc5,Te8 21.a4,Tb8 22.Ld6,Df7 23.Sh4!,b6 24.
Sf5,Lb7 25.Dg4,Kh8 26.Lxc7,Dxc7 27.Td7,Opg. 1 - 0.

Uden de store fejl fra modstanderen blev han trom
let totalt ned!

(Her bliver vi desværre nødt til at afbryde,
men glæd jer til næste nummer af Fribonden, der
vil holdets øvrige partier blive bragt!, Red.).
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Kæmpe-sejr til juniorerne
i 2. runde

Vanløse V -Øbro VI 4-0

Peter Bender - Jens Lev Nytoft Berlin 1-0
Sune Maribo - Jerome Balthersen 1-0
Matti Nelleman -Anders Bildfeldt 1-0
Rasmus Langkilde -Rune? 1-0

Efter 2-2 i første holdkamp slog juniorerne til med deres hidtil største
sejr, så vidt jeg erindrer. Desværre spillede jeg selv vinterturnering på
gældende onsdag, så det var begrænset, hvad jeg fik set af partierne.

I hvert fald skal det understreges, at det er en virkelig flot præstation,
at vinde så stort, og så over Øbro, som vi selv tidligere har tabt til med
samme cifre.

Dajeg som ovenfor beskrevet ikke så så meget under selve matchen,
er mine partikommentarer baseret på noteringslisterne, somjeg har for
søgt at tyde efter bedste evne.

Peter vandt som sort i en dronninggambit ret tidligt en springer. Nu er
intet jo afgjort i de her rækker, selv om man fører med en officer, men
Peter øgede stille og roligt trykket mod hvids kongestilling, vandt yder
ligere materiale og endte med at sætte mat i det 22. træk.

Sune spillede hvid i italiensk åbning. Det lykkedes Sune at ødelægge
sorts kongestilling ved at give modstanderen en dobbeltbonde i f-linien
og en isoleret h-bonde. Sune fik derefter snuppet h-bonden, som stod
på 6. række, og da modstanderen samtidig rykkede sin bonde på f-6
frem, blev der plads til en hvid springer på g5, hvorefter sort stod overfor
en udækkelig mat.
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Matti tabte et tårn i åbningen uden kompensation, men kæmpede sig
på forbilledligvis tilbage i partiet ( Matti fortalte mig efter partiet, at han
flere gange undervejs var på nippet til at opgive). Et stykke hen i parti
et var modstanderens materielle overvægt reduceret til en kvalitet, og
måske lidt desillusioneret afMattis fight satte han dronningen lige i
slag, hvorefter Matti et par træk senere satte modstanderen niat.

Rasmus' modstander spillede en slags siciliansk forsvar, men mistede
allerede i åbningen et tårn. Herefter lykkedes det Rasmus på sikker vis
at bytte de fleste brikker af, således at han endte i et tårnslutspil, dog
med den lille forskel at Rasmus havde 2 tårne mod modstanderens ene.
Da Rasmus samtidig fik en bonde ned på 6. række, som ikke kunne
stoppes, opgav modstanderen den ulige kamp.

Sammenfattende en utrolig flot præstation afVanløses juniorer, som ef
ter et par vanskelige begynderår, nu er begyndt at få smag for sejrens
sødme. Vi har hele 6 points ud af 8 mulige samt 3 matchpoints og lig
ger på en delt 2.plads efter umulige Hvidovre, som har vundet samtlige
8 partier, og da vi samtidig skal møde dem næste gang på udebane, er
der lagt op til topopgør, hvor vi nok skal give dem kamp til stregen.

En petit notits Niels Edoo

Da vi jo har fået hel del nye medlemmer, gør vi opmærksom på at vi har
et bibliotek, hvor man har mulighed for at låne bøger.

Vi bytter også klubblade med en række andre klubber. Disse ligger
fremme hver onsdag i klubben.

Endelig er vi fra bestyrelsen blevet bedt om, at bede dem der spiller på
diverse hold om at komme til holdmøderne, hvis de skal fortsætte.
Husk at afbud SKAL meldes!

Redaktionen
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45 år (!) uden rokade.

