
FRIBONDEN
,M E D L E M S B L A D FOR VANLØSE SKAKKLUB

1. Aargang. Juni 1944.

Fribonden Bliver der gjort nok for
1'r i

RED.

SIDSTffi NYT! Generalforsamlingen i
K.s.O. blev ikke afsluttet den 17/5.
Man naaede til det vigtige Punkt:
~alg, da man maatte afbryde. Nu maa
vi alle møde op Freda~ den 2. Juni
og sikre, at vi beiiol er vort Mandat
i Bestyrelsen.

Da Klubbens Medlemsantal var re= de svagere Spill~re?
lativt lille, var -det en let Sag ' _ .
mundtligt at medø.ele sig til hinanden. Pau den ordiml!N Geaertµ.:f.O.l"Q'Mltng
.M!~~~~§;;.JW; -,-_ -:4~-J(~p.p'i);,~~~. ~ ~~ D!ifk~a~fi,:;~,i"'-1~~., .. '.. ..:'øgc-:a~åt,tlii!'e
be·tydeligl; i Størrelse og det ikke er S·pillere ikke i tilstrækkelig Grad
givet, at o.lle kan komme tilstede havde Lejlighed til at spille mod
hver Spilleaften. Klubbens stærke Mænd og derig~nnem

Den Kendsgerning, at Klubben nu øge Spillest:,,(rken. Der burde gøres
tæller et lille Hundrede Medlemmer, noget mere fI'·u -Klubbens Side,· og det
gør det nødvendigt for Ledelsen at blev foreslaaet, at der skulde ·ned-=
søge en betryggende Me.ade at henvende sættes et Spi].leudvalg, der som
sig ti.1 og opnaa Kontt1.kt med Spiller== speciel Opgave paat.cg sig Opgaven som
ne paa. Læremestre~

11Fribonden11 skal være et gensidigt Nu.ma.a det betænkes, at det for
Meddelelsesmi-ddel, dvs,- ut vi alle en. 1. Holds Spiller, eller en stærk
skal være Medarbejdere ved Bladet. Spiller i det hele t-age t , er-_ li-dt af

Da enhver Skå.kspiller jo er kri= en Overvindelse Gang paa Gang a.t give
tisk indsti,l.let, venter vi naturlig" Undervisning og tuge sig a.,f S.pillere
vis ikke, at Bl-adet straks skal være af· en betydelig mindre Spillestyrke,
alle tilpas,, men· da vi er lydhøre O= og det vil sandsynligvis blive van::r
verfor -en·bv-er fornuftig Kritik, ha.aber skeligt at finde kvn.lificerede "Læ=
vi med T.iden at kunne præsentere et rere 11, der til Stadigb8d vil ofre
Blad, som vi alle kan være tilfredse sig for denne Opg-avtl. ·
med. Mep hvorfor skaJ/ det gaa uq overn m,n Hrrfumor v-n siKkert ·o~= nog:re- enlf"elte? - A~Ie KluoS"ens stær=
saa undertiden vise sig i Bladets ke Spillere burde benytte enhver Lej~
Spalter. Blad~ts Navn indebærer Løf" lighed til at give de svagere Andel i
te om mange Muligheder•. deres Viden og Erfaringer og ofre

CHR. FABÆR. 'lidt Tid paa vort fælles Maalt at
skabe saa stor Spillestyrke indenfor
Klubben som muligt, sau vi ikke eta=
dig henvises til 2. Pladserne i Klub=
turneringerne, men ogsaa naar Toppen
i hver enkelt Klasse.

Det er dog ikke de "stærke" alene,
der skul gøre Arbejdet. "Eleverne"
maa ogsaa gøre deres, og i denne For=
bindelse skal det gentages, hvad der
er sagt ved tidligere Lejligheds

Skriy alle Partier ned, og lad
saa Partierne bagefter kommentere
af en kompetent Spiller, enten
skriftligt eller ved Gennemgang paa
Brædtet. Bliv klar over, hvor de
evt. Fejl og daarlige Træk er gjort,
og hvorfor de er daarlige, og drag
s aa Lære deraf.

En god teoretisk Ballast er godt
at have, og her staar Klubbens Bi~
bliotek til Deres Raadighed. Benyt de
mange gode Lærebøger til Selvstudie.

Til Slut henledes Opmærksomheden
paa 11Kontakt 11~Turneringen, hvis Reg=
ler er opslaaet pau Skubsdøren.

Søndag den 14/5 deltog et Hold paa 6
a.f vore 11unge lovende11 Spillere i en
Klubturnering i Husum. Af 19 delta=
gende Hold erobrede vore Spillere 2.
Pladsen med 4i Point efter Færøisk
Skakklub, der vandt med 5i Point.
Til Lykke med det SID1:l,kke Resultat~·----

Anmeldelse om Deltagelse i Sommerturs
neringerne maa ske senest 31/~. De
første Ruftder spilles 7/6.

Husk at meddele Adresseforandringer
og ltgn. !øvrigt kan det oplyses, at
det antagelig kun er dette Nummer af
Bladet, der udsendes i Korsbaand, i~
det næste Nummer i Lighed med andre
store Blade udsendes direkte gennem
Postvæsenet.

Indlæg, der ønskes optaget i 11Fribon,...
den°, maa være Redaktøren i Hænde se=
nest- den 20. i hver Maaned, og det
henstilles, at Medlemmerne benytter
denne Lejlighed til at give Tankerne
Luft, enten det drejer sig om Kritik,
gode Forslag, Spørgsmaal ~ller lign.
Kort sagt alt, hvad der er af Inte.
resse for Klubben, .Har De spillet et
særligt interessant eller lærerigt
Parti, saa indsend det, og lad Klub=
bens Medlemmer faa Del deri.



TURNERINGlrnN11;.

li

N. c. Bruun.
li

li

"
11

lili

Vinterturneringen.

Gruppe 5
O. Seidler over P. Lieberkind.

Gru~! er færdigspillet.

Nr. 1. Hj • Hansen 2~ Point
li 2. Axel Andersen 2 li

li 3. G. F, Erichsen 1i Il
li 4. A. Seidler 0 u

Ve del skov

Rich. Sørensen

S. Baunhøj over B. Gyldholm.
B. Gyldholm u H. StJernqvist,

11 remis F. Seidler.
Schøller J~cobsen over B. Gyldholm.

Poul Petersen remis N. c. Bruun.
u u " Ve del skov.

--------------·---------------

I de løbende Grupper er der opnaaet
følgende Resultater1
Gru2l2_L1-1

Korrespondanceturn~ringen.

Paa GeneralforsamlinBen forespurgte
Herr Jørs, J8nsen, hvorledes Styrke=
listen fremkom efter Afslutning af
Turneringen efter Trappesystemet.
Formanden oplyste, at der, efter at
Turneringen er færdigspillet, til=
lægges Trappens nederste Gruppe O
Point, næstnederste 1 Point og saa
fremdeles med 1 Point for hver Gruppe.

Der er stor Interesse for denne Form For i~ Gruppe tillagdes almindeligvis
for Skak, der maa anses for den bedste,2 Point mere end 2. Gruppe ud fra den
hvis man virkelig vil sætte noget ind Betragtning, at der spilles dobbelt
paa at trænge til Bunds i Skakkens Runde mellem de stærkeste Spillere.
store Problemer. Iaar er Forholdet imidlertid det, at
Mange er allerede Deltagere, men alle der i første Gruppe er 5 Deltagere
skulde gerne med, og nye Grupper be= mod 4 i de øvrige Grupper, hvorved
staaende af 5 Spillere paabegyndes, d~r spilles et Pnrti mere for de
saasnart tilstrækkeligt Antal jævn= første 2 Gruppers Vedkommende end for
byrdige Modstandere er indtegnet. de øvrice Grupper. Matchudvalget, der
Reglerne er de for D~nsk Skak Union skulde træffe Afgørelse om, hvilken
gældende. Specielt sk~l det fremhæves, Pointberegning, der skulde beregnes
at Betænkningstiden er 30 D~ge for iaar, havde endnu ikke taget Stand~
10 Træk. Modtagelsesd~g og Afsendel~ punkt til Spørgsmuulet, hvilket med
sesdag regnes for ialt 1 Dug. Over~ god Grund kritiseredes. Det burde ha=
skrides denne Betænkningstid, indgives ve været afgjort inden Turneringens
Anmeldelse til Turneringslederen, der Begyndelse.
ved første Overskridelse giver en Kritikken bar imidlertid Frugt. Straks
11Advarsel11 og ved 2. Overskridelse efter Generalforsamlingen traadte
indkalder Partiet til Bedømmblse af Matchudvalget sammen, og i sin Visdom
Match~dvalget_, l_J.vorefte_r vedkqmmende bur det ~e.st~mt, u.t der la.ur_ tildeles
udtræder af Turneringen. Vindtiren · med... 1. ·Gruppe 1 Point mere end 2. Gruppe.
deler Resultatet til Turneringslederen.Anden Gruppe 1 Point mere end tredie
Ved Remis ~nmelder Hvid. og saa fre~deles.

Til behagelig Oplysning tjener, at
Matcbudwalget bestaar af drHerrer
Chr. Faber, H.C.IverseJ, V.Henriksen
og Turneringsled~ren

Paa Grund af Spærretid og forkortet
Spilletid er Vinterturneringen endnu
ikke afsluttet for nogle Gruppers Vedc
kommende. Det bør ske snarest.
I Sommerens Løb spilles de resterende
4 Runder i Pokalturneringen og endvi= Gruppe 3:
dere er der Sommerturneringerne at ta=
ge fat pa.a. For 11Somrner-Lyn11 bliver
der ikke faste Runder, men Deltagerne
maa selv finde deres Modstandere og
faa Turneringen afsluttet rettidigt,
d.v.s. inden 20. September.
For Sommerturneringen i Grupper bliver
der faste Runder, som nøje ma.a over=
holdes. Gennem 11Fribonden11 bliver De
bekendt med Tidspunkterne for hver en=
kelt Runde, og det er Deres Pligt,
hvis De er forhindret i ~t møde, forud
at give Turneringslederen Meddelelse
herom. Det vil være ærgerligt saavel
for Dem selv som for Deres Modstander,
hvis De skal have et Nul for ikke at
sende Afbud.
Programmet for den kommend8 Maaned er
følgunde1
7/6 1. Runde i Sommerturneringen.

