
FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

2. Aargang. Januar 1945,

2 N E D E R L A G

r'o.rhaab sn t.Li.g vil det nye Aar bringe
tedre For~cld for Skakspillerne,end
Tilfældet har været de senere A~r.

Ved Aarskiftet er man altid-opfyldt
af gode Forsætter. - Lad os i hvert
Tilfælde sætte os for, at vi i det
kol!II!lende Aar vil gøre alt, hvad vi
Jean for at f'orbedz-e v_or Spillestyrke
- og lad os gøre dette med alle til
vor Raadighed staaende Midler.
Vi har i adskillige Aar gaaet og ven
tet paa~ at nogle af de yngre Spil
lere efterhaanden skulde komme i er
saadan Topforn, at de gamle kan bli
ve sat paa den Flads, hvor de hører
hje!!lme. - Lad os nu ikke vente for
længe paa det~ Vi maa komme dertil,
at vort 1, Eold kan besejre ethvert
andet Klubhold, som det kan blive
stillet overfor.
Det er vist ikke de naturlige Evner,
der mangler. Skulde det være ~ner
gien, det slrnrter paa eller Mangel
paa Viljelcraft1 -Lad os nu se det
store Skred i 1945 - og hermed ET
GODT NYT.AA..."R. til alle TuiedleIDI'lerne.

CHR, PAEER,

S T U D I E K R E D S E N

Mød edag erie i Januar er ændret fra
· 1 • og 3. }ia..ndag til 2. og 4. Mandag ,
Je6 kan medce.Le , at Herr I!.C.Iverser.
ia.r lovet at ,;ive os en Lektion den
Ll., og ligeledes ka.-Yl jeg oplyse, at
irotokollm1 efter Nytaar vil være
freclagt til almen Beskuelse, s~a
ledes at JfedleTTI.Inerne kan faa et Ind
tryk af de pr~gtfulde Aftener5 vi
allerede har haft. Samtidig retter
je8 en Tak til d'Herrer Mikkelsen,
Faber, V.Olsen, og Voss for' deres
elimrende Indsats. O. SEIDLER.

DE SI-Cv:i:i.NE 1 SFILDTE KRÆ.r''.i'ER

'.)Gsaa vor Opgave i sidste Ev.lill!:er blev
mødt ~ed ret ringe Interesse - der
var ingen Løsninger! - saa indtil
videre dropper vi ethvert Forsøg paa
at appellere til Læsernes Energi,
vi skal end ik.~e besvære Dem med Løs
ninge~ paa 1en sidste Opgave.

-·- -=::::;; , . .. _. -- - -- ----

11/12 tabte vort 2. Ho l.d til Husum
Skakklub med 41/2 mod 51/2 Point5 og
5. Hold har tabt til Vandrelauget
med 3 - :5 i Klubturne.ringens 1. _
Rilllde.
Det var trist~ men vi havde iy.ke for
tjent bedre. 2. Holdet tabte et Par
ti uden Kamp, og det maa vel siges
at være det værste, der kan hænde .
I Anledning af Ny t aar e t skal vi ikke
bruge UkveJ11.sord, men det maa absolut
ikke ske oftere.
De fleste af vore Spillere er Forret
ningsfolk, og hvorledes har d.ette
lolkefærd det i Jul ernaane d en? Vi
havde ikke mindre end 6 Reserver paa
2. 3oldet, saa man maa sige5 det var
meget uheldigt at henlægge en Turne
ringskamp til December. Selv om man
aldrig saa gerne vil slaa et Slag for
Klubbens Ære, saa kommer Erhvervet
do[; i 1. Række.
Stillingen i Klubturneringen er ef
ter disse 2 Nederlag ikke haabløs,
men i- de--t· nye Aar maa vi 'tage--31rn-en
i en noget anden Haand.

HYGGE.Af'TEN. Det blev virkelig en
meget hyggelig Kossam

men omkring det traditionelle {;ratis
Kaffebord (for Klubbens Regning). -
Men vi maa bede Mad'Lemmer-n e und skyLd e ,
at vi i sidste Nummer havde lovet 0-
verraskelseri - for der var ingen.
Formanden talte ex officio og ex usu,
og vi forv.oder, at Herr V. Olsens
paafølgende Tale var ex voto (Tak
for den anonymt tilsendte Frem~ed
ordbog). - Herr Henriksen, der el
lers plejer at være i Oppositionen,
talte smukt for Formanden.
Den uundgaaelige Lynturnering s:r-il
ledes i 6 Grupper a 6 Mand og vand
tes af d'Herrer IC.Christiansen~ Chr.
Faber, IC.Iversen, A,J0rgensen 0.
Seidler og Aa. Wolff.
et var som sagt alt samnen Eieget

hyggeligt, men vilde iet ikke være
rart, OP.J vi fik arran3eret en Aften
~ed Damer? ·
Desværre kunde der ikke arranoeres
nogen },'ødselsdagsfest, som vi __, ellers
plejer at have, hvilket Redaktør
inden finder meget forkasteligt, men
i Tilfælde af, at Bestyrelsen naar
at holde Møde inden næste G9neral
forsaTJJ..ling, var det saa ikke en Ide
at tage Spørgsmaalet op til ~røftelse?



Indlæg til næste Nu._'l]_,~er rnaa være
Redaktionen i Hænde senest 25,/ i
hver Maaned.

1. Træk saa vidt muligt ku.~ een Gang
~ed samme Brik i Aabningsspillet.

Gaa ikke paa Bondejagt i Aab
ningen 9 med mindre Bond en kan
slaas med et Udviklinestræk eller
med en Tempotrusel.
nring Springerne i Spil før Lø
berne. ,sæt S:pringerne paa f3 og
c6 (f6 og c6), der normalt byder
Springerne de bedste Pladser.

5. I Aabningen maa en Trusel saa
vidt muligt pareres ~ed et Udvik
lingstræk.

2. Bring ikke Dronningen for tidligt
i Spil.

UDGIVET af Vanløse Skakkluu.
Formand: Chr. Faber, Jydeholmen 27,

DAmse 2689.
Redaktør: Povl Ottesen, Møllestien 81

Lyngby 2887.
Turneringsledes; Uffo Jensen, Vin

kelager 54, DAmsø 3460 x.

HVAil ENHVER SXAKSPILLER .'1ØF. VI DE
Vi bringer i dette og i det følgende
Hr. af FRIBONDEN nogle gode Raad, som
vi a...~befaler alle Medlemmerne at lære
udenad og navnlig have i Erindring,
naar vi spiller mod de frem.nede Klub
ber.

2. Runde i Fokaltu.rneringen.

Hængepartier.
Vinterturnering.
Hængepartier.

I!

:L'EIDITNER .B'OR JAl'iUAR.

3/1
10/1
17/1
24/1
31/1

_NYT .?RA T.Y-:_R.~.IKGSLEDERE...lli

Vinterturneringen 1943/44, Gruppe B
er nu afsluttet, Vinderne blev
1, Afd. Th. Jensen.
2. " Harry Andreassen.

Opmærksomheden henledes paa, at Hæn
gepartier og- manglende Partier fra
Pokalturneringen skal være spillet
inden 24/1. TUR}tERIN"SLEDC,R--C,"'' - \J . ill .r!iI, •

Spillere i 3- og 4. Klasse samt nye
Med-lemmer opfordres til a.t del tage i
de smaa Dobbelrundeturneringer (Ne
derst til højre paa Tavlen). Der del
tager 4 Spillere i hver Gruppe, alt
saa 6 Kampe 1 der. skal være afslutte
tilligemed Vinterturneringen (N3: der 3.
er ikke faste Runder for disse Grupper)
Iudskud Kr. -2.00 - Ved Del ta:_;else i
disse smaa Turneringer kan Spillere
fra 3. og 4. Klasse faa Afløb for en
Del af den Energi, .der ,burde være an- 4 •
vendt i IO.ubturneringen.

6. Bemærk, at det kur, er en Officers
~ller en Centrumbondes første
Træk, der· tæller som Ildv i.kLi.ng .

7, Undgaa A:fbytningr der udvikler
Ifodstanderen.

8. Har Modparten kun een Løber, bør
De manøvrere med Deres sværere
Officerer (Dronning o~ Taarne)
paa de Felter, der ikke er Løbe-

VINTERTURNERINGEN. rens Farve.
Takket være den energiske Turnerings- 9 • G~ v

1
· ik~e ·skak blo_t for at giv~

leder gaar det fint med at genneEføre ~KaK. Har Def. Bk~~ Angr?b med
Rund er-n e programmæssigt. I,0atchanc~ mod del'.:, IJendtlige
~- ,Rlll;:de er saa godt som gennemført Konge, vil en uaI?rudt Serie 1;tf.
i ue Iørste 4_ KJ.asser og i n Opsam- Skakker maa ske bringe Kongen i Sik-
lingsrækken" eller den saaka1dte 5. ~erhed._ Undersø~ først, om_Kon-
Klasse er der spillet ikke mindre gen er i stand til 2.t undslippe
end 6 Runder. Skakkerne, eller om der er Mulig-
I. 1- Klasse fører K. Iversen med 3 hed for at a~s~ærre den forinden.
Point tæt fulgt af H. Vejrup, der har D~n anf?rte :eJ11 at true en
21/2 Point. For Vejrups Vedkol!llD.ende !Jendtlig Br~k til et bedre Felt
er det foreløbige Resultat meget fint. oegaaes hyppigt mod andre Brikker
Han besejrede Klubmesteren i 1, Runde, end r~ongei:i- I de førende ~1estres
L,F.Lau.ritzen i 2.Runde , og i 3.Runde ~artier vilde ma.i: 6anske vist
spillede han remis mod Vo s s , Mon For- ikke regne med a,:; træffe den.
manden skal ven~e meget læng·ere, in- 10. Hvis en fjendtlig Springer gene-
d:n_ d~ yngre Spillere naar Topformen? rer Deres Konge, saa anbring denne
Vi +v i v Ler , · eaa Led e s , at Kongen og Springeren
I 2.Klasse fører Ferd. Andersen1 Ot- staar paa samme Dia~onal æed-1
esen og A. Bjerg med hver. 21/2 Point. Felts Mellemrum. -

I 3-~asse mang.l edø ved Redaktionens Springeren skai da bruge 3 Træk
Sl u~~ing Resultatet af Kampen mellem til at true Kongen.
A. 0~ente og A. Vedelskov, der begge
efter 2.Runde har 2 Point. F. Slente (Fortsættes)
og A. Jørgensen har hver 21/2 Foint.
I 4, Klasse fører 0. Seidler, Chr.
Andresen og Th. Jensen med hver 21/2
Point.
5. Xlasse har en udpræget Favorit i
F, Hclmberg1 der efter 6. Runde har
6 Point, mens R. Kirstein har opnaa
et 5 Point af 6 mulige. Derefter
følger Aa. Laursen med 41/2 Point.

i:-,r-.c•
111,.:i,:1:;..,.
·ae,



FRIBO DEN
M E D L E M S B L A D F O A VANLØSE SKAKKLUB

2. Aargang. Eebruar 1945, I'fr. 2.------·-- - --------
SEJERSVILJE---------------------

Naar man overværer en Kamp meLleri
Hold fra 2 forskellige Klubber, er
det interessant at lægge Tu.iærke. til
deI'- Energi og Sejrsvilje, der præger
nogle af Sp.:i--ll s;r-,N.&.