Netop hjemkommet fra ef
terårsferie bliverjeg ringet op
af Steen, der naturligvis står
og mangler en mand til an
detholdet. Jeg har vist ikke
spillet i næsten 3 år. Men
hvad, pyt! Jeg får. arrangeret
det i en fart. Og så til Frede-

- riksberg. Der har jeg aldrig
været før, men det kunne vel
ikke gå helt galt, eftersom der
ligger i nærheden af Knuds
andet hjem og lige ved siden
af-Nærings og Nydelsesmid
delForbundet! Det er da i. sig
selv ganske opmuntrende na
boer, som enhver VS'er med
respekt for sig selv vil vide at
udnytte til det yderste.
Jeg glædede mig meget.

Allerede på gåturen fra Eng
have station starter den ab- ·
surde komik! Det hører da
vist til de helt store sjælden
heder, at man bliver standset
af 2 danskere i bil og spurgt
om vej til Rådhuspladsen!!
Og der var end ikke antyd
ning af et ironisk smil på læ-.
beme hos de 2 hyggelige
Østjyder. Så alt tegnede der
med lyst og lykkeligt og me
get VS 'sk! Helt i Fowlty To
wers ånden.

Vel ankommen ser jeg lut
ter gamle kammerater, Leif
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SV-Jensen, Knud Humle
kvaser, Jens "BDG est mon
amour" Windeleff, Gentle
man Erling m.fl. Ren råhyg
ge!

Selv sidder jeg på sjette
bræt mellem Humlekvaseren
og BDG. De spiller Gud- .
hjælpemig begge gambit, no
get der ligger mig personligt
overordentligt fjernt. Næh,
jeg vover mig kun ud i positi
onelle overvejelser, hvilket
min lange -og rædselsfulde -
skakkarriere bærer utvetydigt
vidnesbyrd om. Da jeg skal
spille sort, ved jeg, at jeg gi
vetvis vil ende i en positionel
stillingstype; noget, _ der pas
ser mig aldeles vel. Se blot
her:
Hvid: Just Justesen. F S
Sort: E. P.
1: e4, Sf6. Det er min
gamle traver, der har tjent
mig vel igennem alle de man
ge år.
2: S c3. Af en eller anden
grund, er der ikke mange,
der vil gå ind i en Aljechin
med mig. Jeg må vel se
skræmmende ud eller så'en
no'et.
2-: - , dS
3: eS, Sfd7. Bagefter fore
slog Humlekvaseren det, ilde



d4, men hvor er så mit stille
og rolige positionsspil blevet
af? Næh, nej, nu bare helt ro
lig.
4: f4. Det forekom· mig u
middelbart lidt vildt. d4 må
være bedre. Men som man
vil se, forstår den arme mand
slet ikke stillingens krav!
4: - , e6
S: Sf3, cS. Alt går efter
planen. Min plan, forstås! .
6: d3-?? DetMÅ være noget
lort. Meningen er vel at be
herske centrum og -dæmme
op på dronningefløjen. Det
må udnyttes!
6: - , bS! Frem i vognen.'
Chaufføren gi 'r bolcher.

I et lønligt øjeblik håbede
jeg, at han ikke havde set, at
bondemanden . er · urørlig.
Man vil jo gerne vinde hurtigt
for holdets skyld.
7: g3, b4
8: Se2, Lb7
9: Lg2, Sc6
10: 0-0, Le1
11: g4, Her blev jeg ærligt

· talt en smule bekymret. Kan
jeg dæmme op- for hans frem
march, for jeg har ikke faet
alverden ud af det ovre hos
damerne?
11: - , Dc7
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12: S g 3. Her begynder Fas
ter Morgana at sløre mit klar
syn. Jeg bliver rent ud bange
og i stedet for at gå til mod
angreb, som jeg har for vane,
begynder jeg at tænke defen
sivt. Noget pis! Jeg skal na
turligvis blot rokere (!!) og
"rulle ham op" på herresiden.
Det var S.teen, der bagefter
diskede op med dette · ord
valg. Jeg ved slet ikke, hvor
han har den slags krigeriske
udtryk fra. Gemmer der. sig
en slem fascist bag det ellers
tilforladelige ydre?!? Jeg vo
ver end ikke at tænke tanken
til ende!
1.2: • , Sf8?? Som sagt no
get lort. Decentralisering og
passivisering i et og samme
træk. Ak, ja jeg kan godt
mærke, at jeg desværre er
noget rusten i mit spil.
13: De2, Sg6 .
14: rs, SgxeS
15: Lf4, Sxf3+
16: Dxf3, eS! Den havde
han vist ikke fået med hjem
mefra.
17: Ld2, Sd4. Nu begyn
der morskaben for alvor. Jeg.
kan ikke overskue en pind af
det 'hele og støtter mig alene
til min intuition. Og det er
som bekendt megetfarligt