14/6 Hængepartier og mangl. Partier.
21/ 6 4. Runde i Pokal turner-ingen.
2$/6 Hængep~rtier og mangl. Partier,
5/7 2. Runde i Somm~rturneringen.

Yderligere 1:1.rrangeres 11Kontakt11-Tur=
nering de Aftener, hvor der er til=
strækkeligt Deltug~ra~~t~v.~.l~•"-------

oet skulde gerne være med Glæde, at
Medlemmerne modtuger uFribonden°, og
derfor har Reduktionen (1 alle Til2
fælde for første Nummer) nægtet Kas2
sereren Optagelse uf følgendes
Er Deres Kontingent i Ord~n? Lovenes
§8 siger, at Bestyrelsen kan slette
et Medlem, naar der skyldes Kontin2
gent for 3 Mdr. ell~r mere.

Form. Chr. Fuber, Jyd8holm8n 27, DAmsø 2639.
Vanløse Alle 57. Ok1a0 ~721 ulJ:1, - Tryk, Capax-vulby.

Udg. i VANLØSE SKAK.KLUB.
Redaktør, Povl Ott·..:Ri:lll,

H. VeJrup over V. Olsen.
n n Chr. Faber.
u u H. C. Iversen.
n remis V. Henriksen.

V. Hanriksen over V. Olsen.



FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

1. Aargang. 20. Juni 19/i4. Nr. 2.

Hermed indkaldes til

E K S T R A O R ~-I N __ Æ R G !i: B_u;_\'l;_ A L F O R S A M L I N G

Onsdag den 28/6 1944 Kl. 20.

0AGSORDEN1 1. Klubbens Økonomi.
2, Eventuelt.

Som det fremgaar af Formandens Artikel nedenfor, staar vi overfor en me=
gat beskeden Forhøjelse af Klubbens Kontingent, hvortil Generalforsam~
lingens Godkendelse kræves. - Samtidigt bliver der Lejlighed til at drøf~
te andre Problemer, og bl. a, vil det være hensigtsmæssigt allerede nu
at gøre Forsøg paa at finde den ideelle Form for den kommende Vintertur=
naring. - Tænk over Spørgsmaalet, og hvis De finder en anvendelig Form,
saa bring den frem paa Generalforsamlingen.

"BLIV~R DER GJORT NOK FOR
og NY g SPILLERE?"

I FRIBONDEN Nr. 1 skriver Red., "B11=
ver der gjort nok for de svagere
Spillere 11, og fremkommer med Hen=
visninger ~f forskellig Art, men
Spørgsmaalet drejer sig ikke alene
om svagere Spillere, ej heller om
de stærke Spilleres Vilje og Tid
til at tage sig af disse, for i den
Retning har vist kun meget faa no=
gat at beklage sig over, men det
drejer sig om de nye Spilleres Pla=
cering i de ordinære Turneringer ved
Saisonens Begyndelse.

SOMMERUDFLUGT! - Nej! Det bliver ikke
til noget d0nne Gang. Ideen blev mod=
taget med nogen Kølighed af Medlem=
merne, og Bestyrelsen har aabenbart
ment, det var for koldt til at sysle
yderligere med Tanken,GHR. FABER.

D A G L I G - !0 R E1

De fleste Skakspillere har efter=
haanden faaet den fjollede Ide, at
Skak er det eneste her paa Jorden,
der ikke maa koste noget. Alt andet
er steget til det dobbelte eller
mere. Hvad koster det ikke at spil=
le Bridge, Tennis, Badminton osv.?
Kun den økonomiske Ydelse til Skak=
spillet er den samme som i gamle
Dage.

~et er fra mange Si~er bleven be=
brejdet K.s.u. 1s Bestyrelse, at der
ikke gøres nok for de københavnske
Skakspillere, hvordan skal den kun=
nedetuden Penge?

K.s.u.1s Bestyrelse kræver nu 50 Øre
Kvartalet af hver Skakspiller, der
er tilsluttet Unionen, hvilket be=
tyder, at K.s.u. faar Kr, 2000.
aarligt til at arrangere for, Jeg
tror, at vi alle vil være glade for,
at vore Stævner og Turneringen kan
arrangeres ~ed nogen Festivitas, og
at der paa den Maade udadtil kan
skabes den Respekt for Skakken, som
den fortjener.

Det ordinære Spilleudvalgs Pladser
er efter min Mening besat med for
stærke Spillere til at bedømme~
ny, svag Spillers Placering, og jeg
kunde tænke mig, at der oprettedes
et Underudvalg, besat af noget sva=
gere Spillere, hvis Opgave skulde
være at føle -~lle nye Spillere paa
Tænderne og sende de Spillere, hvis
Styrke var stor nok, til Bedømmelse

I Sverige ofres der Masser af Penge hos det ordinære Udvalg, mens Under=
paa Skak. I Rotterdamer bygget et udvalget selv tog- Bestemmelse om
mægtigt Skakpalads osv. osv. Kun her Placering af nye Spillere af lignende
i København vader vi i den gamle eller svagere Styrke som Underud=
Skure. valgets Medlemmer selv. Dels vil det

le~te Arbejdet for det bestaaende
Udvalg, og dels vil der fremkomme en
bedre Sortering, som gør Plaeeringen
af Spillere til den kommende Klub=
turne~ing mere nøjagtig.

UFFO JENSEN.

Det er ikke for tidligt, at den en~
kelte Skakspiller begynder at indse,
at lidt økonomisk Offervilje er paa
sin Plads, hvis Skakspillet med no=
gan Værdighed sk~l kunne hævde sig
blandt andre Sportsgrene.



·~uRUEIU]J_GE RNE !- CIGARl!JTTffiS..

Noter G.f c.F.

Indlæg, der ønskes optaget i August=
Nummeret, ~au v~re Red. i Hænde se=
nest 20/7 1-9H.

Har De te~net Dem for Subskription
-----pa~ Aabningsspillet?

Som meddelt gennem Skakbladet vil
Eksverdensmesteren or~ Euwee store
Værk om Aabningsspillat nu udkomme
paa ounsk til den enestaaende bil~
lige Pris: Kr. 1g.oo for~ 12
Bind (ca. 920 Sider).
Vi opfordrer alle vore Medlemmer til
at tegne Subskription paa dette vær=
difulde Værk, som er af stor prak=
tisk Betydning for alle Skakspillere.
Forudsætningen for, at Bogen kan
fremstilles til d8n Pris, er nemlig,
at et tilstrækkeligt Antal tegner sig
for Subskription. Værket vil ikke
blive solgt gennem Boghandlere, men
De kan subskribøre paa det gennem
Turneringslederen og faa Bøgerne
paa Ratebetaling med Kr. 3.00 pr.
Maaned,
-------------------------------------Spil A'abningsru2_illet med· Eftertanke

Nedenstaaende Parti er spillet i den
nu løbende Pokal-Turnering og viser,
hvorledes et uoverlagt Aabningstræk
kan føre til øjeblikkeligt Tab.

Hvid C,F. Sort N.N.
(uden Springer b 1)

1. e 4 e 5
2. f 4

Kongegumbit.- Der findes flere gode
Svar for Sort, f.Eks. 2) -r d 5
3) e 4 x d 5 - e 4 eller 2J -, 0 x
f 4 3} S f 3 - Le 7.

2. - f 7 - t 6 ???
Et uoverlagt Træk, der koster en Bonde.

3. f X e5 f X 05 ???
Med dette Træk er Partiet tabt paa
stedet. Dat kunde endnu reddes med
3) -1 Le7, selv om Hvid da har gode
Angrebsmuligheder. Resten af P-a.-rti.et
behøver ingen Kommentarer.
4. Oh 5 + Ke?, 5. D x e5 + K f'/
6.Lc4 + Kg6 ~-Of5 + K h6
8.d~ + g5 9.h4 Le7
1O.h x g7 ++ Kg? 11, Df7 mat.

2.Runde i Sommerturn~ringen.
Hængepartier og mangl.Purtier,
3,Runde i Sommerturneringen.
5.Runde i Pokalturneringen.
Hængepartier og mgl.Partier.

Nu hjælper d~t paa Vinterturneringen, Som bekendt havde Uffo Jensen udsat
og der mangler kun enkelte Partier, en Belønnins paa 5 Pakker Cigaretter
som iøvrigt gerne skulde afsluttes til Fordeling mellem de Medlemmer,
snarest muligt. der mødte op paa K,S,U. 1s General=

forsamling. Blandt de 22 fremmødte
er der und_gt,_bel}_~rig Kontrol trukket
Lod o~ de sjældne Varer, der vandtes
af: Wolff, A.Seidler, Hj.Ha.neen, Fa=
ber og Ottesen.
Vi takker Uffo Jensen for Interessen
for Sagen og for denne flotte Gestus,

Der er opnaaet flg. Resultater:

Gruppe 1. V.Olsen over Chr.Faber
H.C.Iversen over V.Olsen

Gr.2:S.Baunhøj over F.Seidler
Schøller-Jacobsen over

F. Seidler.

Korrespondanceturneringen,

Gr.5 er færdigspillet.
P. Lieberkind· 2 Point.
o. Seidler 2 u
Æ. Hass 2
E. Fasting O "

ner spilles nu Omkamp om 1,Pladsen,
Nye Grupper paabegyndes, saa snart
tilstrækkeligt Antal jævnbyrdige
Modstandere er indtegnet.--------

5/'/
12/'l
19/'J
26/7
2/'o

Paa Grund af den ekstraordinære Ge~
neralforsamling er dette Nummer af
FRIBONDEN fremrykket, og næste Num~
mer udkommer ikke før 1. August.
Vi bringer derfor Terminerne for
Juli Maaned allerede nu. - Bemærk
de forskellige Data oe send Afbud,
hvis De er forhindret i at møde Tur.
neringsaftenerne.