Den lQ.ub er da godt stillet, so~ har
flest af den Slags Spillere. Hvis 2
Klubber, der inødes , er lige stærke i
deres sk~lige. Kv._alif'ikationer, vil
uvægerligt den vinde, som har den
kr-af't.i ga'te Sejr$Vi"_l.je.
Er der i V .s. tils·trækkeligt mange
Spillere, der vil vinde deres·Iar
tier? Og hvis ikke, hvor er Grm1den
da at søge? D~t er sikkert ikke,
fordi vi ikke holder saa meget af vor
Klub, .eaa vi ikke vil gøre alt for
at hæve tlens Renomme. -
Mon ikke H.ovedfejlen skulde være at
finde i det Faktum, at vi spiller
~or faa alvorlige Partier?
Vi har i Klubben en gammel Regel, der
tillader Mea.lemmerne at udfordre en
a:f de 2 Spi--j_lere, der er arrbr-agt u
middelbart foran en paa Styrkelisten.
Ved flittigt at benytte sig af den

-Udfordringsret vil man kunne ·opnaa -
hele-Sæsonen·igennem - at holde sig
i god Form, da man jo maa gaa u~ fra,
at ogsaa den udfordrede vil kæl!lpe
som en Løve for at holde sin Position.
Og saa gaar vi i en stor Bue ud enot..
"L- t11yn e ' - Cl:iR. F .AELJ.-q •

I Tilslutning til Formandens Artikel
skal vi oplyse, at en Udfordrings
kamp spilles som bedst af 3 Partier.
Der trækkes o~ larven. 20 Træk i Ti
men. Ogsaa Klubmesteren kan udfor
dres, men Udfordringen gælder ikke
Titlen.
Er nogen i Tvivl om Pladsen paa Styr
kelisten, kan Oplysning herom faas hos
Turneringslederen, deriøvrigt e~ til
Tjeneste med alle Oplysninger.
I den koillI!lende ~id, hvor vi ikke ka.~
spille paa vor sædvanlige Spilleaften,
kan disse Ddfordringska~pe spilles·
privat.
Ved Reda.l<tionens Slutning oplyses det,
at vi kan faa Lokalerne Søndag For
middag fra 9 til 12. Det skulde saa
ledes være muligt at gennemf0re de
løbende '1'·..rrnerir:.ger, S~rulde ønkeL te
Deltagere v~re ~or½indret ~ at srille

z,.;:;;, '5.e'.:1,e Ti__l.3}:c,nk"::, vil vi 21:~age,
o:,t G~qp ~ ~l--~r_...:iri_":f:.):"'!;~•-+i_~-~ \.-r: l 3f.2_-.:_-

16S privat. Redaktøren og Turnerings
lederen meddeler gerne Medlemr:::.ernes

resser.

"R.&Yi MED .!YiESTERSPILLET !

Vil vi naa det Maal, at vor Klub og
saa kan blive Hjemsted for Mester
spillere, pvilket vil fremme $pille
styrken i alle Lag, saa maa man be
nytte Vejeh' hertil. Denne er Kamp
og Kanpt.ræning · med stærke Modstan
dere, for paa ethvert andet Omraade
staar vi næppe tilbage for andre
h1ubber. - I vore Turnerin~er er vi
fer jævnbyrdige og har for-lidt Re
soekt fcir hinanden - en enkeI t Mand
undtages - OE, dette medfører, ~t der
bliver for meget Spil og for lidt
Kanp.

Den bedste Træning faar vi i Klub
kampe og ved Enkeltmandsturnerin-
erne, men da· disse selvsagt aldrig

alene ka.n give det enkelte Medle
den fornødne Træning, er det nødven
dig-t d ar-Linellem aY indoyde Ska.kmes-tre
til Kamptræning - f. Eks. en Aften
maanedligtt.- 6 a 12 Spillere med Ur
og derefter Simultan mod de øvrige
MedL emraer ,
Vil De have en god Faaskeferie, saa
skal De tage til Odense til Enkelt
mandsturnerin&en, for her er der no
get virkeligt interessant for enhver
Skaksniller. Det er økonomisk over
ko!:lr.'leligt for de fleste, og man har
herlige Dage i denne By, men jeg vil
henstille·, at Anmeldelse om Delta
gelse samles i Klubben, saa vi kan
bo sa:mn.en, fordi det erfaringsmæssigt
er af stor Betydning, at man er i
Stand til at hjælpe hinanden med
Analyse. L. P. LAURITZEN.

fRA TURNERINGSLEDEREN:
Terminer for Eebr-uar-: Under de nu
værende Forhold er det ikke muligt
at opgive faste Turneringsaftener
for Februar Maaned.

HJERTELIG TAK
fo::'.'·ver.lig Opmærksomhed ved vort
sø::..voryllup.

ASTA og HOLGER IVERSEN
----------------
KLUBTUB!<E...RINGEJ.'lf •••

Æl:e vore T~onner var i Ilden i fe~
:~:.--1-:-0.a.ie ~-]c:=;_·3.~nci. ~1CT 1 i:c:ld.et r.~_eY



zc .

18.

17.

16.

15.

14.

13,

12.

Vi fortsætter og afslutter her den i
sidste Nr. paabegyndte Serie gode Raad,
som har saa almen Interesse, at vi
varmt anbefaler alle Medlemmerne at
lære dem udenad.
11, Benyt den Tid, der ikke optages

af Angreb eller Forsvar, til at
omplacere de af Deres Brikker, der
staar daarligst.
Parer en Trusel saa billigt som
muligt. Truer Modstanderen LEks,
en af Deres Bønder, vil der nor-·
malt være Mulighed for at dække
den truede Brik med forskellige
Officerer . .Væl-g-da omhyggeligt
mellem forhaandenværende :Mulighe
der og sæt saa vidt muligt Dron
ning eller Taarn som Vagtpost for
Bønder. De svære Officerer maa
holdes disponible for vigtigere
Opgaver.
Det første og sidste Bud i Taktik
ken er at holde Øje med de Brikker,
der staar udækkBt, hvad enten det
er Modstanderens eller eens egne.
Den Brik, der dækkes, maa ·staa
sikkert. Er man tvunget til at
forsvare et bestemt Maal; fex. en
bunden Officer1 opstaar der let
en Situation, hvor Angriberen naar
det tilstræbte Maal ad indirekte
Vej. Han forstærker Trykket mod den
bundne Officer ved at angribe For
svarere.
U-di'.-ør i-kke det Træk, De bestemmer
Dem for, med det samme. Kast først
et Blik over Stillingen i sin Hel
hed for paa denne Maade at sikre
Dem mod at begaa en simpel "Gede-
hu.....k'".
Spil altid det Træk, som De selv
anser for godt.
Spørg altid Dem selv, naar Modstan
deren gør et Træk;"Hvorfor gjorde
han a.et?"
Bind altid saa faa Brikker som mu
ligt i det direkte forsvar.
Bliv ved at søge Modstanc'.ere, der
spiller bedre end De selv.
Lær at s~ille fejlfrit,

HVAD ENHVER SKAKSPILLER BØR VIDE.

1ødvendigt for os at tage 2 Spille
aftener i Brug i Stedet for s om r.tid
til een.

Ol;enstaaende viser, at ~an i
"Foregangsklubben" V.S. er bagefter.
Vi har kun een.Aften pr. Uge til
Trods for, at det ikke har manglet
paa Opford-ringer til Bestyrelsen om
at oprette endnu en Aften.

Herr Jørgen Jensens og undertegne
des Forslag i "FRIBONDEN" har jo end
nu ikke fremkaldt nogen Reaktion fra
Bestyrelsen, og nærværende fremkommer
derfor som endnu et Forsøg paa at
trække f,Eks. Formanden - som af og
til efte·rlyser lidt Kritik - ind i
Diskussionen. Hvad er Bestyrelsens
Syh paa dette Spørgsmaal?

JUL. KONGSTAD.

Nr. 5 kan man læse flg.r

ReEultate~ meget utilfredsstillende,
idet vi tabte til Valby med 6 - 9.
Paa vort nold va~dt: Wie~er, Jørg.
Jer.sen, Lav..ritzen, W. Knudsen, Rich.
Hansen, nedens Henriksen og Damkjær
spillede remis. 2.Holdet vandt over
Frederiksberg med 51/2 - 31/2 + 1 Hæn
geparti, og endelig vandt 5.Holdet
en straalencie Sejr over Hafnia med
7 - 1.

Sporvejene. I aet forlø~ne Aar har
vi haf t en betydelig .i'lledlemstilgang,
saaledes at 1!edlemsantallet pr. 1.
Januar er 106 aktive SpilleI:e• Der
for har Klubben udvidet sine Spille
tider til .1...12..~e om Ugen.

I KSU-Blade

ER DER NOGEl: TIL LYN?
I den sidste Tid har vi hørt ~or

manden tordne mod Lyn, naar een el
ler anden har villet starte en lille
rask Lynturnering paa Aftener, hvor
der ikke er Turnering. Lyn, faar vi
nu at vide, er direkte skadeligt for
Spillestyrkeh og Vist nok den egent
lige Aarsag til, at det gaar os saa
daarligt i alvorlige Matcher.

Maa jeg i al Beskedenhed have Lov
til 'som min private Mening at sige,
at jeg synes, det er all right, at
Ledelsen i Klubben ·bekæmper Lyn, men
saa maa det gøres paa den Maade, at
der arrangeres nogle andre Turnerin
ger i Stedet for, saaledes at det
bliver muligt for Medlemmerne at
spille aLvorlige Partier paa de Af
tener; hvor de ikke er optaget af
Turneringspartier. Hvis den ikke gør
det, og det har·den til Dato ikke
gjort, maa det være Ledelsen ganske
uvedkommende, om Medlemmerne spiller
"for Sjov" Partier med· eller uden Ur,
og om de spiller Partierne hurtigt
eller langsomt, i Form af en lille
Turnering eller som "Privat"-Matcher.
Det skal ~i nok bestemme! Al Initia
tiv i Klubben behøver vel ikke at væ
re banlyst, fordi Ledelsen ikke selv
viser noget.

Onsdag den 24. fremførte Formanden.
i sin Anti-Lyn-Kampagne, ·at der fand
tes en Styrkeliste, og Medlemmerne
havde Ret til at udfordre hinanden
efter denne. Hvilken sensationel
Nyhed! Undertegnede har været Medlem
i en Aarrække og mange Gange efter
lyst denne Styrkeliste og denne Ud
fordringsret, men altid uden Resultat.
Der var da heller ikke noget Regle
ment den Aften om, hvordan Udfor
dringen skulde forme sig, om hvor
mange Partier der skulde spilles -
o. s. v. -- Hvis Lynturneringerne be
virker, at et saa.d.ant-.Reglement-kom
mer, har de i hvert E'ald gjort Nytte.

JØRGEN JENSEN·.

København§...._:;l_k:a.icf orening. T~ods de uro- 19.
ig:e Tic.e:::- e::.· Besøget usædvan.li gt

~;~ goc. t, 0g ::,- crer:.L'16en har f'aae t nang e
eje ny':: :--0::.._:_2::-:-.-0:r. h-.1i,_1r<:t har B;j'1rt det



FR EN
M E D L E M S B L A D F O R VANLØSE SKAKKLUB

2. Aargang. Særntunmer.- Februar 1945, Nr. 2 A,

I KR2:SETID

_ Ogsaa i denne Sæson maa vi for en_ Tid gi ve Afkald paa vor sædvanlige
Spilleaften, men dette maa ikke gaa ud over Spillestyrken. Med de Resulta
ter; vi hidtil har·opnaaet i Klubt~rneringen, maa vi tværtimod sætte alt
ind paa at forbedre Formen.

I siqst~ N~ey aJ. 11FEIBON.DJ::a§11 fik .Bestyrelsen..e.t ,lille. Sku.d f.or Bov sn
paa Grund af manglende Initiativ - om det er berettiget, skal.vi lade staa
hen-. Om det er dette Skud, der har virket, ~kal vi ogsaa lade være u
sagt, men i alle Tilfælde .foreligger der nu fra Bestyrelsen· og Matchudval
get_ baade eri ny Turnering - "Kriseturneringen"·- og Propositionerne for
Udfordringsmatcher. .