18: Ddl, f6. Igen er jeg for
passiv. Db6 eller kort rokade

· virker mere tiltalende. Men
det er meget typisk for alle, at
det er svært på en gang at be
fri sig for ubehaget ved at ha
ve fundet en dårlig plan og så

· spille godt igen. Det tager i
reglen et par træk. For nogle
varer det mange partier; og
for enkelte et helt liv ved
skakbrættet. Hvilket spild af
gode kræfter, der ellers kun
ne bruges i en anden og bed
re sags tjeneste.
19: c3, bxc3
20: bxc3, SbS
21: Db3. Nu står jeg deci
deret dårligt og har tilmed
brugt alt for meget tid på e
lendige træk. Ren rust.
21: •., Dc6 efter svære
overvejelser. "Det ser farligt
ud", sagde Steen bagefter.
Det har han ret i, men hvad
helvede skulle man ellers fo
retage sig? Hun skal jo dæk
ke både d5, b5 og i en del va
rianter også b7.. Damen -er
klart overbelastet, men til alt
held for os, forstod han ikke
at udnytte det..
22: TJ1bl, Sd6..Nu er det
først svært. Se blot her!

.· :,-r~: c4! Nu har jeg det vir
keligt dårligt. Mit centrum er
revet op, hvid ejer b-linien og
er aktiv på herresiden. Jeg
står ad helvede til. Der er kun
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et at gøre. At angribe!! (Se
også noten til træk 18!).
23: • , e'4. Det er den eneste
chance, så vidt jeg kan se.
Men nu er vi virkeligt havnet
i en stillingstype, som jeg be
stemt ikke befinder mig godt
i:-Dentaktiske! Shit!
24: exdS, DxdS
2S: Sxe4. Det kan han sgu
da ikke. Hænger Ld2 ikke
blot bagefter?
25: - , Dd4+. Uden denne
befriende mellemskak var jeg
solgt til stanglakrids, så den
lettede. Jeg havde da også set
den fire træk forinden.
26: Khl, Lxe4
27: Lxe4, Sxe4. Hvor er
det skønt at slippe afmed den
stærke løber. Nu ser jeg igen
lyst og med lyst på spillet.
28: Db7, Td8. Havde jeg
noget valg? Forslag som 0-0
og Kf7 kom bagefter; men
den slags er ikke godt nok.
EIier hvad mener læseren?
29: Dc6+, Kf8. Jeg havde
kun· meget lidt tid tilbage og
kunne ikke finde ud af, om
tårnet skulle gå imellem eller
ej. Godt, jeg ikke gjorde det,
ikke sandt?
30: La5, Sf2+. Et træk;
jeg senerehen på. Knuds
stamværtshus blev klandret
for, men ingen af disse tale
tiske bøllerhavde set de fine
re aspekter. i partiet.



Stillingens krav, så at si
ge. Man må kun håbe på, at
de modnes i deres skakfor
ståelse. Bedre sent end aldrig
som bekendt.
31: Kg2, Dg4+. Nu skal
bulen ryddes. Problemet er

_ bare, at også bagefter står jeg
tykt til tab. De hvide tårne af
gør sagen. Men som vi vil
se, aner den hvide mand det
overhovedet ikke.
32: Kxf2, Dxf5+. Pyh
ha. Nu er tidnøden overstået.
33: Kg2, DgS+?. Det er
klart en fejl. Hun skal ned på
fjerde række for at dominere i
centrum.
34: Khl, Te8. Jeg har 2
fuldfede bønder, men kan jeg
nå at befri stillingen, før han
render mig overende ved
hjælp af de stærke tårne?
35: Tgl, DeS
36: Lc7, Dd4. Der skulle
den have stået uden at blive
truet dertil. ·
37: Tg3. Det er en helt fejl
agtig plan. Tårnene skal selv
følgelig fod i centrum. Se og
så kommentaren til træk 31.
37: - , Kf7. Endelig for
bindelse mellem tårnene.
Havde jeg dog blot rokeret i
træk 12!
38: Tel, Ld8. Nu er jeg i
gen ved godt mod. Hvis dette
er et gevinsttræk, er det an
den gang jeg har fornøjelsen
at spille netop dette træk ~g
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vinde på det. Første gang var
i et K-skakparti, vistnok i
1978. Det 'har været bragt i
Fb, så den i hærdige læser
kan sikkert finde det. -·
39: Txe8. Det afgørende
tabstræk. Han skal· d& ikke
søge afbytning med 2 bønder
mindre. Eller er der noget,
jeg ikke har forstået?
39: - , Txe8
40:. Txg7. Nu har jeg det
rigtig, rigtig godt. Åh, hvor
jeg glædede mig til træk 41!
40:- - , Kxg7 .
41: Dxe8, Dal+!! Uhm
og guf. Al uro og ængstelse
glider umærkeligt afmig som
et par tabte underbukser, der ·
lander ved anklerne. ·
42: Kg2, · Dxa2
43: Kgl, L-xc7
44: De7+, Df7
45: Opgivet.
Jeg sidder et øjeblik for at