For de første Gruppers Vedkommende
er der stor Spænding om Resultatet.
Vor mangeaarige Klubmester, Voss,
har kun en meget lille Mulighed for
at generobre Mesterskabet. E.Bang
maa betragtes som Storfavorit, idet
han kun mangler et Parti mod A.Sø~
rensen, og kan Bang vinde dette, er
den fine Titel ha.ns. Taber han der=
imod, har Lauritzen-, Voss, Winde=
Wiemer, H,C,Iversen og A.Sørensen
alle en teoretisk Mulighed for at
gøre ha.m Rangen stridig.

tderligere Kontaktturnering de Af~
tener, hvor der er tilstrækkelig
Tilslutning.

I 11Sommerlyn u er der allerede spil=
let an Mængde Partier, og hvis man
rigtig tager sig sam~en, er det ik=
ke faa Point, man kan score. F.Eks.
kan dat anføres, at A. Jørgensen
paa 2 Aftener i 10 Kampe har opnaa=
et ialt 30 Point! ·

Udg. s VANLØSE SKAKKLUB, Form. Chr. Faber, Jydt,holm~n 2?~ OAmsø 2689.
Redaktør: Povl Ott~sen, Vanløse Alle 57, Dlmsø 272~ ulla.
Tryk: CAPA~-VA~BY.



FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

1. Aargan,:. August 1944 Nr. 3.

DEN EKSTRAOROINERE GENgRALFORSAMLING

Kun aa. 30 Medlemmer overværede De"
batten om Klubbens Økonomi, der var
første Punkt paa Dagsordenen.

FQrm:a~d~il re-degjorde i' "korte · Træk_
for de Krav, der·rra K,s.u. is Side

"vil blive stillet til vor Kasse, De
Midler, K.s.u. hidtil har haft til
Raadighed, har ikke levnet mange Mu~
ligheder for skaklige Arrangementer
af nogen Art1 men skal der gøres no~
get for Skakken, maa de økonomiske
Ofre bringes_ kort sagt i Penge -
antagelig 50 øre per Medlem mere pr,
Kvartal til K,s*u. -
Dertil kommer, at Klubben staar over=
for adskillige Nyanskaffelser, bl.a.
mere Spillemateriale, en Udvidelse
af Biblioteket, og sidst men ikke
mindet maa vi være i Stand til at
fortsætte vort bekendte Initiativ
fra sidste Sæson,

Bestyrelsen hiwde -li\l-€rt-al for en ma.a-..
nadlig Forhøjelse af Kontingentet
med 50 Øre pr. Medlem, og med denne
Forhøjelse vil vor økonomiske Bagd
grund være sikret.

Af den paafølgende Diskussion, hvori
deltog Kongstad, Th. Jensen, Uffo
Jensen, H,C,Iversen, Henriksen, For=
manden m,fl,, fremgik det, at der i
og for sig var Stemning for en For=
højelse, naar blot denne i første
Række kom v.s, til gode.

Fra enkelt Side kom der Forslag om
en Forhøjelse med 25 øre pr. Naaned,
men ved den paafølgende Afstemning
faldt Stemmerne saaledess

1 ·stemme for 25 øres Forh,
2 2 Stemmer 11 50 n 11

og dermed er det vedtaget, at Klub=
bane Kontingent fra 1, August 1944
er talt Kr. 2.50 pr, Maaned.

Under 8ventuelt opfordrede Formanden
til Indsendelse af Forslag til den
kommende Vinterturnering,
O. Seidler fremkom med et udmærket
Forslag om Paabegynd&lse af Studie=
kredse som et Led i Bestræb~lserne
for at øge Spillestyrken. Lad os
baabe, at dette ForslaE bliver en
Realitet.

OP MED SPILLESTYRKEN

Det er selvfølgelig godt, man har Op=
mær-k somh eden he-nvendt p aa , at nye
Emner !aar Lejlighed til at vinde
f:P-em og __Mu_p.gp.a.d. 1or-. at - -!&ti. den ret=
te. PI åc.eri:riS, •;men::-".i,;fer;"ørende for
Klubbens Spill._e·s:tyr:k'e er, hvordan
der spilles paa'ije første Pladser.
Et Par Stjernespillere vilde hurtigt
hæve Spillestyrken i Toppen og efter=
haanden for alle Medlemmerne, og uden
Tvivl skaffe v.s. den førende Stil,
ling indenfor K.s.u.,som den, paa
Trods af sin gode Ledelse, endnu
ikke hur naaet. ·
Tænker m~n sig, at man kunde købe en
Jens gnevoldsen, saa vilde det straks
trække andre Mesterspillere til Klub=
ben, og saa var Problemet løst. Ellers
er Vejen den at engagere en stærk
Spiller til at turnere eller spille
Simultan med Klubbens mast lovende
Spillere, og saa animere disse til
at deltage i alle K.s.u. is og o.s.u. rs
Turneringer for at øge Spillestyrken.
V i --{ll-~a h-aY-8 M-0cs-t.e,?1Sp,a..~e , -og- -d.e-t
kan vi faa, hvis blot Medlemmerne
vilde deltage i den aarlige Paaske=
turnering, men der maa gøres noget
extraordinært, idet man kun sjældent
har set et v.s.Medlem i denne Ture
nering.
Da Klubbens Kasse vel næppe er i
Stand til at yde noget særligt til
dette Form~al, - at give gratis Rejse
til Odense som Præmie i Turneringen
bliver nok for kostbart og heller
ikke tilstrækkeligt - saa er mit For=
slag dette, at man tilvejebringer et
Fond, hvoraf ethvert MeJlem, der op~
naar Mestertitel honoreres med f.Eks.
100.oo Kr. Kan dette Forslag blive
en Realitet, skal Resultatet nok vise
sig, idet Præmien og s ..rligt Æren vil
fremmane den rette Kampaand og skabe
en sund, sportslig Konkurrence om,
hvem d~r skal blive v.s.1s første
Mester. Hvor vi faar Pengene fra, er
en anden Historie, men er der Enighed
om, at Forslaget er rigtigt, saa kan
de skaffes ved frivillige Bidrag,
maaske Mærkaterne ell~r særlige Ar=
rangementer til Støtte for Forma~let.
Forøvrigt er det jo ikke sikkert, de
første Kr, 100.- falder lige straks -
bedst om de gjorde! L.P.L.

BIBLIOTEKAREN, Edv. Knudsen, efter=
lyser 9 Bøger, der i adskillige Maa=
neder hnr været udlaant til samme
Laanere. Har d'Herrer snart gjort
sis b8kendt med Indholdet, saa ogsaa



TURNERINGSLEDEREN.

Hængepartier og mgl. Partier.
Sommerturnering.
6.Run~e t P~kalturneringen.
HarigeRartier og mgl. Partier.
Sommerturnering.

fERMINERNE FOR AUGUST er følgende:

VINTERTURNERINGEN.

an·dre kan fa.a Glæde af de paagældende
Værker? - For det er -vel ikke en For"
glemmelae, a.t Bøge:r;-:ne ikke er o.tleve=
ret forlænget??

om, i hvilken Klasse de skal spille,
idet Matchudvalget selvfølgelig maa
paase, at M~dlerarnerne ikke tegner
sig hverken fof højt eller tor lavt.
Hver Klasse s~al rumme tilstrækkec
ligt Antal Spillere til Dannelsen at

••~v=svvv:.••v•••••• · - Det. er ikke !or Hold i Klubt.urneringen. I hver Klas=
· tidligt, at vi se spilles efter Nonradø System med

begynder at tanke paa, hvorledes vi Korrektion, dog saaledes at Klub~
skal spille Vinterturneringen. oet er mesterskabet ikke kan vindes paa Kor=
Aaretø vigtigste Turnering, og næsten rektionen alene, men kun ved Point~
alle Klubbens Medlelilmer er Deltagere. overskud. Der spilles med Op- og
tet gælder aertor om at finde en Form,Nedrykning saaledes, at alle der op~
som tilfredsstiller ø&a mange som mu= naar 4! Point eller derove~, rykker
ligt. - !rappesystemet, som vi har be-en Klasse op, og alle, der ikke naar
nyttet nogle Gange, har mange Fordele.mindst 2 Point, rykker en Klasse ned.
Bl.a. den, at Pr!BJD_i~rn.e b'lj.ye_r jævnt Fordelene ved d-enn-e -Form ers
:tordelt ned igennem hele Rækken. - 1. Turneringen kan e.tsluttes ratti...
Vi har ogsaa !ør spillet i større digt.
Grupper paa omkring 10, men da Gene. 2. Indenforhv1ar Klasse opnaaes en
ral:tors.amlingen jo har bestemt, at nøjagtig Placering etter Styrke.
Nedrykning ikke ma& tinde Sted, vil 3. Sammensætningen af Hold mod frem=
det ende med, at alle Klubbens Med, mede Klubber lettes betydeligt.
lemmer kommer til at spille 1 1.Række.4. De enkelte Spillere har et mere·
oet mest naturlige vil være, at vi tast Haal ut arbejde hen imod,
indretter os i Grupper, der svarer nemlig Oprykning til en høJere
nogenlunde til det Antal Spillere, Klasse og ikke som hidtil kun en
der skal deltage i de forskellige højere Gruppe, der ikke er særlig
Rækker i den københavnske Klubturneø betegnende for Styrken at Spila
ring og med Turneringens Op- og Ned- leren.
rykning. - For at saa mange som muligt
kan taa Lejlighed til at prøve Krær~
ter med fremmede Spillere, kommer vi
antagelig til at stille med 5 Hold 1
den kommende Vinters Klubturnering. 2/3
Vi venter at høre fra alle interesse= 9/g
rede Medlemmer, hvo~led&s ønskerne 16/3
ligger. CHR. FASER. - · ~ ,:--23/3

30/3

GØR LIVET LETTERE FOR MATERJ•L=
fORVALTEREN!