Xrods Indskrænlming og Forlæggelse af Spilletiden skal vi altsaa ikke
sidde med tomme Hjerner og lade Spille3tyrken forfalde. "Kriseturneringen"
spilles Søndag Formiddag fra 9 til 12, hvorimod Udfordringsmatcher kan
spilles privat. I denne Forbindelse skal vi anføre, at vi fra utallige Med
lemmer har faaet Opfordring til at bringe Styrkelisten i "FRIBONDEN", men
Bestyrelsen har ikke fundet det hensigtsmæssigt. Derimod vil Styrkelisten
nu blive opslaaet paa Skabsdøren, og samtidig skal vi meddele, at Turne
ringslederen er parat med alle Oplysninger, Telf.: EVa Nr. 91-

De fleste Medlemmer bor i Vanløs~, og mon der ikke skulde være Mulig
hed for, trods smaa Lysrationer, at arrangere mindre, private Turneringer
i Hje1ll.l!lene? Vi tror det, og som en Hj!:f2lp ved Sammensætning af Spillerne
bringer vi hermed en Medlemsfortegnelse og haaber saa1 at d'~errer kan fin
de hinanden baade styrke- og bopælsmæssigt. Ogsaa ved Tilrettelæggelse af
saadanne private Matcher er Turneringslederen gerne til Tjene~te. RED.

---------·-----~----------·-------------··---------------··---··•~ ~ -~-,...--- .. -------------
KRI SETURNERI NG.---------------

Matchudvalget.

REGLER_FOR_UilFORDRINGS~lATCHER.

de• to ~~ads paa Styrkelisten,
Som Følge af Omstændighedernes 6,De tre Partier skal være færdig-

Tryk suspenderes Klubbens løqende spiilede inden 6 Uger_fra Matchens
Turneringer foreløbi?t. Dog.kan 5. Paabegyndelse, medmindre der fore-
Runde i Vinterturneringen ap.i L'l e s , ligger gyJ.dig -Forfaldsgrund.

I Stedet for paabegyn~er v1. en -7.En Spiller kari ikke paany udfordren
"Kriseturnering", der spilles saale- af samme Modstander, før der er
des, at hver Spiller faar een Time gaaet 6 Maaneder fra en Match's Af-
til sit Parti. Et Parti kan.altsaa. slutning,
hejst vare 2 Timer ialt. Sp1llern~ 8,IngeH ka.n udfordres, medens hane~
arrangeres i Grt~pper, hvor alle sp1l- engageret i en Match med an?en Spil-
ler mod alle. Man anmodes om at teg- ler. ·
n s sig paa del! opslaaede Liste ~na- 9,Den udfordrede harvRe't til at b~-
rest muligt for at lette Turnerings- stemme Farven i det.første Parti.
lederens Arbejde. Matchudvalget" Derefter skiftes der Farve i·hvert
----------·---------------·--·---------- eft~rfølgende.

10,Y...lubmesteren kan udfordres, men be
holder sin Plads paa Styrkelisten,
hvad enten Matchen tabes eller v·in-1 .Enhver har Ret til at udfordre en des.

af de 2 Spillere, der er placeret 11,En Udfordringsmateh·spilles efter
umiddelbart foran ham paa Styr~e- . sa.6.me Regler, som gælder for Klub-
listen til en Match paa 3 Partier, bens interne Turneringer, men kan

- _( Udforclringsmatch). . spilles privat efter· Overenskomst.
2,Hvis åen, der udfordrer, vinder 12.En Udfordringsmatch skal s t r a x

Matchen, bytter de to Modstandere anmeldes for Turneringslederen, som
Pladser. derefter foretager de fornødne

3,Hvis Spillerne begge opnaar 11/2 Di ap o ai tn on e r ,
Point, beholder begge deres Pladser13.Ethvert Tvivlcispørgsmaal afgøres af

4,Det samme gælder, hvis den Udfor- Matchudvaleet.
drende taber Matchen.

5,Den, der udfordres, har Pligt til
at 1)aabegynde en saadan Match iz:i
den 3 Uger f'ra den Dag, Udfordrin-
gen modtue0s. I nodsat Fald bytter



M E D L E M S F O R T E G N E L S E

.Andersen, Axel. Løns t.r-upve j 3 (J,, ...,!'12q/
'' F. Jyllingevej 22.
" Willy,Rundholmen 2 St.

Andreasen,Harry,Dalgas Boulevard 135,
Andresen,· Chr. ·st1lle,dal 24.
Bang, E., Linnesgade 39,3', K.
Bavnhøj, S,, Amaii egade 12. 3' , K.
Bjerg, A,, Ph,Schousvej 19, F.
Bj e·rregaard.,J ens ,Bogholderalle 75.
Bruun, N. C. , Kal øve j 2 4.

·Prener,V. Aalekistevej 56.
Sally, A., Markskellet 13,
Sandorf, Th., Wilkensvej 25, F.
Sc:hmidt,E., Lønstrupvej 44.
Seidler, A., Grønnehøj 39,

11 1<1., Kamstrupvej 58.
" 0,, Gennemløbet 17.

Slente, Frede, Nyelandsvej 37, F.
" Alkil' " " "

Sørensen, Alf. Brønshøjvej 70 ,[..,
11 Martin, Ph. Schousvej 25, F.
11 Rich, ,Aalholmsvej 32, Valby
11 P.A., Toftøjevej 11.

Stjernqvist,H,, Jyllingevej 2,

STIL 1·1 N GEN
I KLUBTURNERINGEN

Tryk: capax-valby.

Udgivet af Vanløse Skakklub.
Formand: CHR. FABER, Jydehol~en 27,

DAmsø 2689.
Redaktør: POVL OTTESEN, Lyngby 2887
Turneringsleder: UFFO JENSEN, EVa 91,

2 .Hold
Vanløse 3 12 + 7 H.
Sundby 3 11 + 5 H.
Brønshøj 2 101/2+ 1· H.
Frederiksberg 2 81/2+ 3 H.
K. S, 1 51/2
Husum 1 41/2
5 .Hold
Brønshøj 3 14
Sporvejene 3 12 + 1 H.
Vanløse 2 , 101/2
Valby 2 1-0
Hafnia 3 10 - . -~
Borup 2 8
Vandrelauget '2 71/2+ 1 H.
Carlsberg 3 7

1 .Hold. Kampe Point.
Vanløse 2 14 + 1 H.
1860 2 14 · + 1 H.
Valby 1 9
Bankerne 1 7

Halfdansgade 38,Sundby

Gurlev, N.,
Gustavsen, K.A..
Gustafson, H.,

Chemnitz, Børge,Bellahøjvej 157, F. Thomas, G,, Lindenborgvej 10,
Christiansen,K. ,Rødtjørnevej 17 • Toft, Knud, Wilkensvej 26 D.
Damkjær, H., !':l:-akholmen 2?,.__. Vedelskov, Thorupgaards Alle 12.
l.ls;.· ·h · G. p ~;~;;il~ 8.i.-;,,.,F,: ~, · V-ejrup, · ·H., Folkvarsvej· 31,, F.
'.!J.t.l.C sen, To •, · , • • • H V L d 50 V 7 b. .· ·winde-Wiemer, ., • angga e , a_,y
Faber, Chr , , Jydeholmen-·21.«/:i. f. Wind·; Børge; Aalekistevej 102.
Fasting, E., Bogholderalle 35, Wolff, Aage, · Pv Barigsv e j 258, Valby
Frederiksen, Ch.,Jydeholmen 26. Voss, E.D., _Bækkeskovvej 44,Erh.

":'J { 1f".~L/A.-'J3;_· .;_~ f.•.,:t~t;_·~-·~ydeholmen 3. -~~~~-TTT~-~--~~T~~T,~T~~~~~~~T~TTTT-

Hansen, Axel, Graastengade 8, V.
H.C., Havdrupvej 108,
Hjalma!,Aalekistevej ?23,
Rich., Vanløse .Alle 51, F.
Sv,V., H,Schneeklotsvej 13,l!'.
K.v., P. Bangsvej 148, F.
H.G,V., Vanløse Alle 102.
arius, Jernbane Alle 58,

Rass, Erik, . Slotsherrensvej 53,
Henriksen, V., Jernbanealle 48.
Bolmberg,Frede, Nattergalevej 70,NV.
Hougaa.rd ,Axel, Aa:1:-eki stevej 112 v
Houmann, s., Rundholmen 36,
Iversen, H.C., HasseJ.vej 48 • ..;,?. __,_-__.,

" K., Emdrup Banke 156, 0
Jacobsen,Scnøller,Arnestedet 21.
Jensen, H.K. Lim:fjordsvej 18, F.

11 Jørgen, Kaløvej 4 B.
11 Th,, Bønnelandsvej 3_,
11 Uffo, Vinkelager 54,EVa 91.

Johansson, A., Kærholmen 1,
Jørgensen, A., Bobakken 12,.

11 Th., Tirsbækvej 25:
Kongstad, Jul., Jernbanealle.72,_
Knudsen, Edv , , . Stengade 11. N.

11 P.Werner, Bobakken 14.
Krarup, Mogens, L~gdraget 7,
Kierstein,Rude, Finsensvej 52, F.
Larsen, Carl, Aalekistevej 88.

11 E., ~-~r11banealle 89.
Lauritzen, L.P.,Lundgærdet 15,

· Laursen, Aage, P.Bangsvej 111, F.
•Lieberkind,P •. , Lindealle 30 A, .
•Lindberg,S,, Dronningensgade 50,K
Lund, Just, Va.~løse Alle 98.

-··-Mikkelsen, Johs. ,Jydeholmen 29.
Munk,'Lauritz, Lyngbyvej 138, 0.
Nielsen, A,, Jernbane Alle 41,
Olsen, V., Høgholtvej 16,
Ottesen, Fovl, Møllestien 8,Lyngby.

Eetersen,}!."i3il, Kærholmen 13,
11 1-'•s Aa,lekistevej 109,
" Willy9 Hasselvej 46.



FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD F O R V A N L Ø S E S K A K K L U B,

2. Aargang. Marts 1945, Nr. 3,

11 HJEM"MESKAK" JJET ER FOR GROFT!

FRA TURNERINGSLEDEREN:

AF HENSYN TIL Bladets rettidige Ud
sendelse maa Indlæg til de kommende
Nr. være Redaktøren i Hænde senest
25. i hver Maaned.

5. Klasse er Stillingen uæn
dret. F. Holmberg fører stadig med
6 Point for 7 Kampe.

5, Runde er paabegyndt i 1, - 4,
Inasse, og vi haaber trods Vanskeli·g
hederne at faa spillet vor vigtigste
Turnering enten privat eller om Søn
dagen.

Det er for tidligt at udtale sig
om den nye Kriseturnering, men det
synes unægteligt at gaa noget trevent.
Udfordringskampene derimod vil komme
til at præge den kommende Tid.

-----------------..................... - ...-....- ---------------•.....-.,...--r- ....... ....---.---- .....

Red.

I 1 ._ Klasse. spilledes f.ornylig en
Kamp i Klubturneringen· mellem ValbYI_
og 1860. 1860 vandt Kampen med 10 /2
Point mod 41/2, hvad der ikke er no
get at sige' til~ hvis Kampen var
foregaaet paa normal Maade; men nu
konuner det uhyrlige:
En Tri)diedel af Kampene blev ikke

spillet, fordi Modsj;anderne udeblev~
·ralby manglede 4 Mand paa Holdet) og
1860 manglede ·1 Mand, - net er gan
ske vist vanskeligt und er de ø•j e
blikkelige Trafik- og Mødeforhold
at samle et Hold; men ved saa stort
et Mandefald bør man søge Kampen
udskudt.

I 1. Klasse, hvor der kun skal
spilles ialt 3 Kampe, og hvor der
yderligere spti.LLee med Op- og Ned
rykning, er hvert. eneste Point
kostbart. Var det blot den Klub, ·
der still ede med for lidt Mandskab ,
det gik ud over,- saa var det i :og
f·oT s'i·g til s træ-1.:kelig Str_a:f , . m e;n nu
kan disse Udeblivelser faa Indfly
delse paa Slutresultatet i Klasserr,
og i givet Tilfælde kan det gaa saa
vidt, at det ikke bliver den stær-·
keste Klub, der rykker op i Mester
rækken.