nyde den nyvundne fred, da
Humlekvaseren lover øl til al
le på sit _ Domus Alternativa.
Igen denne uro.Vi er4 mand,
der slutteligt går derned.
Steen understreger, at jeg så
sandelig er dagens mand i
skysovs. Jeg er selv glad og
tager imod rosernemed et nå
digt nik.

Vi sidder en lille times tid
og hygger os med at se på
hinandens partier og på at
undeersøge en enkelt grøn
sodavand. Fra min side den
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første, eftersom der kun var
stilletHof'er frem. Og mange
kompromiser kan jeg gå med
til. Men at drikke Hof er
DOG for stift et stykke; en
nedværdigelse, der kun er
Uffe og Nyrup værdige, og
ikke mig,

Vel tilbage i mit ydinyge
millionærhjem (som Gyld- ·
holm vel ville kalde det} sæt
terjeg mig ud i haven og fre
den indfinder sig så småning
om. Oh, ataraxia. Vær atter .
velkommen: ·

P. S.: Kære Steen, Ring
· blot en anden gang. ·

"Peddersen"

Vestvoldholdturneringen.

Det er i år blevet vores tur til at arrangere den traditionsrige Vestvoldholdturnering.
Turneringen vil blive afholdt i klubbens lokaler onsdagene 2. og 9. april, og vil
forhåbentlig have deltagelse afmange Vanløse-hold.
VS har efterhånden opnået status af at være den stærkeste afVestvoldk:lubbeme.
Der er derfor al mulig grund til at tro på endnu et godt resultat, så klubben kan få
suppleret sin samling aftårnure, når vi har vundet hovedparten afpræmierne.....
Det er gratis at deltage. Interesserede bedes skrive sig på tilmeldingslisten, der
hænger på opslagstavlen.

p.b.v. Søren B.P.
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Jens W.

Udover Fritz-angrebet findes der i
øvrigt andre vanartede, men fornøjeli
ge muligheder : Diemer-Alapin gam
bitten, Diemer-Duhm gambitten, Die
mer - Rosenberg gambitten osv., som
kan serveres a la carte.

med dobbelttrus sel Dxe6 og Sxg6.
Sort vælger at give en kvalitet : 13. -
0-0-0 14. Sf7 Lg7 15. Sxh8 Lxh8
16. Dxe6 Dd7 17. DxD TxD 18.
h3(!) forhindres sorts sidste mulighed
for spil med Sg4 18. - Lg7 19. b3 e5?
- en fejlvurdering, sort kan ikke vinde
bonden tilbage: 20. dxe Sh5 21. Sf3
Te7 22. Ld4 Sg3 23. Tfel Sbd7
24. Tadl Sf5 25. Lal Sc5 26. g4
springeren har næsten ingen fornuftige
felter tilbage 26. - Sh6 27. Sg5 Sti?
for at tage bonden på d5 som erstat
ning for evt. Sxh7, men sort har glemt
løberne på den lange diagonal : 28.
SxS TxS 29. e6 - opgivet.

i spil, men det giver hvid muligheder:
13. Db3!