FRA G. THOMAS HAR VI MO0TAOB? et
meget interessant Parti, som vi skal
bringe snarest muligt.

VANLØSE SKAKKLUB, Form. Chr.
Faber, Jydeholmen 27, DAmsø 26g9
Povl ottesen, Vanløse Alle ,1,
DAmsø 2721 ulla..
BUREAU CAPAX VALBY.Tryk:

Udg.;

I KIN RGRNSKAB af Turneringsleder Spærretiden bragte Uorden 1 Juli
skal jeg tillade mig at komme med.et Arrangementer, men trods alt er der i
Supplement til Formandens Artikel Sommerturneringerne spillet adskil2
ovenfors . lige Partier. Derimod kniber det med
Forinden dlHerrer gaar i Gang ~ed at Vinterturneringen, hvor der stadig
udarbejde en Turneringsplan. vil ~et mangler nogle Partier. Lauritzen har
v■re hensigtsmæsstgt at gøre sig klart.anmeldt sin Ankomst til 1. August,
bvor mange Runder vi k6n naa at spil= og hvis A. Sørensen ogsaa er spilleø
le 1 Vinterens Løb. Vintersæsonen er klar til dette tidspunkt, maa aet val
paa ca. 30 Aftener, og erfarlngsmessigt lykkes-at !aa afsluttet Turnerin~
maa der regnes med ca. 2 Attener pr. gen i Løbet af August Maaned.
Runde i Turneringerne. 1!11 Kampe mod
fremmede Klubber maa der regnes med
mindst 6 Attener. Til Prop6ganda og
lign. mindst 3 Aftene~. Et Par Fri.
attener maa der ogsae. vare,· og ende" Stil Brikkerne op efter Brugen, eaa.
lig maa der paaregnaa 6 Attener til vi undgaar, at Utro Jensen til næste

~i~:!;1;r:ri:-e~i~~fil:~-~~~~1'.~in~-~~~~f~~f~-~~~Wo~::ui1r~~å:C1~-iv-et
terturneringen er oa 14 Aftener, Dagen efter vore Skakuftene~.
hvilket vil sige, at den kommende
Tu~nering maa tilrettelægges med oa.
'l Runder 1 hver Klasse eller G~uppe.
(Sidste Aars Vinterturnering bliver
e:rterhe.anden en Hel-Aars Turnering,
og det maa undgaaes fremtidigt.)
Jeg vil benytte Lejligheden til at
komme med det første Forslag til Vin•
terturneringen, der efter min Mening Red.i
bør være saaledes1
Deltagerne opdeles 1 5 Klasser sva
rende til de indenfor o.s.u. g■ldende
(Dog ingen Mesterklasse desværre, tor
vort Vedkommende). Medlemm~rne stilles
1 nogen Grad frit ovor!or Spørgsmaalet



FRIBO DEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

1. A.argang. September 1944. Nr. 4..

ENJIBLTMANDSTURNERINGEN KATALANSK DRONNINGG!MBlT.

De-t har i den senere Tid ret otte væ"
~et dr~ftet, om der bliver "gjort"
tilstrækkeligt~ saa for de svagere
.cg~e-.a-a.--jo~&e~ØNI Sp~

(Spillet i DSV1s Korrespond~ce=
turnering 1943/44)
Hvid.: G. Thomas,· Vaaløse.
&QR~ H:it~an,, . _··.o,-e:p_s@.;. _ _,

Sf6
e6

0hr. Faber_,

Som alle andre store Blade har ogsaa
"FRIBONDEN" haft 0istribueringsvano
skeligheder, og vi beder Læserne und~
skylde Forsinkelsen i denne Maaned,
Grunden hertil er dog ikke Bludbude:11
nes Strejke, men skyldes Redaktionens
Fiytning tilt
Møllestien 3, Lyngby.Tlf1Lyngby 2~57,

1. d4
2. ø:4
3. g3

Zwolleve.rianten i Kataiansk Dron=
ninggambit, .som hermed i:ndledes, er
en temmeli.g ny Foretae.l..s.e indenfori
det moderne .Aabningsr.a,p_e.r-toire.
Varianten. er kun lidt t,.,pdt h_er=
hjemme, men i UdlQ,ndej; regnes den
for et af de bedste lios,jlvar mod
Nimzoindisk og er oftet b'.1-,even fill=
vendt :... -af Al~eahin og Keres m, fl.
Hensigten er, efter 4.La2, at tvin"
ge Sort til en.i~n at ·tage eri van"
skelig Udvikling af Dro•ningefløjen
(hvis han spiller c6) eller give

Et god:t. '.fræningsmiddel er ligeledes Hvid stærkt Sp~l paa. 40:a lange· Dia=
K.s.u" ts Enkeltmandsturneringer .. - gona.l hl-a8 (hvis han spiller 05).
Alt for faa a:t Klubb~ns :Medlemmer be= I det :fo.reU,gg~n.de Parti vælger
ny~~rg--a:r· uenne yppe~ttge Le-j'l'1.-g-os- ~ "·sort~ a:-t--'SJ)~ ,
hed til_ ve~ alvorlige .Kampe mod frem= 3, - c6
mede Spillere at dybtiggøre sig til 4, Lg2 d5
Vin"terens Dyster baade ude og hj.8mme. 5. Sf3 Sbd?

Paa 5, - dxc4 ·;følger 6. Se\Sl
6. Dc2 Le7
'l ,· o=o 0-0
3. Sbd2 b6
, • e-4 dx.c4 ?

Unaturligt. Rigtigt og bedst var
dxe4. Men Sort regner vel med at
kunne sprænge det hvide Centrum ved
ret hurtigt •t· spille 05.

10. Sxc4 Lb'l
11. Tdl ! Tc3

a5 besvares nu med 12. Sg5 I tru=
ende 13, e5•,osv.

j,2. Sfe5 ·' SbS
Sort mangler allerede gode Træk.12.

Dc7 besvares med 13. Lf4 (13.
Sh5, ~4~ Sgb, l }_

13. b3 b5
14. Se3 Db6
15. Lb2 c5?

Alt tor utaalmodigt spillet, Han
kunde da ikke forvente, at Hvid
vilde slaa paa 05. Bedst var vel
Tfd8.

16. d5 Tfd5
Sort er ikke særlig glad for at
slaa paa d5, da·Hvid,derved faar
det gode Springerfelt f5,

1i'. De2 a6
Ganske uforstaaeligt. Det synes dog
mere paakrævet at udvikle Springere
f.Eks. Sa6 dg Scf med Tryk paa d5,

K.s.u. 1s Sommerturn~~i.ng.

6 Spillere fra v.s. deltog i denne
Turnering, og heraf opnaaede de 3 at
blive placeret. Specielt maa vi frem~
hæve Herr P.Lauritzens fine 2.Præmie
i 1.Ru~de, hvor han. opnaaede 5 Point,
kun i Polnt efter Vinderen. · _
A. Bjerg opnaaede 2.Præmie i ~.Gruppe
hvor endvidere Ax~l Hansen opnaaede
Præmie. ·

Enkeltmandsturneringen strækker sig i
Aar over saa langt et Tidsrum, at de
fleste vil-kunn8 faa Lejlighed til at
være-niedo Lad os denfje Gang se Re=
korddeltagelse fra Vanløse Skakklubs
Side.

Det kan dog ikke kraftigt nok paape.
ges, at hvis den enkeite Spiller ikke
-stadig ,er paa. Tæerne og benytter en=
hver ,Lejli-ghed til. selv at dygtiggø=
r~ sig• vil alle Anstrengelser i den~
ne Be.tning være forgæves, men det sy=
nes ogsaa, :som de fleste af Medlem=
:,;nerne og da,-llaYnlig de Yngre har den=
•ne_ ·Forst.aaelse.. Det. har vist sig sær=
:ile.les t_y.de.l.i.cgt eft-er, at vi har ind=
f~rt Korrespondanceturneringer i
Klubben. Mange har orienteret sig saa
grundigt i Aabningsteorien, at de kan
være særdeles farlige selv for de
gamle, rutinerede Spillere.



11. Gruppe: A. Seidler 6. Point.
12. li o. Seidler 5. u

Extragrup.pe I. E.Hass 3 li

li G.F.E:t>ichsen 6 u
IJ II.: Th. Jensen.

g,;,~mtaelle Indlæg til næst~ Nummep at
11FRIBONOEN li ma.~ V19i'E3 Red, i Hænde
senest 20. S~ptember.

Korresponda.n.ce~urneringe.BJ.

Nye Grupper P-fHi.begyndes saasnart til=
strækkelig~;Antal jævnbyrdige Spil"
lere ~r indtegnet. Resultatet .at
-~· Gru11pe;, Nff l -~-• ye__ jritp_ 3} Point
2. -:'1 Nr--.1·S.Ba.unnøJ,3i- 11-

Sommer-L.ln..!

Der er spillet mange Partier i denne
~urnering, og enkelte Deltagere er
ved at være færdige, men for de !le=
stes Vedkommende mangler mange.PaI>tier
- og vi mas. 1 denne Forbindelse hen..
vise til "FRIBONDiN° Nr. 1, hvor det
er anført, at Turneringen skal være
afsluttet senest ·,20.- September~,
saa der er jo ikke lang Tid igen.

Terminerne fo~ septe~ber~

-----------~-----------------------

I Extragruppe- ·I-II mangler stadig et
be-Par Partier, der bedes spillet sna"

rest,

gth.