For de øvrige Klubber og for·
de enke], te· Spillere paa HoLderre , der
trodser alle Vanskeligheder og kæm
per til sidste Blodsdraabe, virker
overmævnte Lammend e . Betænk, hvil
ken moralsk Betydning det vil have
paa ærlig V.is at tilkæmpe sig Sejr
og saa maa~ke alligevel se sig.
slaaet ud uden·Kamp.

FRIBONDEN har rettet Fore~
spørgsel til vor Formand vedrørende
dette Spørgsmaal:

11Hvadat:;ter Klubben at foreta
ge sig i denne Anledning?';

"Bestyrelsen agter at indgive
Protest, Dertne skal egentlig ret
tes til Turneringslederen1 men da
dette er mig selv, vil vi lade Sa
gen gaa videre til K,S,U.s Bestyrel
se, som saa maa træffe Afgørelse,
om Protesten kan tages til Følge.
Hvorvidt dette ~an lade sig gøre,
er jeg ikke i Stand til at udtale
mig om, men det er ganske givet, at
saadanne Forhold ikke bør gaa upaa
tal t lien. I!

4 Point
31/2 "
31;2 11

31/2 ·r,

li

11

11

med

Mellem Spillere fra 3,, 4, og 5,
Klasse er der startet en privat Tur
nering, hvor der spilles skiftevis i
Hjemmene. Efter 3, Runde fører Lie
berkind og Vedelskpv med hver 3
Point. - Er der andre Spillere, der
kunde ønske at deltage i lignende Ar
rangementer, ordnes dette gerne ved
Henvendelse til EVa 91 eller D.Amsø
3460 x.

I Vinterturneringen er 4, Runde
færdigspillet i Klasserne 1 - 4,
Herefter fører i
1. Klasse~ K. Iversen
2. Klasse: Ottesen
3, Klassei A. Jørgensen
4. Klasse: 0. Seidler

Tid'Li. gere har vi altid, naar Ta
len var om "Hjemmeskak", trukket med
lidende paa Skulderen. I Øjeblikket
maa Sagen imidlertid ses fra en helt
anden Synsvinkel. - Nu, da vi kun kan
spille i- Klubben et Par Timer ugent
lig, er 11Hj emmeskak" i høj Grad ak
tuel; men "Hjemmeskak:11 og 11Hjemme
skak11 er to Ting. Den klubtræn-ede
Spiller har f. Eks, langt større For-

· staaelse af og som Følge deraf langt
større Glæde ved at efterspille ~tore
Mestres Partier paa Brædtet.

Ved i et Særnummer· af · 11 Fribon
den" at bringe Medlemmernes Adresser
har vi gjort vort til, at man privat
kan finde hinanden og ved'Enkelt
eller Flermandsmatcher holde sig i
ForJl! og paa den Maade hæve Hjemme
skakken op i·et højere Plan,

CHR. FABER.



KLUBTURl-.fERI UGEN K A S S B R E R E N
---- --------~--- ------ - - ------~ -~~ ~ ~~~---~~~ -~-

P A. R T I E R

S I G

Det gaar for smaat med at faa
Kontingontet ind, udtaler han. -
Trods .Krisetid m s m , ska'l vi bruge
mange }.-'enge hver Maaned9 og det maa
være Medlemmer4es fornemste Pligt
at· s·ørge for, .at Kontingentet er i
Orden, Kassereren s~~ulde ogsaa
geine bave Lejlighed til at spille
Skak, og·aet henstilles derfor til
Medl-emmerne, a't alle Indbetalinger
foretaies~den 1, Spilledag i hver
Maaned,

-------------------------~-----~---~~--~~~-~-~18/2 havde vi Besøg af Carls
bergs 5, Hold, som vi besejrede med
8 - 0. Herefter fører vi i 5, Klasse
med 181/2 Point for 3 Kampe. - Nu
gælder det om at for-tsæt te. Sukce_ssen,
naar vi 4. Marts skal spille mod Val
by,

Søndag den 18/3 .skal .vort 1.
Hold spille mod Bankerne. Urene sæt
tes i Gang Kl, 91/2. Spilletiden er
udvidet ti1 Kl • 13 .

Nu, hvor vi har rig Lejlighed
til- at sysle med "Hj emmeskakken'', som
~ormanden omtaler i sin Spidsartikel,
vi.L _vi bringe nogle Partier spillet·
af vore egne Spillere, og vi opfor
drer.derfor alle Medlemmerne til at
fremsende interessante og lærerige
Partier1 som vi efterhaanden kan
bringe i FRIEONDEl"'!" .:

Vi har rettet Ilenvendel se til
Herr ~- P, Lauritzen, som har over
ladt os følgende Partier;
Spillet i_Paasketu.rneringen 1944.
1. Klasse,- Turneringens korteste
Parti.
Hvid: ·Henning Christiansen I Kellerup.
Sort: L, P. Lauritzen.

1 • d2 - d4 Sf6
2. c2 - c4 e7 - e5
3, d x e 5 S g4
4, S f3 S c6
5. L f4 L b4 +
6. 3 d2 D e7
7. ·a3 S X e5
8. a3 x L S d3 + mat

Spillet i D9,11sk· Skak-Unions
Sommerturnering 1944. 1, Klasse.

Hvid: A. Suhr Han sen , Hurup.
Sort: L. P. Lauritzen. V.s.
1 • d4 Sf6
2. c4 e5
3. d X e5 S g4
4, S f3 S e6
5. g3 L c5
6. e3 D e7
7. L g~ S g X e5
8. S d2 en .B'ejl !

S d3 x
9, K e2 3 X f2_

10, D b3 .3 x T
11 , L x S 0 - 0

12. D c3 d6
13. a3 a5
14, b3 L g4
1 5. L b2 L d4: ( !!
16, D c2 D x e3 x
17, K d1 T f-eB
18. 1 XL D e1 x mat.

Iøvrigt kan det opLy ses., at
-Kasserel_'en er en meget fin Simultan
spiller, Fornylig var han af Spor
vej enes.Skakklub inviteret til at
holde Foredrag med paafølgende Si
mul t.anap.i L o

Poredraget - 11:Bondespillet i
Aabningen" -- gjorde meget Lykke, og
derefter spillede Winde--Wi emer mod
20 Spillere. I Løbet af 2 3/4 Time
havde han vuride t 14 Parti er, spillet
1 remis og tabt 5, Et meget smukt
Resultat.

NYT FRA. KLUBTURNERINGEN.------~-- ------

Ved Redaktionens Slutning er
fares det, at vort 5. Hold i Valby
led et stort Nede.rlag. Vi tabte
med 1 -- 7,

Kampene prægedes af en Del
"Gedebukke11, Flere oplagt vundne
Partier gik tad paa Grund af uover
Lagt e Træl:, -· Sandsynligvis er
det den mar.g'Lende Ka"!l;iru.tine, der
har gj ort sig gælde>1rJ.e, men paa den
and en Si de mas, man f or:mode 9 at Mod
standerne har 'Tæret 2-iBe saa uruti
nerede, aaa YJ.ogen god Undskyldning
:::r det ikke•

Tag de goCe R~ad i de fore
gaaend e Nr, af F:E.:::.BONJJEN frem og
lær dem udenad, cg saR vil vi gen-
age §0:r!I:a..'1.clens spøe:e:fulde. Udta
lelse o~, a~ m2rr ½ør s~dda paa Hæn
derne, naa'r man ,,ni~.J <?T ';117.rnering,
Muligheden for d..,- gøre ove.-i.Lede
Træk formindskes! - Jg des er der
sikXe2:'·c noget en,

Udgivet af VAJ'JLØS:C SK,LKJCSUB.
Pormand i CIIR, l'.Al3ER, Jyd.~holmen 27

DPns,z 2689.
Redaktør:, POVL J'.i:'l'J:;S::::F, Nøllestien 8

Ly:,sbY 2887.
Turne1,L1gsleder; U.D":!<70 JEr.TSEN 1

v-;_::c-,c~lager 54.
:s·v-'J. ~11 ei Ler
:;JAr1F:'0 3460 X,

Tryk: Capax-Volby.



FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAK KLUB

April 1945, 2. Aargang.

Adskillige af vore 3pillere aa
benbarer sig i det praktiske Spil som
dr evr;e Taktikere. Men i mangfoldige
Tilfælde viser det sig, at det er saa
som aaa med den teoreti.ske Ba'lLa s t, -

Selvfølgelig er det ikke Menin
g en , :1t Sicakspillerne skal vandre
rundt som et levende :Seksikon og være
sprængfyldt med tusinde Varianter -
men nogen teoretisk Vid'3n er de t nød
vendigt at være i Besiddelse af, og
ingensomhelst Aabning maa være ful-d
kommen fremmed for den skolede Prak
tik.er.

De flest-e vil v.ære i Stand til
at lære sig i alle Tilfælde nogle Va
rianter i 4 - 5 forskellige Aabninger,
som det nu passer bedst med den en--
kel tes Natu:rel at sætte sig ind i:
Men det kan jo aldrig skade9 at man
gør sig· bekendt med Spilleaabninger,
som man ellers Lkke har tænkt sig at
benytte i det praktiske Spil.

:N.oget bliver der automatisk hæn
gende.1-_i Hj ernevi~_gin_g_erne, og Hovedet
kan sikkert nok holde til saadan en
lille Overbelastning. Som man andet
steds i Bladet vil observere, starter
vi nu en Gennemgang af de fleste •.
kendte Spilleaabninger i en forholds
vis let Anretning, som vi haaber vil
bekomme alle vel.

CHR. J!'ABER.

~ SK}.LI G REFORl'il I MAJ •-----------·'"·-··----··
Ved tidligere Generalforsamlin

ger har det ærgre:t mig, at Bestyrel
sen har anbragt sig som en anden Exa
menkommi ssion for Enden af Salen,
saaledes at de.arme Forslagsstillere
og andre Tci.lere enten maa tale fra
deres Plads eller svæve i Rummet mel
lem "Examenskommissionen" og Tilhø
rerne, al tsaa med Ryggen 1110d en Del
af Publikum.

Det henstilles derfor til Be
styrelsen, at den ved den kommende
Generalforsanling trækker sic blidt
ud til højre eller venstre, saa'ledes
at de Medlem..--i:ier, der gør sig den U
lejlighed at udarbejde Eor-sl ag , f'aar
et virkeligt Forum at tale til.

Hetouchør.

Vi har modtaget
uVar_ "]:}aa Tiltal.e_,

Hedaktionens noget forhastede
JJom over de_pac. 5, Hold d e'l tagenc e
Spillere i Ka.mport· mod Valby er faldet

de paagældende dpillere for Brystet. -
Om kort Tid vil en Redegørelse :for de
nærmere Omstændigheder ved denne Kamp
foreligge, hvorefter Redaktionen kan
faa Lejlighed til at revidere sine
Anskuelser.

--- Vi maa bede Herr Uffo Jensen og
iøvrigt hele 5, Hold undskylde, a
'edaktionen ikke var klar ov er , at

-den paagældende Kamp var med Omstæn
digheder, og vi glæder os til i gi
ve~ Tilfælde at give d1Herrer et dul
mende Omslag paa de sviende Saar, vor
revsende Svøbe har forvoldt. Red,

EN__ Sl<JJR __ '1'IL_5. __HOLD,

Søndag den 25/3 spillede 5, Hold mod
Sporvej enes Skakklub og vandt en
straalende Sejr paa 6 - 2. Vi maa
komplimentere med det smukke Resul
tat, som kun kan skyldes den sammen
bidte Sejrsvilje, hvormed vore Trop-

.per har kæmpet.

MEDDELELSE__ FRA__ TURNERINGSLEDEREN.