FRA BOG-DAGBOGEN ( 8)
- Fritz- angrebet

Det sker, at nogen med tiden bider sig
fast på et eller andet solidt forsvar mod
Blackrnar-Diemer gambitten. På gode
dage præsteres det f.eks. af Jørgen
Holst, der vistnok er Dr. i dansk ( en
åbning, der efterhånden ikke spilles
meget mere). Man må så enten spille
noget helt andet - eller finde en
sjældnere spillet afart af gambitten
frem. Fritz-angrebet er en sådan BDG
variant, og jeg nåede lige at støve den
af ved gennemspilning af 46 partier i
Nicbase, inden jeg skulle møde dok
toren i vinterturneringen, gruppe II :

1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Lc4!? - det
karakteristiske træk i Fritz-angrebet,
hvor der i normal BDG spilles 3. Sc3.
3. - Sf6 4. f3 exf 5. Sxf3 Lg4? -
jamen dog, så bliver der mulighed for
det såkaldte 'søkadet-angreb' : 6. Se5!
- En anden mulighed er 6. Lxf7+ Kxf7
7. Sxg4. Resultatet er i så fald kun en
tilbageerobring af bonden samt en
ødelæggelse af sorts rokade, hvilket er
Verflachung i forhold til den
spænding, der opretholdes med tekst
trækket. 6. - Le6 , tvunget. Det er
hændt, at een og anden har spillet
torsketrækket Lh5 for at dække matten
på f7, Lh5 er jo dækket af Sf6, hvoref
ter hvid kan brillere med 7. DxLh5,
men så meget fik jeg selvfølgelig ikke
foræret i dette parti. Nu gælder det kun
om at fastholde sort i den positionelt
håbløse stilling, og omsætte den til
materiel gevinst på et passende tids
punkt. 7. LxL fxL 8. 0-0 Sbd7 9.
Df3 c6 10. c4 Sb6 11. Le3 Dc7 12.
Sbd2 g6 eneste mulighed for at få Lf8
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0 Jesper Holm■ Hans Henrik Nissen
VS Vinterturnering 96/97 Nedrykningskamp
[kommentar afSort]

1997

Da både Jesper Holm & undertegnede lå a point på nedrykningspladsen efter
vinterturneringens sidste runde afviklede vi et omkampsparti i privat regi hos
Jesper. 1.e4 cS 2.~f3 ~6 3.d4 cxd4 4.~d4 g6 5.M @g7
Den accelarerede dragevariant i siciliansk. 6.~c6 bxc6 7.@d2
Et lidt passivt træk, der senere giver lidt problemer for hvid. Bedre er 7.Le3.
Sort ofre ikke sin sorte løber på en afbytning på c3. d6 8.@c4 ili6 9.Hbl
0-0 10.0-0 ®c7 11.f3 @d7 12.®e2 Hab8 13.b3 e6 14.~4?!
Bedre er f.eks 14.Tbel. Nu følger tempotab, hvor sort får sin sorte løber i
aktivt spil. ~h5 15.@d2 @d4+ 16.whl dS 17.@d3 ili4 Her kunne en
interessant variant være 17 ...Le5 ! ? 18. g4 - Sf4 med god fordel til sort.
18.@xf4 ®xf4 19.~dl !Ibe8 20.c3 @b6 21.g3 ®c7 22.ffi eS 23.~41
Her giver hvid lidt at tænke over. Selvom der kommer dobbeltbonde, vinder
hvid initiativet tilbage. @xg4 24.fxg4 ®d7 25.exdS! ®xd5+ Endelig ikke
25 ... cxd med 26. Lb5! tilfølge. 26.@e4 ®e6 27.@d3 e4 28.@c4 ®e5 29.Hf4
e3 En overvejelse her var 29 ...Dxc3 30 .Tbfl - Kh8 31 .Txf7 -Txf7 32.
Txt7 - Dal+ 33. Tfl - De5 med en rimlig lige stilling. 30.!Ibfl He7 31.®f3
e2 Her finder computeren det glimrende træk 31 ...Kg7 og sort bevare
presset. 32.Hel ®e3 Her skal der virkeligt tænkes igennem i et væld af
trækvarianter. Der truer mat på gl så sort vælger det forløsende: 33.®xe3
Hxe3 34.fue2 Hxc3 35.He7 Hd8? Her ser jeg spøgelser. Langt bedre er
35 ...Kh8. 36.Hfxf7 Hxc4 Her må tårnet ofres selvom stillingen under alle
omstændigheder er tabt.....ved korrekt spil. 37.bxc4 @cS 38.Hd7
Bedre er vel 38. Tg7+!? - Kf8 39. Tef7+ - Ke8 40. Tc7+ ...... jeg vil i
hvertfald ikke bytte tårnet af. Hb8 39.Hxh7 !Ibl+ 40.wg2 !Ib2+ 41.wh3
Et træk der i stillingen er berettiget. Men senere viser sig skæbnesvangert .
fua2 42.Hdg7+ Wf8 43.Hxg6?? Diagramstillingen
Hvids bonderov giver pludselig sort et giftigt modtræk. Bedre f.eks. 43. Tb7
- Kg8 44. Thc7 og afgørelsen er nær. @gl! 44.g5 fu.h2+ 45.wg4 fuh7
46.fuc6 He7 47.Hf6+ Hf7 48.wf5?? Men der er ikke rigtigt gode træk
tilbage for hvid. Hxf6+ 49.gxf6 aS 50.g4 Evt 50. Ke4 og håbe at fange
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a b c d e f g h
:fribonden på mirakuløs vis. id4 Eller 50 ...a4 51.gS Hvid venter på bøddelen.
a4 52.g6 a3 53.we6 ixf6 54.wxf6 a2 SS.g7+ wg8 56.c5 al®+
Et spænende parti på trods af en grov fejl fra begge sider.
0-1 ~