For alle øvrige Grupp~r foreligger
Resultaterne nu1

Vinterturneringen. 1943t

T U R N E R I N G E R N E •

Den eneste Aften i September, hvor
der bli~er fast Runde er onsd~g dan
13~, hvor vi spiller?. og sidste
Runde i Pokalturneringen. ' _ _

------------------------------------ Der' er 1øvr:i,1lt meij~n_ §_p~~q,i.ng om Re..
~ultatet ~f.d8nnø Turnering.-Fløre
af-Klubbens prominente Spillere,·
bl.a.. Voss, 0hr. Faber, Damkjær,
V.Olsen, Jørg.Jensen, Rich.Hansen
m.fl. har store Muligheder, og det

net_ er rædselsfuldt til -_-stadighed at er> sandsJnligt, 11.t flere efter 6.
have -denne gamlEF furnering ut slaas Runde vil komme til at staa med lige
med. Ganske vist har denne Turnering mange Point. Størst Interesse vil
været forfulgt af Uheld, men nu skula sandsynligvis knytte sig til Hænge=
de alle Betingelser tor at faa den af~partiet mell~m Chr.Faber o-~1cti~
sluttet~ T1Pre til Stade. Naa.r vi nu Hansen~:- Kan ·Fa.bet- vinde dette, opa
nævner hvilke Pal'tiel', der endnu ne.ar han etter 6.Runde 6 l?oint og
mangler, kan vi-saa ikke taa Afslut. skulde saaledes have meget store
ninc i Løbet af _Septemb~r Maaned? Chancer for at vinde ,~rneringen,

men saa. vidt vi kt1n skønne, har Rieh.
Hansen en ret stor Gevinetchanee i
Slutspillet.'

18. Td2 Set?
Det er forstaaeligt, at Sort gerne
vil den generende se.; til Livs, men
dette er ikke den rigtige Metode,
da det giver Hvid Lejlighed til en
~tterkombination.

19. Lh3 ! ~c7
20. Sxf,,- 1 -

8t Otter af lien Slags,·der altid
· taler sig~ Hvid :taar. et hcsftigt
Kongeangreb.

20. - -- K:r.!7
21. Lxe,+ Ktg
22. Dh5 Lt6
23. Oxh1 I . ..,.

Der truer nu Mat ve~ 24.0g8+ og
Sf~, og paa Lxb2 bliver Sort ~~ti
6' ''lNta,;.:24. øgs+i:xe1-;. 2,~o:r1+,1i.a6,
26.st;+; Xe5, 27.t4+, Kxe~, 28.'l!el+
Kf3, 29.Sb4 Mat. - Derfor ser Sort
ingen anden Udvej __end at give Oron=
ningen for 2 iette Officerer og et
'l!aarn.

23. - Dxe6
14. dxe6 !xd2:

Nu ~er det egentlig ikke helt haab~
·•løst ud tor Sort, men -·

25. Dh8~ Ke?
26. Sf5+ KdB
27. e5 -! Sd?.

Endelig blev denne Springer udviks
let, men det sker0-.'.)o, under søttge-

- liga Om.stændigbecler·, _; 27. - Txb2
duer ikke p.G.a. 28. ?dl+ osv.

28·.- - -sd6 t - - Opgiv(::t,
da !xd6 er tvunget.

Voss-Lauri~zen, Voss-Wind~-Wiemer,
Lauritzen-Henriksen; Winds-Wiemar
Henriksen, V.Olsen;;..chr.Faber,
V. Olsen-Jørg. Jens&n·, og -endvidere
manglel' A. sør-eneen ut · spille mod·

11H-~·0-riv~811i'-i&oma-øy...,.ehNF-&-~ 098-
De.mkj ær. · ·

4.Grupp01
5, li

6. u

7, a
g. li

9. 11·
10.- 11-

F. Seidler·?~ Point.
Ki Iversen 7 u
A~BJerg og Just Lund hver
g Point (Vi venter paa Re~
sultatst af Omkampen)
ottesen 7~ Point
Poul Petersen 7; Point
L.- --Munck 7~ 11

Vedelskov g u

Udgivet at Vanløse Skakklub.
Formand: Chr. Faber, Jydeholmen 27

· OAmsø 26g9, _ -
Redaktør:· Povl Ottesen, Nøliesti·eri g,

Lyngby, TlftLyngby 2887.
Tryk, Capax, Kjeld~~aardsv.2?B.Valby.



FRIBONDEN
M E D L E M S B L A D FOR VANLØSE SKAKKLUS

1. Aargang Oktober 1944

Pør~tc ~unde spilles iøvrigt Onsdag
den 18/10 1944.

Vig_tig Meddelelse.

Vinterturneringen 1944L45

Under Henvisning til Formandens le
dende Artikkel i dette Nr. aabnes
hermed for Indtegningen til Aa.rete
vig_tigste ~urner-ing;.

---0---

Klubturneringcrn~.

:i_{. S.U. 'a Er'.keltmandsturncring.

Anmeldelse sker paa den opslaaede
Grunden maa ogeaa søges i den Omstæn- Liste og maa ske senest Onsdag den
dighed,at Spillerne ikke altid benyt- 11/10 1944. Propositionerne er iøv
ter en.hver gunstig Lejlighed til at rigt følgende:
spil~e da manglende Partier og Hænge- 1.ner spilles i 5 Klasser, hvoraf 1.
partder-, Kl. omfatter 16 Sp:~ll.ere, medens
Som andetsteds nævnt vil den kommen- de øvrige Deltager fordeles ligr.--
de Vinterturnering blive spillet ef- ligt i de øvrige Klasser undGr
ter Monrads System med 7 Runder i, Vin- Hensyntagen til de opnaaede Reau.I>-
terens Løb, altsaa en }:unde pr. Maa- tater i den afsluttede Vintertur-•
ned. Ifølge Systemet skal hver Runde nering,
være færdigspillet før den næste paa- 2,I hver Klasse spilles 7 Runder ef-
begyndes, og det kan kun gennemføres I tor i•ilonrads Systom uden r:orrektion.
hvis Urene sættes i Gs.ang paa et· be- Ved Pointlighed paa de første Plad
stemt Tidspunkt, uanset om Modstande- ser i hver Klasse s~illcs Omkamp
ren er til St.::de eller cj.H~eparti- (bedst af 3 Partier).
erne ma~ ikke blive for gamle, ; 3.Der er tvungen Op-& Nodrylming.
Nu, · da ilu.bben er blcven saa stor. er Spil~erc i 2, -5. Klasse, d~r opnaar
v~i__n~d_t t~l Tø~e _a~. f~;I.gi~~,_ffeivne _5 P~i~ts ~ll~r ~~r~v_c~ ._"rykk_e~ op, __
Hegler ;nv1.s urnor-angcn o ·cskaI en- ~ :p::r,l--1:€:r-e f~a-- 1 • 4J Ifl~--e-ae, - d:cr
de i Kaos. _ Ligeledes maa det ind _ ikke. opnaar mindst 2:.;; Point rylr_kor
træ..~gondu henstilles til den Enkelte •.• een Kl~sse ned. . .
at ha.i kun m,Jld0r eig til Turncringcn,4.De~ sp~llcs med 20.,,_T~æk 1 T~men,og
hvis han 2r nogenLunde sikker paa at Ur ene sættes i Gano ~1. 19 • ..,0 •. Do
kunne gonnemfør e den en~elte Terminer bekendtgøres i

• Fri.bonden.
Chr. Faber. 5.Afbud maa være Turneringsll;dE;ren i

Hænde senest Spilleaftenen Kl.
19.30,i modsat Fald or Partiet
tabt. Udebliver bcgg0 Spilltre,
faar begge et Nul.

6.Udgaar en Spiller af Turneringen
uden gyldig Grund fortabes Rett011
til Deltagelse i næste Aars Vin
terturnering.

7,Dcr udsættes et Antal Præmier sva
rende til¼ af Deltag~rantall~t.

8.Turneringsindskudct er ~r. 2.00,
der erlægges til Kassereren samti
dig med Anm0laelsen •.

9.Evt. Tvivlsspørgsmaal afgøres af
Matchudvalget"

Naar vi i de sidste Aar sa.a. usæd
vanlig langt tilbage meu Klubbens
løbende Turneringer. maa vi ikke Qde
lukkende-. EJeyde Slcyl.den· _pua de unorma
le Tider med indskrænket Spi11e~ia.

Aldrig tidligere har v.s, været aaa
J'.·igt repræsontcrct i denne Turnering
som i Aar.17 P.'~cdlommer dultager i de
:·o:.~El::clligc Klasser.Hvor gavnligt det
..: for 3pillestyrkcn at deltage i K.
'i, L'. 's i'urnoringer ;:;r dot overflødigt
~:-~ omtaLe , Kun skal vi anføre ,at Bo -
,·, t~yrolsen i sin Visdom har bestemt ,at
lc:c m:'csættca følGcndc Præmier:
Le, 5J.OO til den første dor rykker
,11• :i ;·:esterklassen.Kr. 15,00 til don
;·-~:r:c:-~;; der rykker op i 1.Kl,og ende
'_:· .'I. 1.:r. ·10. 00 til den første• dor fra
(_;_,: øvrige nasser rlfkkcr ccn Klasse
op.

"Sommer-1j.n" Paa Grund af de e:xtra
ordinære orhold forlængos Fristen
for Færdiggørelsen af dchne Turn0ring
til Onsdag don 11. Oktober.

H.Vlinde-Wicmer.

Ka3..:3_0-".~}::_cn meddeler: Fra. 1 • Oktobor er Stillingen som Tur-
-- ncringslcder overtaget af

Da _ c-!, n,sc af vos:c Medlemmer ataar i f or!:!ff O J en~en, Vinkelager 54 Dams ø 3460x
r,c._a::,1:is !:o"t?r Ec,stance med Kontingent-og det vidcs,at h1;l-'11 C;r meget streng
ve .;<...l~~:..': -~:, :i,_nstillcr jeg, at dot om- m.H, t. Afbud og lign.
tsa2·_ ritk --~·in.ges i Orden, Dor manglGr
cnaru en ~~l Turn~ringsindskud Altsaa

• T- 4·r:inc ncrrc, "!Casscn er aaben.



som

Pokaltu.rneriES_en

1.Dhl, tru~r 2.Sxf5+
1. - • c5 2.Sfl+
1. - • fxg4 2.Sc4+
1. - , Kxg5 2.Sd5+
1. - , Kc5 2,Sc4+

Denne Opgave vildo altsaa give
Maximum 3 + 4 - ialt 7 Point.