Vinterturnerin_g.§_n~
I 1. Klasse er der kun spillet 1 Kamp
i 5. Runde, nemlig E. Bang - L. P.
Lauri tzen9 der endte Remis.
Stillingen i øverste Del af denne
Gruppe er følgende;

K. Iversen 4 Point for 4 Kampe
Lauritzen 31/2 11 11 5 11

Vo as 3 " " 4 i1

E. Bang 3 ti
11 5 "

I .f..!...JQ.§..SJtt er Stillingen fø'lg end e e
P. Ottesen 41/2JJoint for 5 Kampe
Chemnitz 31/2 11 " 5 "
Wolff 3 " " 4 "
Bdv. Knudsen 3 11 11 5 11

For .2.!..._K)..._~.§.§.§. kan Vinde:::en allerede
nu udpeges9 idet A. Jørrensen har
spillet saavel 5. som 6, Runde og
opnaae t 51/2 Point for 6 Kampe. J)ette
fine Resultat er opnaaet ved Flid -
et Eksemrel til Efterfølgelse.
Stillingen i 3, Klasse er herefter:

A, Jørgen-sen 51/2Point for 6 Kampe
G.Ji1.Erichsen 4 11

" 6 11

F. Slente 31/2 11 11 5 11

Th.Jørgensen 3 " it 5 "
A • Sl ente 3 it t1 5 11

I 4. ~ er stillingen~
o; Seidler 41/2Point for 6 Kampe
K.Christiansen 31/2" 11 5 1t
C. Andresen 31/2 11 11 5 "
Hj.• Hansen 51/2 11

" 6 11

Axel Andersen3 11
" 5 11

I 5. Klasse er der ingen Ændringer,

ill'li'Q JENSEN
Hoidiejer for Hold V.



Springeren paa e4 maa
nu erklære sig. Sbl
gaar ikke til e3, Bon
den paa c4 maa holdes
bevægelig,

Dette svækker ganske
vist Bonden paa d45
men Sort har givet
sig en tilsvarende
Svækkelse ved at gaa
frem med F-Bonden.
Efter Sc-b4 kom Lbl.
d5
Hvid har nu bragt et
Taarn i Spil og truer
yderligere e4

d x c4
C X d3
Ld5
g5 og Hvid har Angreb.

Le6
L x

f5

8, 3b-d2

og
10, Tf-el
11, Sd2 x e4
12. Sc5
13, Lcl

5 _11

5 li

It

li

8.
9. c4

li 3 fl
li 6 li

li 2 li

li 3 li 9,
li 4 li 10. c X d5
li 3 li 11 • Tf-el
li 4 li

li

li

li
li

li

li
11

3 Point for 3 K.
2 li li 2 "

3
3
2

Kriseturneri~g ni
Række .A:

Jørgen Jensen
Richard Hansen

Række B:
hemni tz

A. Jørgensen
F. Slente

Ræk}s:_g_Q_~

K. Christiansen 3
Fasting 3
Willy Andersen 2
Th. Jørgensen 2

De pri_vat_e _Turneringer .gaar' at ø t e
I den 3tore Hjeill!lleturnering for 3.
4, Klasses Spillere fører:

P. Lieberkind 5 Point for 6 K.
.A. Vedelskov 4 11

C. Andresen 4 11

Vi vil - efter manges Opfordring
- i dette og de nærmeste Numre af 8.
FRIBONDEN bringe nogle Varianter i 9, Tf-el
forskellige Spilleaabninger, Vi an- 10, D x d2
befaler Læserne at studere disse grtm-
digt, da det ofte for den enkelte kan
knibe med at klare sig igennem Aab:..
ningens Va...nskeligheder.

RUSSISK PARTI

TURNERINGSLEDEREN.

Indlæg 'til næste Nummer af FRI
BONDEW maa være Redaktionen i- Hænde
senest 25-, April.

Se4 x d2
0 - 0

og Hvid staar
betydeligt ove.rlegent 1
og d·erfor er :f-Bon.;,,,
dens tidlige Frem~tød
ikke tilraadeligt.

Lf.5
S x d2

Sort maa her
slaa med Løberen paa
d3, ellers trækkes
L g4-., og Hvid har ikke
mere no-gen Fortræks
fordel at fremvise,
Eksempelvis~

L x d3
0 --0
L f6

L g6
ogsaa efter L g4 følger
samme Træk,
Daarligt er 10. D d7 da
L b5 kan følge.

S f6
0 - 0

og nu lykkes det
Hvid at befæste sin
Springer e·11er at danne
en Kæae a~ Bønd:e--r mod
den soTte Konge. Hvid
har Initiativet. -
Hvid kan ogsaa følge
en anden Plan:

3, Sf x e5 d6
4, Sf3 S X e4
5, D e2 D e7·
6, d3 Se-f6
7, L g5 f,Eks.r D x e2'
8. L-x e2 S f6 - d5 og der frem-

kommer et- ret indviklet Slutspils
hvori de lette Offic. dominerer.

··-·-· · __J..!s>rtsæt tes) C. I<'.

10,
11, D x d5
12, L d2
13, S e5

eller

8.
9. c3

10, Sf·- e5

10.
1_1. S e5 -

9.
10, LX d2
11, D b3

med klar Fordel for
Hvid.

Sort besvarer Angre
bet -paa e5 med Modan
greb paa e4
Daaxligt var S x e4

for at bringe Hans
Majestæt i Sikkerhed,
før der aabnes i Cen
trum.

Le7 for at svække Tf-el·

e4
Hvid vil nu fordrive
Springeren fra e4
Utilstrækkeligt var
L d6 .

Lg4
0 -· 0
og Hvid staar overlegent

i ·centrum,

7, ---

7. 0 - 0

1. e4 e5
2. S f3 Sf6

3. S X e5 d6
4, D e2 De7
5, D X e4 d5
6. d4 f6
7. Sc3

4. Sf3
5, d4

6. Ld3

7. 0 - 0
8. c4
9. Sc3

Udg,af Vanløse Skalcklub. Formand: Chr. Faberj Jydeholmen 27s Damsø 2689,
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R ON EN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Ekstra-Nummer

Paa Mandag spiller vi Skak mod Russerne!

Et at vore Medlemmer har faaet den lyee Ide at vor Skak
klub skulde invitere et Hold af russiske Skakspillere blandt
de herværende Krigsfanger herud til en venskabelig Match.

Arrangementet er guaet i Orden. Det bliver en ekstra Aften:

Mandas den 28. Ka~ kalet.,';.,

Da K.• B. =Hallen. h_vor Rua ae r ne er indkvarter·et. kun er en saa=
J:r,e.ldt Genn~mgangslejr, kan Rua.serne ikke paa li'O:'='hlihnd fa_ster:et-te
Holdet, og vi ·kan saaledes ikke i Dag oplyse hvor stort og hvor
stærkt Holqet bliver, men der regnes fra rueeiak Side med at d

kan stille· e:t-~Ho_!Q~go-4o ·Spil:lere"

Ruaae rne er J_o som næppe nogen anden. Nation keRdt for at vier
iYrige og dygt+ge Skakspiller.e. og det gælder derfor for Vanlø
Skakklub at stilie· med et virkelig repræsentativt Holdo Vi regner
derfor med at a'lle. øom i aet nele taget Iran kamme. l'nd·'fitade-r Mg
til denne eneetaaende Matob.

Fra Klubbene Side vil der blive gjort en Indsats fpr at g1
denne Skakaften· en festlig Ramme~ ligesom: vi o geae r e gne r llled at
Arrangementet vil give ·Genlyd i Preaeen. Klubben invi~erer de rus
siske· 51r:akep1llere paf; ~a.ffebord, og V-i vil prøve paa at sk:Ei.ffe et
Par Cigaretter til hver af Rueeerne. Eventuelle Bidr~g rrertil mod=
tages med Taknemmelighed af ?~ibondene Redaktero

Matchen begynder som nævnt præcis KL 18.oo, og da Tiden er
knap , henet1ller vi til alle vore Medlemmer om at m0d..e i _god Tido
Turneringsleder bliver: Povl qt!~!en, som modtager Anmeldelse o~
Deltagelse. Telefon c. 9167 fra 9-16 eller Lyng~y 2887.

5el'vf'elgel1g_kan alle vore .liedlemmer lkke :raa.~ejlighed til at
■pille aod Russerne, men det vil utvivlsomt ogsaa paa anden Kaa=
de-blive en 1ntereseant Aften. Vi.holder aabent Hus. ~iAakuere er

velkomne, og der er gr~tle !.Iltre!

Udgivet af VA!l1ØSE S.KAKKI.UB. Formand: Chl'.", l4'aber, Jydeholme
27. Damsø 2689. Reda.ktø-r: Joh.1:1. Mikkelsen, Jydeholmen 29. Dam

sø 5775"



FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Nr. 5° Maj 1945° 2. Aargang.

.1~~.:.
FRIBONDEN passerer nu derr første Mi-
1 epæl. 1. Juni 1944 saa 'det føJ'.~te
Nr. af Bladet Lyset.
Vi var saa heldige at kunne starte
Ela.det med. saa udmær-ke-t en Redakt..ør
som. P..ov1: Uttesen \!.ed Roret. - .Af pri
vate G:runde kan han desværl?e ikke
fortsætte (fo.rhaabentlig bl1v.e-r det
kun midlertidigt.) - Man har, i aet
:forløbne Aar kun hørt meget lidt Kr.i:
tik om Bladet., og med gttd Grund-_. Den
eneste, der har haft.Grund til at
kritisere, er Redak~øren,seiv,. n~~ig
over at saa faa af Medlemme~~e har
haft 3kr.ivekløe t Er der- virkelig saa
faa, der har haf t. noget- paa Hjerte?
Er der-'1'irk--elig ilclce flere;- der' har
noget.at meddele os andre?
Nu ved Redaktørens Afgang -tr.or.jeg
at tale paa al"le .Medlellltrlers; cVegne_,
naar jeg ret.t·er .en varmhje:rtJ~t--rak
til ham for ·ha.ns' gode og ue-.gennlttige
Arbejde for a:t,.,.skabe et :forbilledligt
Medlemsblad •
Den nye Mand i Redaktørstolen bliver
J .ohannes_,_Mikk·eLs"en.
Det er· aldr.ig let at-... overtage noget,
der vanskeligt kan 'gøz-e s bedre_; men
kender vi J".:Mikkelsen·r.et-, v:iLhan
gaa til Sagen med uf'o:r;trød:en Foragt
før :de:,:oVanske-1i'gheuer, der yil møde
ham. Lad os al.'1rn-' forsøge at Lette
ham Arb-eJdet. CHR, FABER.

Paa ..Grund a~ Turp.e:i:'ingslederens Syg
dom udgaar Med~elelserne om Turne
.ringerne i" :,._det:te , Nr.

STTLLTNGEN I KLUBTDRNERINGEN"---------------------~-------
1. Rækkø , 1860·.25 Point (3).v.s.22(3)

- Ba.S.141/2 (2). Vb 131/2 (2)
2. Række: Sµ,.S. 2_41/2.:.(5)°,•. E,0~. 16 (3)

v.s;:15-(3). --13r.s~:1H2).
Hu.S.8(2) .• K •.s"51/2 (1.)_.

5. Række: I denne Række er Dansk -V-an
drelaug udgaaet af Turne
ringen efter at have spil
let_, 2 Kampe 1 s om ~u ·er· an-
nu.Ler'ede , :· . _-
_V.S.24(4); Br,S.201/2{4}.
Sp.S.171/2(5), Vb.s.·15(-3),
Hafnia 1O ( 3) • S. C • 9 ( 5}:
s.Bo.8(2). · · ·

Tallene i() angiver Antal Kampe,

ORDINÆR_GENERALFORSA.1vII..ING
afhold·es Onsdag den 16. Maj ICL.18.30,
Dagsorden iflg. Lovene. Evt. For
slag,, der ønskes behandlet, maa være
Bestyrelsen i Hænde seneste Dage
:f0r Generalfor-samlingen.