VT-Turneringslederen

minder om, at der i de resterende runder, kun accepteres 2 afbud, samt at
både turneringslederen og modstanderen skal have besked om et evt.
afbud!
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Nytårslyn

Ikke uventet arrangerede Ole D. en nytårs-lynturnering blandt de
fremmødte 1. januar. Barkhuus udtrådte efter 3 runder med galo
perende hjerte! - ophidselsen over at være med i front med 2/3
var åbenbart for meget. I stedet bød han minsandten på gratis
kaffe (kagen kostede naturligvis stadig 1 kr.), som han i vanlig
fløjtende stil serverede for de feststemte deltagere. I hans sted
indtrådte Frantz, som opnåede 3/6. Både Windeleff og Nicolaj
Ohayu mødte op, da vi var halvvejs gennem løjerne, så de måtte
nøjes med en tilskuerrolle. Kun Caisa ved, hvad de ville have
scoret, hvis de havde været med.
Præmien var en portvin, der ikke nåede at blive afsat ved juleaf
slutningen og undertegnede løb efter hård kamp med trofæet.

1 Morten M.
2 OleDelfter
3 Niels Edoo
4 Barkhuus/Frantz
5 Bj. Gemzøe
6 St. Bauers
7 Niels Locher
8 Steffen
9 Jesper Holm
10 Ole Lergren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0xllll½lll
00xlllllll
0 0 Q X O 1 } 1 1 1
0 0 0 1 X 1 0 0 1 1
0O000xl 111
0½00l0x0½l
0 0 0 0 } 0 1 X O 1
00O000½lx0
0 0 0 0 0 0 0 0 I x

9
7½
7
5
4
4
3
3
I½
1

Det bemærkes især, at Niels Locher blev "remiskonge",og at han
snuppede en halv fra Ole D., der havde været faldet i 1 minut,
men nåede at sætte mat med dronning mod to dronninger. Det
hele forløb så grotesk, at Ole valgte at erklære partiet remis!

Morten
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Julen er over os!

Jeg hører til dem som hver gang læser Fribonden fra første til sidste
side; en udsøgt nydelse, somjeg med årene er blevet helt forfalden til.
Men her forleden da jeg hentede mit eksemplar af julenummeret blev
jeg alligevel skuffet. Det var ærlig talt usædvanlig tyndt! En herlig
forside med en (fri)bonde som i spejlet ser sig selv som dronning, et
lidt ufuldstændigt referat af førsteholdets kamp i anden runde, et
uddrag af et af Gyldholms uforlignelige causerier, en invitation til
Juleafslutning, og et program. Med andre ord: For- og bagside, plus
side 2 og 23. Der blev jeg godt nok taget i skægget, og så her midt i
juletiden.

Men ikke for det: Den smule der står i dette tynde decem
bernummer er skam interessant nok. Hvis man skal tro referenten
spillede Morten Møller Hansen mod en vis Morten M. Hansen - og
her kan der vist ikke være tvivl om hvad vinderen hed. Endvidere ser
man at både Niels Edoo og Per Lykke Jakobsen spillede mod NN. Det
er da noget af en nyskabelse - må man overhovedet det, jeg mener,
må man spille to partier på en gang?