Det blev en stor Triumf for "Phi
lips" Skakklub,idet 2/3 af Medlem
merne skal spille Omkamp om Pokalen.

Efter 7. og sidste Runde er stilling
en:
6 Point: Voss,Jørg,J~naen
5½ " : Rioh.Hansen,O,olsen
5 " + IJamkjær,Chr,Fnber
4½ 11 : o.Seidler ,Hj .mmaen.Edv.

Knudsen,Sohøller-Jacobs~n.
Axel Hansen.

J&~~E..<?!'~.
I de kommende tre I-rumrc af"Fribon
bonden" arr-angcrcr vi under Ledelse
af den berømte Opgaveforfatter G.
THOMAS en Præmicløs0rturncring. I
hvert Nr, bringer vi 3 Opgaver, For
Løsning af 2-Trækkorc gives 2 Point.
For 3-Trækkcro.hvortil a..~givos Vari
entor til og med Hvids 2.Træk giv~a
3 Point for Førstetrækkct+1 Point
for hver angivet ~igtig Variant,
f,Eks.
Opgave Nr. 5478 i Skak.bladet for
Juli 1944 (so ~cnnc).

· Løsningen hc rt t.L er:

Dut lyder utroligt;i1
Vinterturneringen 1943/44 er omtrent
færdigEpillet,og vi er nu i stand til
at bringe Rcsllltatorn~ fra de; første
Grupper.
·i .Gruppe
2. li

6. li

Nr,1 E. Voas 7 Point
11 1 E,Bang 9 "
" 1 A.Ejerg 8 11

efter Omkamp med Just-Lund
der ligeledes fik 8 Point.

I 3,Gruppe mangler et Hængepar~i mel
lem A,Sørc!lsen og Damkjær.:Partict er
til BcdØI!iII!ulsc.Saavidt vi har faaet
oplyst har A,Sørenscn Gevinstchance,
og c_r dette Tilfældet bliver ,Jørg ·:1 r.
Jensen Nr.1 og Damkjær Nr.2.
Iflg.Trappcsystemets Bestemmelser til
lægges der forud 3.Gruppe 9 Point, 2.
Gruppe 10 Point og 1.Gruppe 11 Point
hvorefter Styrkelisten frcmko:nmcr,og
vi bringer hermed en Liste over de 12
stærkeste Spilh.re i Klubben:
Nr. 1 E. Bang 19 Point
11 2 E. Voss 18 " . Der udsætt cs 3 Præmier til de løse-
" 3 H.C.Ivcrsen 18 Point re der opnaar- høJ·ost0 aaml.cde Po -
11 4 1·1 · d 1·1• 1 7 " ' """1in e-:~emor 1·ntst"'l 1 Pr~~i" Kr 15 00 2 Præmie" 5 V H ik 1 7 " c:. ' _.. "" • •
11 • cnr sen " 11 Kr,10.00 og 3.Præmic Kr. 5.00. -

6 Jørg.Jensen 162 ?? Præmierne udbetales i Kont&..nter og
;; 7 V• Olse~ 16 ;: ,... bør anvendes til Julegaver til Fa -o H.DamkJc:l!' 16 r? milicn
11 9 Lauritzen 15~" •
11 10 H.Vcjrup 15-i 11 0,Eg;aveyrr. 1.
11 11 I<'.Seidler 152" · -- - 6
11 12 G mh 15 11 Hvid: .K.e~,Dd7 ,Ta3,Sh5,Ld3 ,Bf2 -

.Å omas Brikker.
De vil se, at vor mangcaaz-Lgo Klubmo- Sort:. .KaS ,Ta~Lhl.-Ba5 --4 Brikker
stervoss, iaar har maattet vige Tronen Mat i 2 Træk.
til PordcL for E. Beng, - Dette er in- •
tottet mindre end en Scnsa:tion.og i de1,ppgave Nr,. 2•
Anl0tlni11g opsøgte vi Hcrr bang og an- Hvid: Kc6,Dh3,Lb7;Lb8,Bc3,5 Brikker
modcd1.; om en Udtalelse. Sort: Ke4,Sa8,Sf8,Ba6,b61e7-6 "
- Jeg er jublende glad ikke alene for Mat i 2 Træk.
Titlen men ogsaa for den hjertelige
Hyldest, der blev mig til Del.Kampen Opgave Nr. 3 •
·1nr unlmindclig haard,og det tog mig Hvid: Kc3,Sd1 ,La6;Le5,Bn2,d5-6 Br'k ,
,_i·,t Anr 2.t gonnomf ør-e Sejren. (Red.: Sort: Ka4,Lf3,Ba3,a5,d3,d6,- 6 " •
ic.•ss plejer at :;cnnemførc, denne paa ½ Mat i 3 Træk.
A&r) sGe d0 forstcer,jog er stolt over . .
RcauLtatct ,men husk at sl:rive, at det Løsru.nge:t- ~encst 18/lo 1944 til:
klm ma.:1 tilskrives Tilfældigheder, at G.Thomns,L1ndcnborgvcj lo,Vanløae
c.1 ,:t blev :nig, der vandf •

.Den d0tronisorcdc Klubm.ster finder vi
·_ en mar-k Krog, indsvøbt i store Tæpper
ru.ge::..· .h.'..'.11 over et gamt:1Callt Hængeparti.
-Hv ordan har- d.e det, spørger vi.
: i;J:::ndigt - j cg er syg, j ug er sku.ff e t
.vv :x: Rc:;;;ulto.tot ,Hvis jeg ikke havde
,)}_Jgi.vot et vundet :Parti ,og hvis jeg
:.!.kka havde ovorset e:n forøvrigt mor -
Gom P~t i et andet Pnrti,s~~ havde jeg
fuC'.Gr kunnc t fejre 10 Aars Jubilæum som
~l~bm~ster, Do forstaar - - -"
- C'.Jd Bedring!

P!~sram for Oktober:
Indtegning til Vintcrturmering inden
11/10 og 3amme Dag maa Sommer-tyn
vcsc afsluttet.
l.Ru:..~d0 i Vinterturneringen 18/lo

,..__.,.. ,,_

Udgivet af Vanløse Skakklub
Forme.nd: Chr. Faber,Jydeholmen 27

Damsø 2669
Redaktør, Povl Ottcson1MølleatiGn 8

Lyngby 2887,
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NoveÆber 1944 Nr. 6.

lC S.D._' s k.""}_'.lbtl~rEerin&_
.Jst sr Be scemme.Leen , at vi i V::..nter
skal deItag-e ::ned. ikke mindre e!."1.d 5
!;c-].d i de~·-·k0benhavnske hJ..ubturneri::i_g,
Et L , 2. , 3, , 4 , og 5. HoJ:d. - - -
Let vi.L sige; at vi med TI$server ,-_:kal
.st:Llle med ca, 70 Mandt hvilket er
det stø-rste ',)pbud, vi nogensinde nar
præsteret.·
Det er imidlertid ikke n ok , a+ vi kan
s1;::..lle ~led et stort .mandskab. Vi raaa
ogsaa v.i s e Or-r.rerdønen1 at vi -kva.li-
tetsnæssigt c1· Opgaven vokaen',
Vi kan i Aar- mød e med· et 1 .'I-fold 1 der
vel nok i sin helhed ~r det stæ~kest
aammer;trlmreue, vi nogensinde har- 'haft ,
De følgende 3 Hold var ·alle ved sid
ste Deltagelse i Stand ·til at tage en
anden Pr;:-.:.;"-ie - ::orhaabentlig er Evner-·
ne i.kke svækkede siden da. Det staar
nu til 5. Eold at vi·se, at det heller
ikke staar tilbage.
-Ved Holdenes Sammensætning vi.L der
blive taget hensyn til den Pl.ads , den
enkelte Spiller har paa den hjemlige
S ty.r..ke.li.s.t.a,, .,.men .de-.± --karL ..ur.Ld.ex tt.d,en
vise sig den Ejendommelighed, at SpiJ.
Lar-e , som staar godt h j emme , }darer
sig daarligst ude, ligesom det omvend
te kan være Tilfældet. Vi maa de1.·i"or
cgsaa regr,e mad, hvorledes den enkel te
nar k.Laret ' sig: med de fremmede Spil-·
lere. ·
Ingen maa der;or føle sig fornrerrnet
eller tilsidesat; hvis h-a:n uaa Hold.et
f'ac.r en Lr.d u anden Placering, er.d han
mente eLl.er havd e · regnet med; - ,H_i:Jvecl
sagen er , at-vi for Klubbens Skyld
vinder alle Par-ti er;' cuR "'A-"""'""R-

- • .L .L l. <1 - ..r D.t.i •

generalforsærrl ingen :i. x.s'.u:, · __ 24/jO
Uden I;iskussion blev åen bebudede
Zontir;gent:forhøj.-.c:lse til Un.i. onen ved
t~get .- 50 0re mere pr. Medlem pr.
Kvarta:;_ 9 el~_e:::'.' ial t ca. 1000 Kr, aar=
ligt- mere tj_J. Urri.onen. - · ·
Den for det københavneke Ska..ldi v -g9.1i
ske B.V<Brdige Sag 0m Københa,msnester
skabet :: 0r 1943,1A4 far:d t f orhaabent
lig s~n Af"~lut::'."!.:Lng. Efter en længere
Debat o:ev :let fastslaaet; Ht den a:i'
c.er,. -:;id:::..ige:::-e ::;.ener:i.lfors&'Illing veå.
ta6Le <Æ.stød.else af Vol.dgiftLena.else
i ~ac:tiet ,T •c>:::s 3ne,:old~en--Juli ns
'.'lie:ser! VBL ulovlig. lh;_ gælder alt
sa<:: 1lold.gif ~s};::endelse11a OG la'Q '::J·s
l!na-je '! at Sn"1~er1 der:ned er s:.Crinl2gt 41