FORSI.AG_TIL_VINTERTJJRNERING d

Fra He;rr G.P.Erichsen har vi modta
ge·t ::følgende F:arsla:g9 der,--øriskes be
ha.rrd,l.et a~ Ge.n·e-ralfol:'se.miingerE.
1 • Turneringen spilles som .Do}S;l>,el t

Runde og be staar ,af. ialt. f4" .Runder ,
2... .A-Wlle-ld,e-1 se OIJl- D,eJ.,tagelse ska.I ske

senest d. 15. August.
3. ~,cti1meldte ,deles· i -:,CJ;ruppt;)r a_B

Spillere i· Rækkefølge .":tr·a 0Styrke-
li sten.. _ · ·

4. De første · 11/2 Time: 27 Træk;. der-
efter 18 Træk i Timen~. · ·

5. trrene· sli:ai' sættes ':i):..'Gang.-senest
1/4 Ti'm~ · efter'·det ~-f.or··•Karrip:ens Be
gynd el se fiistsatte.:•Ti"dspunkt.

6. Afbud skal være · Turneri.ngsl ederen
i Hænd~ i~den d~t for Kampen fast
.satte Tidspunkt.•

7. Hængeparti er skal være 'færd~gs·pil
lede senest 1 Maaned efter den
paagældende Run~s,:f3.~:gynd~lse. I
Mangel hera;f_ g@.§-r:cP13-:rtj.et:ti·l Be
dømmel!:!e. af. Matohu~val.get., d-er evt.
kan supplere sig - l)'l~d ,?Pil.l_etE;l fra
l •·~ G-rv.ppe,:~

8. l Ti'lfælder, a-:f samme Pointantal
gæl._cle-;r. f0Lg°en9-e:·Regeli ·
Dr.ej-er det· sig om -Klubmesterskabet,
Nr;_:1~·-a.a:: spill·es.,Onµtamp, ~~dst af
3.~Partier-indt;i..T0 Resu.J.ta-;tet -fore
ligger. I alle andre. T;Lt-f'æl.de be-

.;meJhmes Placeringen -ved Lod·trækning
;Vi-und.et Parti 1 Pointe Tabt O.
R.eirlisi 1/2':P.oint,-til· hv-er.:.; , .:

g:-. H.v.-0mi-kke-1-anden .:Bestemmelse -~r
mru:fftet9:.,,~.pilles efter. ·F,.I .D.E, 1 s
·E..egle-r~. : -Tvivlsspørgsmaal afgøres
iaf· ·Tu.rrre-rihgslederen;.• der al tid er
berettiget til at indbringe Sagen
f:or Matchudvalget, der da træffer
den ·ep:delige,. ,Af'gøre1se.

10 •. Udgaar .. en Spi11.er af Vinterturne
ringen;, slett.es samtlige af ham
spillede Par.tier.

1;1. · Vinterturne.ringens 'RU:nffer. ·annonce
-. · r=es i "FRIBONDEN" •

1-2 •.Efter Vinterturneringens·· Af-slut
ning offentliggøres den n:ye- Styr
keli:ste i·· "FRIBONDEN" i og Udfor
&rings.tavlen ændres overensstemmen
a,.e, her.med •

M.
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Ove~vl).te Forslag v:U _ikke b_li ve,
uddelt paq Generalforsamlingen, hvor
for det henstilles til, alle interes
serede Parter at medbringe dette

. Nummer•'af·· 11'FRIBONDEN11•

Di0sse Plac·eringsk:ampe · skal· -.vær.e·
færdigspillede senest 1 Maaned
.e:fter Mslutningen af den anmeld
te Turnering.

tage i Udfordringskampe i Tiden 1/5
til 1/8 i gælder følgende Særordning~
Saadanne Spillere skal have Ret til,
forinden den efterfølgende Vinter-
turnerings Gruppering bestemmes, at
spille Placeringskamp til Styrke
listen med den Spiller, der d. 1/8
er Indehaver e:f den paagældende
Spillers Nr. pr. 1/5. Vindes Matchen
af Udfordreren,placeres denne umid
delbart foran den tabende.Ved Remis
eller Tab for Udfordreren gælder,
at Udfordringskamp da maa spilles
mod den Spiller, der staar endnu 3
Pladser lavere, og saa fremdeles
indtil Udfordreren ved at vinde be
viser_, _hvilken Plads paa Styrkeli
sten han er berettiget til. - Iøv
rigt spilles saadanne Kampe efter
samme Regler som alm. Udfordrings
kampe.

7. Ethvert nyt Medlems formodede Spil
lestyrke skal bedømmes af Matchud
valget ved en Kamp. imod en dertil
af Matchud.yal.get udp.e_ge~_ Spiller.
Efter denne Kamps ReBul-tat.-placerer
}4ø.:t.c,hua.yalget den, paagæl.d enda Lnden-.
f.or en Gruppe .paa 8 Spillere-i;- Rljllk
kefølge fra Styrkelisten. Det nye
Medlem er derefter pligtig at udfor
dre hvem han vil blandt disse 8 Spil
lere til alm. Udf'ordringsmatch. -
Vinder han Matchen, placeres han u
middelbart foran taberen, men taber
han, placeres han u.middelbart efter
den lavest .placerede blandt de ud
tagne 8 Spillere.

8. Nr. 1 paa Udfordringstavlen - Klub
FORSLAG- .TIL REGLEMENT F.OR U])FORDRINGS- . me at ez-en - kan_ ogsaa_ udfordres, men
KAMPE · · · · ·· Kampen gælder .ikke Ti t;Len, der kun

· kan erhverves eller tabes i Vinter-
1 • Enhver' Spiller:_ kan udfordre en turneringen.

Spiller, ~Ell' _e_r placeret indtil 3 9. Indflydelse paa Grupperingen til
Pladser hø0j_"e;re, f.Ex,kan Nr.15 den ny Vinterturnering faar kun saa-
udfordre ltr·~ · 12. danne Udfordringskampe, hvis Resul-

2. Matchen bestaar af 2· Pa r-ta er . Den tat bliver meddelt _Turneringslederen
Udfordrede har Hvid i 1 .Parti. Vin- senest d. 15/8. Dette gælder ogsa.a
des Matchen af Udf'o'rdr-er enj pl.ac e- Kampe i· Hv t, §6.

·res denne_ umiddelbart foran J~aberen.10. -Spillere1 d ezvendnu ikke har :fær
Bli ver · JVIå.;tchen µ.afgjort, ell'er taber digspillet deres Placeringskampe i
Udf--0rdreren_,-forbliver Stillingen H. t. § 14 i "Regler for -Vinterturne-
uændret. : - ' L• .:..,. . ,· •• ' . • ring" kan ikke udfordres.

3. §§4-5-6.'.dg:_9.;i::ir~eg;L_:"_f,_Vintert" 11, Udfordril:lgstavlen skal altid være
gælder ogsaa 'f·or Udf'br-dr-Lng akamp e , ophængt 1 Klublokalet.

4, Er den·u.d:i:ordrede ikke i Stand til · -------
at paabegynde Ma.tc~en s5mest :I 4 Da
ge efter ·Udford.ringsdagen, dømmer
Turne-ringsl"ede";ren·_- Matchen vundet
af Udfordreren,s-ai;tfremt.der da ik
ke for·'·Turneringsi"ederen forelig
ger gyldig_-_Grund_ fo_r ikke __ at have
paabegyndt-Matchen. Matchen skal
være færdigspillet senest 1 Maaned
fra Udfordringsdagen og er i mod
sat Fal9- ugyldig. _ ·· · . ·

5. En ·Sp1ller; :a.-i;ir· taber _ _-e:r:i Match,kan
tidligst ud:fordre. 'Vinde:i:en paany
en Ma.aned efter 1'1:a·tchens Afslut.:.-
ning. Spillere, der.er ~el~t til
U°dfordringskamp, kan ikke_ ·udfordre
eller udfordres. ·Enhve:t Udfordring
skal anmeldes for Turneringslederen.

6. For Spillere, der har meddelt Tur
neringslederen, at de ikke kan del-

13. Nr. 1 og 2 i hver Gruppe skal
spille Udfordringskamp mod de 2
lavest placere~e i den overliggen
de Gruppe.(Se Eeglementet for Ud
fordringskampe.)

14. Naar Vinterturneringens Rækkeføl
ge foreligger,· skal enhver 11lkke
Del tager11 spil-le· Pl-ac·eringskamp
til Styrkelisten med den Spiller,
der nu staar som Indehaver af
"Lkke-De'L tagerens" Nummer pr.
15/8 (dvs. før Turn. Begyndelse).
Saadanne Placeringskampe spilles
efter samme Regler som alm. Ud
fordringskampe; dog med flg. Til
føjelse: Vindes Matchen af Ud
fordreren, placeres denne umiddel
bart foran den tabende.- Ved Remis
eller Tab for Udfordreren gælder,
at Udfordringskamp da maa spilles
med den Spiller, der staar endnu
·3 Pladser lavere; og saa fremde
les, indtil Udfordreren ved at
v~!!de en M~tch "beviser, hv_ilken
PLad a.. l)aa Styrkel~_sten han er be-
J:'.e:l;tj;"ga-t ...t;Ll~. . - ..

-:15. Turner-ing'si"n.d'skud-, fai:i.ts_æ"tt~s af
_ B e.,st,n:el'seli:~

16. Der giv·es i1fdeni'or hve.r Gruppe· en
. - . 1 . og 2. Prirnnie' i F'orri."otdE!t- 3/2.

Prællli ens. Ar'. t_. :bes tffelllll eJ'i. :.a:t' ~es ty.
r els en.



FRIBONDEN
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F R E M T I D E N-----------,---- - ----
Hvilke Muligheder kan vi regne

med i det kommende Aar?
Inden for Klubbens Rammer ved

vi i Øjeblikket, at vi indtil videre
kun har den samme indskrænke1e ~id
til vor Raadighed som hidtil. Derfor
er det uhyre vanskeligt - for ikke
at sige umuligt - at dispon~re paa

·langt Sigt. Men naar noget er saa
galt, som det kan blive, har vi jo
den fortrøstning, at der kun er een
Vej - fremad - 1 Vejen til det bedre,
og saa er der kun eet Spør~smaal ...
hv onaaar sker det? ·

Men det er jo ikke alene inden
for de enkelte Klubber, at Fremti
den er præget af nogen Usikkerhed.
Det gælder ogsaa Klubbernes Saml!len
slutning 11.K-S U11• F. Eks. et Spørgs
maal som Enkeltmandsturneringen, der
skal finde Sted til Efteraaret.
Efter alt e.t dømme bliver der en Til
slutning som aldrig før.,. ma-~ reg
ner med 3-400 Tieltagere, men hvordan
bliver det med Tiden, og hvor skaf
fer man saa store Lokaler, naar man i
Forvejen intet reelt kan regne med,
med Hensyn til Restriktioner o.l.~

Lad os se optimistisk paa Sa
gerne~ saa gaar det maaske meget bed
re, end visse Sortseere tror.

CHR. FABER.