Men det værste er nu hvad trykkeriet har gjort ved Gyldholm.
At I kunne nænne det! Her er en mand som foruden at stå fadder til
bladet har båret det gennem tykt og tyndt i 53 år, og så skal han finde
sig i at blive skamferet, for ikke at sige kastreret på denne vis. Kun
enden står tilbage, og hvor smuk den end er så ville man nu gerne
have set kroppen og hovedet med. Er dette i virkeligheden et råt
fadermord? I skulle hellere - i Gyldholms ånd - besinde jer på et godt
Fadervor. Fy for den lede!

Steen S.

Kære Steen!

Den torso du kom i besiddelse af hin aften, var såmænd blot en notits om.
at der var juleafslutning. Vi håber, at du nu er bekendt med, at der nu er
kommet et fuldbyrdet decembernummer!

Med venlig hilsen
Redaktionen
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Onsdag d. 8/1 19.30 Vinterturnering, 8. runde.

Søndag d. 12/1 12.00 Holdturnering, 1. holdet.
4. runde.

Mandag d. 13/1 - Holdturnering, 2.-5. holdet.
Torsdag d. 16/1 4. runde.

Onsdag d. 15/1 19.30 Udsatte parti~r, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.

Onsdag d. 22/1 20.00 Holdmøder - afbud skal meldes!
Udsatte partier, ·VT.

Onsdag d. 29/1 19.30 Vinterturnering, 9. runde.

Søndag d. 2/2 12.00 Holdturnering, 1. holdet.
5. runde.

Mandag d. 3/2 - Holdturnering, 2.-5. holdet.
Torsdag d. 6/2 5. runde.

Onsdag d. 5/2 19.30 Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdsk~~
denne dag.

Onsdag d. 12/2 19.30 Vinterturnering, 10. runde.

Onsdag d. 19/2 19.30 Udsatte partier.

Søndag d. 23/2 12.00 Holdturnering, 1. holdet.
6. runde.

Mandag d. 24/2 - Holdturnering, 2.-5. holdet
Torsdag d. 27/2 6. runde.

Onsdag d. 26/2 19.30 Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.
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Onsdag d. 5/3 20.00 Holdmøder - afbud skal meldes!
Udsatte partier, VT.

Onsdag d. 12/3 19.30 Vinterturnering, 11. runde.

Søndag d. 16/3 12.00 Holdturnering, 1. holdet.
7. runde.

Mandag d. 17/3 - Holdturnering, 2.-5. holdet.
Torsdag d. 20/3 7. runde.

Onsdag d. 19/3 19.30 Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.

Onsdag d. 26/3 19.30 Vinterturnering, 12. runde

Onsdag d. 2/4 19.30 Vestvoldholdturnering.

Onsdag d. 9/4 19.30 Vestvoldholdturnering.

Onsdag d. 16/4 19.30 Udsatte partier.

Onsdag d. 23/4 19.30 Vinterturnering, 13. runde.

Onsdag d. 30/4 19.30 Udsatte partier.

Onsdag d. 7/5 19.30 Vinterturnering, 14. runde.

Onsdag d. 14/5 19.30 Venskabskamp mod Rødovre.
Udsatte partier, VT.

Onsdag d. 21/5 20.00 Lynrnesterskab.
Udsatte partier, VT.

Onsdag d. 28/5 20.00 Generalforsamling.
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Ugen 12/1 - 16/1

Onsdag 15/1

Onsdag 22/1

Onsdag 29/1

Ugen 2/2 - 6/2

Onsdag 12/2

PROGRAM
Holdturnering, 4.runde

kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte

kl. 20.00 Holdmøder,
afbud SKAL meldes .

kl. 19.30 Vinterturnering, 9. runde.

Holdturnering, 5.runde

kl. 19.30 Vinterturnering, IO.runde.

Deadline
Indlæg til næste nr. afFribonden afleveres senest d. 29/1-1997.

Fribonden udgives afVanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl. 19.30
i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer

Klubbens Giro

Redaktion

Klubbens tlf.nr.

Søren B. Petersen
Frankrigsgade Koll. vær. 910
Frankrigsgade 50
2300 København S.

OleDelfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

Lars Martin Pedersen .
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

315536 70
329'1--98 '32

,10

38 79 11 95

6478433

36 46 34 99

38 79 11 95

38 74 41 07