Lad. os faa to _Æ]J.eaftener om 1.J_gen.,
Vor klub er i stadig v1»kst, men i
glæden over dette1 som sikkert alle
medlemm13rne deler, blander sig lidt
ængstf:lse for 9_ hvordan vi _skal faa
]5lads.• "Saa :be/hv.o"rledes- vi sa1 p:1k
ket pai:i. den første turneringsaften 1
onsdag den 19/10? Hvad saa om nogle
uger., naar kampene mod de fremJ!'ede
klubber beGy-rJ.der. Ever a."'lden gang
vore fem hold skal i ilden. bliver
der rykind hos, ··O's. Ifo kan· det selv
følgelig siges, at naar vintertur
neringen spilles i kun 7 runder for
delt med een kamp pr. maa11ed1 vil
der ikke blive saa trangt med rladseri
paa de 11frie11 spille.::ftener, men med
den begrænsede tid maa man - i hvert
fald for de øverste rækkers vedkom
mende - regne med 1 at ma.,"'lge af :par-
·tierne strækker sig over to afte
ner, og i det hele taget skulde det
jo gerne være saadan9 at alle med
lemmerne kan faa lejlighed til at
spille9 selv om det ikke er turne
riRg--saften.. - Jeg -hen-s-t-ille-:F--<lerfor

-til bestyrelsen om at undersøge mu
ligheden for at faa en extra aften
placeret - om ikke hver uge saa
f, ex, hve:c anden. Maaske kunde man
s2.'a forbeholde disse aftener for
·trinsvi s for de svagere spilJ ere
og nye medlemmer og virkeliggøre
den gamle drøm. om en række· smaa fore-
drag a-f nogle 1.holds-spillere om
aabningst:rnri etc. i som vi :hidtil
ikke har kwmet placere pas. grund af
pladsmangel og tidsnød. Je~~ tror; at

- disse ønsker fal·der sam.:!le:n med ma."'lge
rr:edlemr:rerS"~ ,Just i disse tider,
hvor man ikke gerne tager ind til
byen om aftenen, vil man være glad
for et par extra skaka-ftener oE.
r,aaneden.

Da Kl1:Cbben efterhaanden ha~- :faaet
en. Del Medlemmer og i Betragt:::1in.g
af den lorhøjelse af Kontin_gentet1
der nylig har fund.et Sted, hen
stilles net herved til Bestyrelsen
a.t under.søge Stemningen for og ;'1u.
li{;hederne for en eztra Spil1e,].~ten
r,:r, Uge. De:r· vilcie derv-ed :.rniJJ-;_e
onnaaes ~n Række For~ele:
1-, Eedre Pla:".s i LokaL~t.
2. llere U:r-e tiJ Rae,digl1es..
3. lettere Afvikling a.:f Hær"g2r,-:.r.tier
4. ~n Udvidelse af Vintertu.rn.e:cinge:1.1

sR.~, alle spiller niod 3.lle, Yvilket

J0RG~1~ JE!-:S~?1"
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11 S_OMI'!iER-LY1;11-·-· -------~-~---·-·
Turneringen er afsluttet, og i Handi
~ap-Tu.rne:ringen blev Resultaterne:

v iLo s give et '.!1ere nøjagtigt ~1esul tia t ,
end de rruværende syv Partier giver
Mv.liglced fo'r at o;;-naa.

5.1Je nye Spillere vil-derved hurtigere
kunne blive placeret rigtigt paa Styr-
keli sten.

6.Foredrag og Demonstrati0nsdfteneri og
lignende kund s herilægges paa den nye
Grilleaften, hvor~ed de fastliggende
~'urneringer lettere vil kunne afvikles
re:ttidigt; saaLede s at man undgaar at
Vinterturneringen-spilles i Sornmermaa
nederne og omvendt_,- - JULI us KONGSTAJ).

Terminer f_or Nov ember ,
1/11 5 Klasse spiller 2. Runde
f3/11 1,··4• 11 11 2, li

5. 11 11 3. 11

1 5/11 5. 11 11 4, 11

22/11 Formanden aflægger Beretning.
29/11 5.Klasse spiller 5. Runde
6h2 i,-4, 11 11 3. 11

______ 5. 11 ·-·-·---·--li 6. 11 - ·-,-- ···-

~ØSERTURHERibG. Det blev ingen Suk
ces! Trods store Præmier Lndkom ial t
3 Løsninger, og med sa.. ringe Interes
se kan vi selvfølgelig ikke fortsætte
ligP.socr vi .i k.ce kan ud sæ t ~e Præmier i
det snfør0e ~nfs.ng.

1. e2 e4 e7 - e5
2. Sg - f3 Sb8-- c6
3. d2 - d4 e5 x d4
4. c2 •· c3 d7 ·· d5
5, e4 X d5 DdB- d5
6. c3 X d4 LcB-- g4
7. Lf1-· e2 0 - C -- C-
8. Sb1-· c3 Dd5-- a5
9. Le 1 ·· e3 Lf8- b4

10, 0 •. 0 Sg8- f6
11 • Dd 1--· b3 Sf6- d5
12, Sc3x d5 Td8x d5
13, a2 •- a3

Vi dropper derfor d ennø Turnering og
henstiller til Bestyrelsen ~tover
veje, om de 3 Løsere bør have en Paa
skønnel3e,
Men :l::I::.iONDEN taber ikke Hadet. Vi
prøver noget Nyt.

Nedenstaaende-·'.Parti (Skotsk Gambit)
blev spillet i 1909 mellem Stor
mestr·ene Mieses (hvid) og Forgacz
(sort)

og Sort opgav Partd e t , da han mente,
han vilde miste Damen eller Ta;'rn,
naar Hvid, efter at have flyttet den
angrebne 1øber1 trak Løberen fra e3
til d2.
Dette er imidlertid ikke Tilfældet,
for hvis -Evid i sin Sej ersrus havde
slaaet Damen , kunde Sort med en fJ ot
Kombination muligvis vinde Partiet.
Sort kund e roligt spil le Løber en til
d6. Hvis Hvid ikke slaar tamen, vil
Sort kunne redde Taarnet ved :-~odan
greb.
Der udsættes ZPræmier for J?aavisning
af de bedste Variru1ter for Sort og
for de bedste Kommentarer.-----·--·-- ------~- ·--·-·---------·---·--··· ... ------·---- ·-·-·--·

DET ER !vJ.EGET TRIST I ••

men vor Fest maa aflyses i Aar, da vi
ikke kan faa Lokalerne en passende
Aften. Vi overvejer imidlertid a t
forsøge grmnemf ørt en hyggelig Aften
mellem Jul og Nytaar i Stedet for -
uden Damer.

~ORRESPONDANCE'l:URNEJ:Il,G.
Der har været rettet flere HeEvendel
ser om Paabegyndelse af nye Grupper,
men da Gruridlaget :for denne Turne
ring (Spærretiden) er bortfaldet,
anbefaler vi vore Medlemmer i Stedet
for at anmelde sig i D.S.U.s Korre-
SI:011~anceturnering. ·---··-··-·-- ....

Foreligger der særlige 0nsker med Hen
syn til Præmierne for de forsk. Tur
neringer, maa Præmietagerne omgaaende
rette Henvendelse til Formax:den des-
angaaende . ---------------····-- --·--··--··--·-----

U~GIVET af Vanløse Skakklub.
c'ormand; Chr . E'aber, Jyd eh ol.men 27

::JAmsø 2689
Redaktør: Povl Ottesen, Møllestien [~

Lyngby 2887
Turneringsleder, Uff o Jensen1 Viril~el-

ager 54 1 I/ÅI'lsc 346C :1.:
Tryk: CAPAX, Kjeldsfairdsvej 27B

Valby.

20 Point
18 11

161/2 li

161/2 "
151/2 11

68 Point
5 31/2 lf

53 li

521/2 11

52 11

blev Resul ta-

l~r. 1 :..r Eamk jær--1.!..

Nr. 2 Aa, Wolff
Nr. 7, Winde-Wiemer_,
Nr. 4 E. Bang
Nr. 5 Jørgen Jens en

Aa. i'7olf:r
O. :3eidler
.A. Jørgens.en
P.Ottesen

~r. 5 H. D&-nkjær
Ved aln. Poin-.;beregning
terne;

Nr , 1
Nr. 2
Nr. 3
:Nr. 4

Vin terturnering_en
:Man maa beundre den nye 'rurnerings-
1 eder for den J:lræci&ion-_og Orden,
hvormed 1. Runde blev gei;l.nemført, og
det er sikkert gaaet op for Delta
gerne, at de givne Forskrifter D.H.t.
Afbuc_ og lign. vil blive strengt
ovar-no'Ld t .
Turneringslederen gør opmærksom pa:J.,
at 1. Spille.:>.ften efter en Turnerinc;s
aften altid er forbeholdt Hængepartier
og manglende Partier.
Eæn1~epartiar akail afleveres til Tur
r.ez-Lngal.eder-en , og det samne gælder
de udLagt.e Navnekor+ ,
Soin meddelt udsættes en Skønhedspræmie
for det bedste Parti i Vinterturne
ringen1 og Pa~tier, der ønskes med
ta~et i deruie KonkuTrence aflev2res
til Turneringslederen.



FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD
1·. Aargang.

FOR
December _1944

SKAKKLUB
Nr 7

VOR STUDIEKREDS
Som et Led i Klubbens Bestræbelser
for at dygtiggøre Mealemmerne har nu
en Studiekreds set Lyset.
Foreløbigt mødes de interesserede
'den 1. og 3. Mandag i hver Maaned.
Hensigten _med, denne Studiekreds er
at samle de nye Medlemmer for teo
r!:!tisk at dygtiggøre disse. Klubbens
stærkere Spillere - maaske vi under
tiden kan faa en sbær-k Spi:Uer fra
en anden Klub - maa saa ofre sig saa
I!leget for Sagen,_ at de skiftevis
kommer til Stede for at delagtig
gøre de tilstedeværende i det Fond
af Viden og Erfaring, som 'den ruti
nerede Spiller sidder inde med.
Vi ved alle, at man ikke bliver no
gen særlig fremragende Spiller ved
Hjælp af de praktiske Spil alene.
Man maa -besidde i alt Fald nogen
teoretisk Kundskab. Man vil maaske
sige, at det kan man· lære sig- i det
private Lønkammer - det kan ma,n og
saa til en vis Grad, men den Lærdom,
der kan gives ved Hjælp af det le
v end e Ord__Eg 1!!_~~ ko~r~t~Et_~em_pler
vil a1Ligeve1 hænge nedre fast. -

Studiekredsens Fremtidafhænger af
den Interesse, der vises den baade
af de stærkere og svagere Spillere.