G E N E R A L F O R S A ~ L I N G

Ordinær Generalforsamling af
holdtes den 16. Maj. Formanden ind
ledte med en Tale om, at vi nu atter
kunde samles i et frj_ t. Danmark, og
mindedes i smukke Ord de Tab, Klub
bens Medlemmer havde haft under Be
sættelsen. Knud Gyldholm OG Johs.
llikkelsens Søn var faldne j og Børge
Gyldholm maatte flyete af Landet,

Forsamlingen gav sin Tilslut
ning ved et Øjebliks Stilhed, hvor
efter man e;ik over til Dagsordenen.
.1.:.. Til Dirigent valgtes V. Olsen,

der konstaterede ~eneralforsrun
lingens lovlige Indvarsling og der
efter· gav Ordet til
2, Protokolføreren, Poul Ottesen.
- Protokollen oplæstes og god
kendtes.
L!. Permanden aflagde BeretHing for

det forløbne Aar. Klubbens Med-

lemstal var steget fra 86 til 90.
Bød de nye Medleim11er velkommen.
Omtalte de Forstyrrelser, der var
foraarsaget af de ma.nga Restriktio
ner, hvilke havde haft en uheldig
Indflydelse paa Turneringerne saa
vel i- Klubben som i K.s.u., hvor ~i
i Aar kun havde kunnet-deltage med
tre Hold. Haabede, at vi i dette
Aar-kan stille de normale 5 Hold.
Paa G.rund a:f Lok~1emangel blev der
ikke;afholdt nogen Stiftelsesfest,
hvilken vi derfor i · det kommende .Aar
maa:aøge at gøre særlig festlig.
Formanden omtalte derefter i rosende
Ord Poul Ottesens udmærkede Redak~
tion af "FRIBONDEN". P.O. fratræder
af private Grunde denne Post og blev
hyldet-af Forsamlingen med et kraf
tigt "LEVE". Formanden haabede, at
Johs. Mikkelsen, der skal videreføre
Ottesens Arbejde, vilde udvise saID.
me Omhu som O. J!'orlangendet - om en
Talerstol var imødekommet. Beret
ningen godkendtes.
4. G.:B'.Eriksens Forslag til Vin
- .te.rturneringen blev indgaa-end~
diskuteret. Under Debatten fast
holdt E. Krav om, at hans Forslag
skulde staa eller falde med Dob
beltr'..lllden, Forslaget forkastedes
med 20 Stemmer mod 16,
Derefter vedtoges Bestyrelsens For
slag til Vinterturnering som følger:
Turneringen varer 8 Mdr. (Sept.
April) og spilles i Grupper paa 10
- alle mod alle - med tvungen Op
og Nedrykning. 20 Stemmer for -
ingen mod.
.2..!. Valg af Bestyrelse var Genvalg

med Undtagelse af Poul Ottesen,
der ikke kunde modtage Genvalg.
I hans Sted valgtes Jørgen Jensen.

2-.!. Under eventuelt takkede Jørgen
Jensen G.F.Eriksen for det Ar

be-jde, han havde ydet for Vinter
turneringen, hvorefter Generalforsam
lingen Kl. 8,35 sluttede med et Leve
for Dirigenten, og man kunde faa Tid
til en rask Dyst ved Skakbordene.

Vor populære Turneringsleder
Uffo Jensen vil fremdeles være syge
meldt. Hans Hverv røgtes indtil
videre af Hjalmar Hansen.
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Fra HerI' G.F,Erichsen har jeg
modtaget et ret omfangsrigt Indlæg.
ta jeg ikke vil kunne optage det hele
paa en Gang1 og da jeg ikke tillæg
ger det Betydning nok til at fore~
slaa et Tillægsnurnmer1 har jeg til
budt E, at tage saa meget, Pladsen
tillader, og Resten i flgo Nr.
Lette mener E,·tkke at kunne akcep
tere, og han bebudeY deyfor egen
Udsendelse, RE:D.

gøre Folk opmæz-k som paa , at der er
no~et, der hedder Skak.

Onsdag Aften henkastede Edv,
Knudsen en Bemærkning om, at det kun
de være morsomt at faa et Hold Rus
sere ud h9~ os, Torsdag Morgen satte
vor handlekraftige Bestyrelse sig i
Bevæg el se, og samme Aften var alt
klappet og k::.art, Pr opagandache.f en ,
Jørgen Jensen~ sendte Lyndepecher
til samtlige Hovedstadsaviser. Poul
Ot t e s en , som Lov e i e at være Turne
ringsleder, havde ogsaa et mægtigt
Arbejde at udføre, og et Ekstranum
mer af 11:E1RIBONDEN11 var Fredag Medlem
merne i Hænde" H.C.Iversen skaffede
2 mægtige Flag1 Bagerm_ester Ferd.
And er aen lovede at skænke 4 Lagkager
siret med Hammer og'-Segl og en Skak
situation i Gele, og· et Medlem, som
ønskede at være anonym, lovede 8 Pk.
Cigarretter, c_er sammen med de Ci
garetter, Mikkelsen fik bevilget i
Socialministeriet, satte os i Stand
til at byde vore Gæster en velkommen
Smøg, Winde Wiemer skænkede Tænd
stikker med Klubbens Mærkat. Hvordan
Aftenen forløb, ved vi alle:

Velkollll!len af Formanden, oversat
af en indtagende kvindelig Tolk,
Tilstedeværelse af K"S.U.s Formand,
Herr Ch. Olsen, Repræsentanter fra
adskillige af Storkøbenhavns Skak
klubber7 Repræsentanter for Pressen,
Fotografering o,s.v, Harald Ene

·vold-sens Simultanspil med· 25 af
Klubbens Medlemmer resulterede med
·1s··vundne - 5 Remis og 2 tabte - en
fremragende Præstation paa 2 Timer.
Kaffe med Lagkage til Russerne, som
til Slut spontant istemte deres Hjem
lands vemodige Sange,

Desværre var det nu blevet Luk
ketid, ellers var det nok trukket ud
til de smaa Morgentimer, inden den
for Klubben saa mindeværdige Afteri
havde fundet sin Afslutning.

- ..--··~ ---· -------------------------

A K }: A 1'I :i? EN Brønshøj-Vanlø-
2.Eælæ:e sejrede Vanløse med

4, Væ:i~øse 5, Rk. opnaaede
3 + 1 rtæ~geparti,

S K
se. -
6 mod
4 mod

Mandag de!'l 28, Maj havde Vanlø
se Skg_kJ._J_uo igen en Propagandaaften
af ueædvanl ig e Dimensioner - en Af
ten, a.e:;:_• -~9---.,_seri at VOY Klub s taar
i første E.~kll:E5 uaa.r det gælder at

RUSSE:?_NE

K L U B B E N har foræret 2 Skak
spil til haardtsaarede Russere, ·
Jeg havde cien Glæde at aflev.ere Ga
ven·paa en Stue med 38 Mand og at se
de glade Øjne og oprakte Arme, der
hilste - Spillene_. Stift el sen v/Sø-
s t e r Do trl s bad mig- takke Klubben me
get for d·en smukke Tanke. RED,

--~ - - -- - - . - ------·----------

Fra_Turneringsledelsen:
.· --

Sidste Spilleaften for 5. Runde bli
ver Onsdag den 6.-Juni. 6; Rm~de
paabegyndes den 13, Juni. For at
faa afviklet Vinterturneringen maa
det anbefales at spille Partierne -
enten privat eller i Klubben snarest,
da man kan forudse, nu da Ferietiden
nærmer sig; at det vil blive vanske
ligt at faa færdigspillet de reste-
rende 2 Runder. HJ. HANSEN.

Il J N L S P Ø R G E

Fer a-;; i:nøde:,·-::omrrre Medlemmernes
inderste li:nsker- uu aend ez' vi dette
lille Rund epøz-g e .• .

Der E::".' næppe rruget-·Medlem1 som
ikke har Interesse for, i hvert Fald
eet af disse SpørgsLlaal1 og der er
al tsaa ingen Und sky.l drri ng for ikke
at besvare dem. Svarene. maa være
tilsendt Redaktionen senest den 20.
Juni.
1 _- Er De tilfreds med :l!'RIBONDEN?
-- Hvis ikke 9 · hvilke Ændringer kunde

De da -tænke Dem? · ··
2. Har De aærLi.g e ønsker med }f ensyn

til smaa , m or s omme -sommer-arrange
menter i Klubben?

~ Synes De, vi igen skulde indføre
teoretiske Foredrag hver Spille-

-· aften - i01 15 ell. 20 Minutter?
4. Hvilken (hvilki) af Klubbens
--Skakbøger synes De bedst om?
5. Hvilke Midler skal vi anvende for
-. "a t f aa · a'l.l.e Spillerne til at stil-

le Brikkerne op efter sig?
h Mener De, at vi skal gøre noget

mere for at faa Mesterspillere
:herud for at holde Foredrag, s~il
le Simulten o.s.v.?

7, Klubben tæller 90 Medlemmer. Skal
- vi lægge os særligt i Se1en for

at forøge Medlemsantallet?
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j•J-~ JkD4IG- lilYHSD !

Der er stillet et ~eløb paa
ikke mindre end Kr. 300.oo til Klub
bens Raadigherl!

Det er Donatprs Villie9 at dis
se Penge skal bruges til Præmi er i
den kommende Vinterturnering (Klub
bens interne).· Sa.rræ.en med Deltager
nes Indskud vil det blive en Sum5

der tillader os "'·t udde'l.e Eræm er af
en i Kl.uc cens Eistorie hidtil uset
Størrelse.

Vi :i:'oruåser5 at Vinterturne
ringen bliver aaa talrigt besat som
aldrig før, oc at alle Deltagere vil
spille saa godt, de formaar, Dette
vil for-haaberrt'Li.g atter afspe j I.e sig
i det Spil 5 vi leverer mod ·de fren
mede Klubber, og hvis dette bliver
Resultatet, er vi kommet et· ;;odt
Stykke frenad.

Undertiden, naar vi i. Tidernes
Løb har udtaget 3old til l::J.u1Jturne
ringer, har man set det Særsyn, at
enkelte Spillere har trukket pad det
og sagt, at nu skulde de se, oc: de
ku..~de faa Tid o.s.Y, -

Dette er en ganske forkert Ind
stilling •- !

Naar man onf or-dr-es til at spil
le paa et Hold mod en fremmed Klub,
kan man kun o]Jfa.tte dette som en
Æresbevisning. Det er Klubbens Fre
stige, man bliver betroet til at
hjælpe med til at._hævde.

Endnu værre er det, hvis man
bliver udtaget til at.spille paa et
s aadant Ho'l.d , da Lkke at give ~tøa.e
til den fastsatte Tid og ikke sender
Afbud! En saadan Adfærd er utilgive
lig og kan kun "betegnes som daarligt
Medlemskab. Vi undgaar saa vidt
muligt at u~tage Reserver, da vi ved,
det er et Offer, · et Medlem naa brin
ge, naar han skal tae:;e i Byen og saa
muligvis ikL;:e faa Lej Li.gheo til at
spille. ·

'i'il Gengæld maa det betz-agt e e
som en Selv:i:ølgelighed, at de til
sagte giver >øde.

r:Iatschudvalget 112,r Opmto.rl~-
somhc den henvendt paa dette For
hold, or; fremtidig- vil en til sagt
Spiller, der bliver borte uden at
sende A.i.i'BUDt blive sat i. KARANTÆNE
o,.-,; vi.L i et vist Tidsrum ikke
blive betroet at spille mod et
fremmed Kl.ubhotd ,

K L U B T U R M E R I 1 G E N

I 1Q11btm".neringens 2. Række
var K.S. ude at srille hos os Ons
d8.(:_; der. 20. Rø sul.tatet blev 51/2 -
21/2 til K.s~ ·o~ 2 Hængepartier9

~er bør viqdea af vore Spillere.
Aftenen efter - Torsdag den

21. - 8pillede i,:.s. mod :B.s. ~e
sultetet blev her 4 - 1 til K.s.
og 5 ii~ngepartier. Inden ciisse
Kamp e stod--1T~...&." og- E-. s. lige med
21 ~•oints hver for 4 Kamnø , Det
afhtenger af ovennævnte Hængepar
tier, om V,S, eller F,S. skal be
sætte 2 .:PladsenJ idet det maa be
tragtes som givet9 at K.s. med de
Spill0re, ·der deltager paa deres
2 .Hold 9 maa vinde Rækken.

I':esul tatet af 5 .Holdets Kamp
Fod Tolitiet blev 5-2 til de frem
mede. Det maa a...Dses som givet,
at v.s. her besætter 2.Plads·en ef
ter ·Politiet, som med deres mere
end almindeligt stærke 5.Hold maa
besætte 1,Pladsen,

R U S S E R N E !

Søster Doris paa S~'k:t Lukas
~tiftelsen beder mig bringe Klubben
en Tak for de 2 S~rakspil s der blev

skænket til de haardt saarede Rus
sere paa Hospitalet.

Spillene er altic i Erug -
og er til megen Glæde og Tidkort
for Iatienterne.