CER. FABER.

EFTERLYSNING

Bibliotekaren efterlyser:
A. Nissen~ Lærebpg i Skak.
A. Gerschenkron~ Moderne Skak,
Griffith & Weite~ Moderne Spille-

aabninger.

Medlemmerne, der har laant disse
Værker, anmodes om·omgaaende at le
vere disse tilbage. Sal)ltidig anmo
des 2 af Klubbens prominente Med
lemmer (Navn og.Adresse er kendt)
om at til bag e.Levar e henholdsvis
Fransk Parti og Endspiele, som
d·'Herrer har ha'ft hjemme i ca, 1 1/2
Aar.

BLINDSPIL
L. P. Lauritzen har fremsat Forslag
om en lille privat Turnering i
Blindspil. Evt. Interesserede bedes
rette Henvendelse ·til Formanden
snarest.

DEN HALVAA.RLIGE BERETNING

Man maa beundre den Lethed og Elegan
ce, 4vormed Formanden i Løbet af faa
Wånutter redegjorde for et halvt
Aars Begivenheder indenfor vor Klub.
Forud var vi gjort bekendt nied, at
B-ere-.tru:ngBli var -·indisputabel 1 men
det var en overflødig Bemærkning,
for· ifølge Formandens Udtalelser har
vi stort set kun Grund til at være
tilfreds~ med o~ selv 1!

. . '

Vi skal ikke gentage alle Formandens
vise Ord,· men kun anføre,

at vi hu er 87 Me-dh~m..1ner, der næste.n
alle betaler Kontingent rettidigt.

at Vinterturneringen 43 er ·afsluttet.
at det for en Gangs Skyld lykkedes

(ved Hjælp af Trappesystemet) at
detronisere den mangeaarige Klub
mester (Dette skal ogsa~ være en
Hyldest til Herr Bang for den
smukke Indsats i Kampen),

at Bestyrelsen er ladet med Energi
og Initiativ (vi faar snart nye

. Æsker _.;!;il _J3.rikkexne-).., .· - - - -- -
at der er oprettet et Underspille

styrkegennemprøveudvalg, saa nye
Medlemmer hurtigt bliver placeret
paa Styrkelisten (undertiden rig
tigt) i

at vi er saa glade for FRIBONDE~ og
Redaktionen (Mange Tak)9 og Stof
fet heri er saa godt, saa vi al~
drig føler Trang til at frem.._~omme
med Indlæg eller Kritik •••

Kort sagt, saa gaar det saa godt, at
selv Presseattacheen kan indstille,
sin Virksomhed. - Kun een Ting var
Formanden lidt ked af, og det var,
at vore Hold aldrig kommer hjem fra
Kamp med 1. Præmien, men kun kan ·op
vise 2.Pladser. Dette bør ændres·
(Se Artiklen om Studiekredsen).
Saa kom Præmieuddelingen (Dynastiet
Seidler tog godt for sig). Store
Ovationer hilste Ex-Mester Voss for
Sejren i Pokalturneringen. Voss har
nu to Andele i Pokalen, og ved
endnu een Sejr bliver den Ejendom.

Vor Kompliment for det smukt arran
gerede Præmiebord og den Festivitas,
der var over selve Præmieuddelingen.
Aftenen sluttede med en for Lejlig~
heden specielt arrangeret Handicap
Hold-Lyn-Turnering (Man mærkede ty
deligt9 der havde været Ingeniør med
ved det Arrangement).

(.En der ikke spillede
Skak under Beretningen)



NOVEMJ3EROPGAVEN.
Den Stilling, vi bragte i sidste Nr.
fra Partiet mellem Stormestrene
Mieses-Forgacz, har aabenbart været
for svær en Nød at lmække for vore
Læsere. Der kom een Løsning (M.Sø
rensen).
Sort opgav Partiet, da han troede,
at miste Damen eller Taarnet. Hvis
Sort efter 13. a2-a3 trækker Lb4-d6
saa 14. e3-d2 Lg4 x f3

15. Ld2 x a5 Sc6 x d4
16. Db3-e3? Sd4 x e2 +
17. Kgl-hl Td5- h5 og

hvid kan ikke dække Matten, da efter
h2 - h3 slaar Taarnet h3 med Skak .
Selve Dameangrebet paa e2 hjælper
ikke, da der følger Mat i 4 Træk~ _
T x h2 + T x g2 + Th2+ og Thl mat.
Hvis Hvid efter L x f3 ikke slaar
Damen, men fortsætter med L x f3,
kan sort redde sig med Modangreb
med T-b5. Bedst for ham var da Fort
sættelsen L x a5 - Sxd4- L x f3-
S x b3 - L x d5 - S x a5. Sort havde
da kun mistet Kvaliteten oh kunde
stadig yde haardnakket Modstand.
Der var i det Mindste ikke Anled
ning til at opgive Partiet.
Vi bringer en lettere Stilling og
udsætter atter en Præmie for den
bedste Fortsættelse for Sort, der op
gav Partiet, da han troede at miste
Løberen paa d4, der ved hvids sidste
Træk - Sg-f5 blev 3-dobbelt angrebet.
Hvid: Khl - Dd3 - Tdl - Lbl - Sf5 -

a2 - e4 - g2 - h2 (9Brikker)
Sort; Kh.8 - De5 - Td7 - Lb7 - Ld4 -

a6 - b5 - g7 - h6 (9Brikker)

K.S.U.1s Enkeltmandsturnering
Vore Spilleres Resultater i denne
Turnering blev jævnt gode. Kun een
Mand, Schøller-Jacobsen, opnaaede
at vinde en af V.S.'s Ekstrapræmier
for Oprykning til en højere Klasse
(fra 4. til 3. Klasse). Maaske
skyldes de beskedne Resultater mang
lende Kamptræning, men muligvis er
der ogsaa en anden Ting, der gør
sig gældende i alle Tilfælde for de
stærkeste Spilleres Vedkommende, og
det er, at vi i V,S. spiller med 20
Træk i Timen i Modsætning til alle
andre Klubber, der spiller med 18
Træk i Timen, svarende til den Be
tænkningstid, der anvendes i alle
K.S.U.'s Turneringer. Hvorfor ind
tager v.s. en Særstilling paa dette
Omraade? Efter vor Mening !:lør det
ændres snarest. Det er en lille Ting,
men man maa ikke undervurdere de smaa
Tings Betydning.
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RLUBTURNERINGEN •.

Som Formanden omtalte i sin Beretning
skal vi kun stille 3 Hold i Klubtur
neringen (1,-2.og 5.Hold) imod tid
ligere nævnt 5 Hold. Denne Ændring er
foretaget efter en Frøveafstemning,
hvor Medlemmerne (de tilstedeværende)
viste en tydelig Uvilje mod at tage
ud til andre Klubber og kæmpe for
V.S. - men utvivlsomt har ogsaa mange
Spillere af 3. og 4. Klasse Lyst til
at prøve Kræfter mod freIIlI!lede Spille
re, og vi henstiller kraftigt til Be
styrelsen at gennemføre den af For
manden skitserede Tanke om Kampe mod
omkringliggende Klubber.

--------------~------------------------
TERMINERNE I DECEMBER.
6/12 1.-4.Klasse spiller 3.Runde i

Vinterturneringen,
5.Klasse spiller 6.Runde.

13/12 Pokal turneringens 1 .Runde ,
27/12 Hyggeaften med Overraskelser.

FOKALTUF.NERINGEN 1944/4.2..:._
Nu er det Tid for.Indtegning til den
nye Pokalturnering, der spilles paa
samme Maade som den nyligt afsluttede,
dvs. i 7 Runder efter Monrads System,
med Handicap (som sidst), saaledes at
alle skulde have en teoretisk Chance
for at vinde Pokalen. Turneringen
strækker sig over 1 Aar, og der spil
les 3 Runder i Vintersæsonen og 4 i
Sommermaanederne. - IndtegPingen paa
begyndes straks paa den ophængte Li
ste eller ved Anmeldelse til Turne
ringslederen og slutter Onsdag den
6/12 1944. Første Runde spilles 13/12
Kl. 19.30,

S A A -~~__.,_H V O R L. E D E S
VI SAD PAKKET ONSDAG DEN 1U.10 _J_
Nej, der var Flads nok~_ og siden har
vi faaet opstillet extra Borde, saa
ledes at Spillere med kraftig Mimik
kan faa Albuerum.- Men skulde der være
Stemning for udvidet Spilletid, var
det saa ikke nemmere at undersøge det
te ved at ophænge en Subskriptions
liste, saa de Medlemmer, der I'laatte
ønske det, samt de, der lader sig o
vertale, kunde tegne sig for et pas•
sende Beløb (Forudbetaling ønskes) -
for gratis kan det jo ikke blive, og

. at de øvrige 1'1.iedlemmer skulde være
med til at betale, vilde være i høj
Grad upassende.
Men husk nu, kære Medlem, inden vi
tegner os~ Hvis den extra "Spilleaften"
skal være Søndag Formiddag, hvad visse
Ting tyder p~a, saa vil den hidtil
passive Del af V.S., nemlig Lillemor
derhje1lll'!le, i hvert Fald i de yngre
Hjem, protestere mod at se Søndags
formiddaggaabortturen fordufte, saa
pas bare paa. UFBO JENSEN.
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