Red,
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Len I11ta:ces3a, der har vist sig
for vort i{UJ:iilspørt;e, har desværre
hovedsagelig mani-festeret sig ved
snur.d tlige Il env ende.l ser , men vi har
dog med '.i:'ak rod taget f'øLgend e .
POVL OTTl,;J.,:1\ skriver~

Gansk e vist dækker de i ai cst e
f;u.,'lli!ler af 11l 'HIBONDRl'111• ikke mine "iu
derste Øn sk ar-v , m en da ;,iec for s t.aar ,
at det er Th'i:edlell1J'l.ernes ai.mp.l.e Pligt
at give et Grynt, saa Bestyrelsen
kan se, der er Liv, maa jeg s!:ride
til Besvarelsen.
Ad 1. Eia. til fremragende reclif;eTet !

Blot kund s t.an maaske bringe
mere udførli~e Referater af
Klubkampene og vore interne
Turneringer.

Ad 2. Er der 'l'ale om 3kakn.rranger:en
t~r, saa ikke flere Morsomhe
der, ·før d.e løbende.'r1u'nerin
ger er afsluttede, - Deri~od
kunde jeg godt tænke mig et
"Eal i Haven", naa1· Restrik
tionerne tillader det.

Ad 3 •. Nej - Interessen er for ringe.
Ad 4. Jeg gad se det Medlem, der ~ed

god Sar:wi ttighed kan besvare
dette Spørgsmaal. - I de fle
ste Tilfælde vil Svaret vist
blive~
11 Den ~neste ~ jeg har læst! 11

Ad 5. De Spillere, de r er forsøllille
lige i sa~ Henseende, døJ'!l!!;es
til at være Materialforvalter
i mindst 1 Ma.aned. I Genta
gelsestilfælde forhøjes Straf
fen. {i'itax,: Livstid),

Ad 6. Hellere det, end under 3 an
førte.

Ad 7. Nej. :Der.mangler.Plads og
Iliateri el. Max • bør være 100
.Medlemmer.,. Er TiJ.strømningen
større, oprettes Venteliste,
hvorved man- opnaar , at .M:edlem-

er, eon maaske er for sendrær
ti6e i Betalingsspørgsmaalet1

af Frygt for at blive eksklu-·
deret af Klubben, maa sk e --vil
være mere orrJiygt;e1ige med den
maancdlige .Afgift til Kassere
ren. Medlemmer med mere end
3 Ndrs. Restance bør eksklude
res, da Interessen for lQub
bens Ve og Vel er alt for
ringe. (S'elvfølgelig kan der
være undskyldende Momenter
som siJ.'bejdsløshed, Bortrejse
og li:.;n.). ·Kort sagt: Vore
Love bør overholdes,
Hv or- L·or spurgte man ikke i om
vi alle var elade o~; tilfre::lse

,2ed Klubl.iens Ledelse i øvrigt? -
nu er Jer jo Lng sn :V:uli~~ed for at
roae vor "Lrri tiati vr-i.g e " Bestyrel
se, -· som Bladene slcr-i ver ! ! !

SHØLLER JACO.BSElJ skr-i.v er-:

1. n:E'RIB0irn::.-;N11 er for lille af
Format! - Dette sku.ld e være en
Kompliment.

3. Disse smaa teoretiske Foredrag
burde f 'Lnd e Sted hver Spille
aften til et ganske præcist
Ki okke s.l.e t . De vilde være
gavnl.Lg e , især for de nyere
Snillere. Af Hensyn til Fore
dragsholderen burde det være
Klubuens Medlemmer forbudt at
spille Skak under ]foredraget.
Dette·ku11de evt. begynde en
halv Time før almindelig Spil
letid.

F I R E M A N D S S } I L
~--·--------· --------·-------- --

Sidste Onsdag i Juni konsta
terede man det første Udslag af
Sommersyge. Der spilledes Fire
mandsskak over hele Se.len med en
Energi, der var en bedre Sag vær
.dig.

Saadanne Udvækster paa Spillet
er meget morsomme, og man maa blot
passe paa, at de ikke fanger de
Spillere, der ikke er færdige med
deres Turne·ringer •• al tsaa ! ! ! •
DE SPILLERE1 DEE IICT\E ER FÆRDIGE
MED DERES SID:iTE TIUNDER, SKAL SKYN

DE SIG FOR AT KillTNE KOMiVIE TIL AT
LEGL !YIED!

I Kampen om Sver1·igsmesterska
bet 1 soc spilledes i Visby paa
,: o t.Land , blev i Landsholdsklassen
ERIK LffillDIN Sverrig_smester med 6-1/2
Points. Nr. 2 blev GOSTA STOLTZ
ned 5 Points.

uag. af Vanløse J~mkklub.
formand, Chr, Faber, Jydeholmen. 27,

Damsø 2689,
Redg,ktø:r·; Johs. MikJcelsen, Jyde-

holmen 29. Damsø 5775.
J'ryk: Capax-Valby.
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KLlf.BTTJRNEiri:v:; ::::N

POKJJ,'.l.1UR1{EHINGE1Ts "i. Hunde spilles
Orrndag den 2?.. August.
11r1,nn1,'I'TiIT·N '<'f? TW"' 4'1'J. 1 °45/4r. -,_ i .I.' :.il_ .J..i.;t~.•.J::.i . ._ _ _._. ~.rJ.-,_,.,J.. _., 0 a

I11dtegningsliste'n er ophængt i" Loka
let. Indtegningen slutter den 22.
Aug. Onsdag den '.:i, Sept. løber Vin-
terturneringen 1945/46 af Stabelen.
Som De saa i sidste Nr. af F'RLBONDEi'J
ind.gaar der. fr.a et af vore Medlemmer
et stort $eløb til Præ.'Ilier. I For
bindelse med Klubbens store Medlem:::
tal mao. vi forvente stor Tilslutning.
Klubbens Skakure kan ikke- ræk:ke til
alle Delta~ere, og vi vil anmode alle
Medlemmer, som ej er et saadant i o
at tage det med til Vinter- og Po~cal--
turnering. EJ• HANSEN•

3, Gr. A. Jørgensen 51/2 P.
F, Slente 41/2 P.
~}. 1". Er·ichscn 4 I.

4. Gr. 0. Seidler 41/2 P~
K. Chri otiansen 4V2 P.

Th. J·ensen, 0. A..1,dersen og
Hj. Hansen 31/2 E.

7. Hunde er fyldt med Spt1mdin~
baade for Spillerne i Toppen og'de,
der er Længers nøde paa :.Cia.n1stigen.
De}' bliver Kamp for at ez-obr-o det
sj:dste Point i 'l'ur·11eringer""·

Th. ,Jensen, .Bonnelandsvej, skriver:
Rundspørge! Under de1me Titel stod
der i :E'RTEONDEN en riække Spørgsmaal,
som - hvis de h2.vde Intere.'3se - skulde
oesvares skriftligt_- De·t ·e-r· ud:mær-
ket i at Bestyrelsen vil ~pørge Med
lemmerne, me1'1 jeg har- paa Fornemmel
sen 9 a.t denne Form i vor Klub,sikkert
ogsaa i ancl.re Klubber, vil give en
mager Høst. Hvorfor? iordi de fleste
af MecUermnerne kun er interesseret i
at spille Skak og ikke i :re skrive i
Bladet, selv om do med Interesse føl-
ger med i Klubbens Liv. 0,-i; da flere
af Spørgsmaalene rummer gode Ting~ vil
jeg anbefale, at 1:3estyrelsen ikke af
den Grund dropper alle, men prøver sig
frem og efter Medlemmernes •1'il$lut11i11g
og-Udtalelser bedømmer Stemningerne.
Men til Besvarelsen:
1 ~ Ja( Men hvor blev Formandens C:-er•

nemgang af AalminP,"er -af? Kom igen
og fortail Sp:i.llerne ~ især hv::ir·for
og med hvilke iormaal de forskelli
ge Brikker flyttes. Der er sikkert
nyere Spillere9 aer gerne vil vide
lidt derom.

2. Nej,
3, Ja. Poredragene kan evcntu0lt byg-

5 Po
41/2 P.
4 p,
5 P.
41/2 P,
4 P.

Jørg_. J snsen
c.. .. G~ •.A'olff

P. Ottesen
Edv. Kriud s en

Inden sidste Irund e stod i 2. Række
V.s. 6g ?.S. lige med 21 Points. V.S.
opnaaede i sidste Kamp 4-1/2 Points mo
LS" medens F.S. kun opnaaede 2 Point
mod samme _KJ.ull. V. S. skulde saa være
nogenlunde sikker paa ~. Pladsen, me11
teoretisk kar> Husum· i·sine 2 sidste
Kampe opnaa sua mange Points, at de
rmupper PLadacn for Næsen af os.

7. og nidste Runde i Vintertu.rne
rLng en spilles Onsdag den 1 • August,
og a 1 1 e maa sør_ge for at være
færdige den 2?. August, d::i der ellers
ikke kan udar-be j d e e Styrkeliste"
Stillingen etter 6. Rund s er!
1 Gr. K. Iversen

Er.keI te. 3:i_iil~- :;;rr" klac;cr over, at
der ik.-.Ce rn.i.L'l.es tilst:r.wkkeligt mango
alvorlige I-articr i Klubben.

_ Grunden til s at nogle synes d e tt e ,
er vel.tildels, at ikke alle spiller_
lige Tmrtigt. No.::;~.e c;11iller sit l--~Lrti
færdigt_ paa en Aften, med ens and r e
bruger 2-3 Art,:mer O!':, d.e t .. En a.f
Gr1,.ndene er 0313aa den , L,t vi det si,-
ste Aarstid ik}:e har kunnet f"astlæg:e
SpilleaftenerHe længere ~'id i E'orve--
j en ,.' da Anvendelsen 8.f Monrads System
jo bl.a. fører rued sig1 at den pa~
begyndte Itunde ukaL spilles fnTdi:'; af
alle DeLtagez-ne , inden næste }:undf; kan
paabegyndes, og der er desværre alticl
Efternølere, son- saa alle skal gaa og
vente pau.

Arid erLed es nu i den kommende Vin-
t·ertnrnerin.g, som skal spilles i Grur-
per med 10 i hver. H:er kan vi fast
læg_ge Spilleaftenerne lang 'rid i - .B'or
vej en, ~g in~en behøver at gan og ven
te.

VINT.ETITli""R.Ft!;lUNGEN begynder Onsdag
d øn 5, September, og vi forventer,
t Del ta.,3elsen bliver stor 7 cgsaa af

den Gnmd, at der jo bliver langt
større i:ræmier at spille on end sæd
v:mligt. Vi maa dog advare alle, der
ikke er saa ~odt som r-Jikre paa at kunne genncmfør-e Turneringen mod at til
melde sig, da Ulemperne ved~ at nogen
træd er ud af 'l'urneriueen i Utide 1 er
alt for store for de øvrige DeL tagere.

cna. l!'ABER.



ges over A"ledlemmernes egne Partier,
da man jo lærer mere af sine egne
Fejl end af andres,

4, Jens Enevoldsen~, da han er en af
de fa.a Forfattere, d-er fortæller
sine Læsere9 saa man forstaar det.

5, Noter de forsømmelige Spilleres
Navne paa. en stor, sort 'Pavl e , op
stillet, saa den ikke kan undgaa at
blive set.

6. Ja, en Gang imellem.
7. Nej. !faar alle :MedlemJnerne er til

Stede, kan der faktisk ikke være
flere med de Lokaler, der i 0j e-
blikket er ti: Kluobens Raadighed.
Saa endelig et :l!'orslag til Dobbe L t-

runde: Kan der Lkke inden for hver
Klasse laves mindre Grupper i Stedet
for store, som af Bestyrelsen fore
slaaet. Derved kunde der maaske bli
ve Tid til at spille 2 Gange med hin
anden.

}foranlediget ved nogle Indlæg og
mundtlige Heuvendelser ang. Punkt 7 i
Rundspørget (:ledlemsantallet) tillader
jeg mig føl;~ende egne lletragtninger;
Med den kommende Vintersaison vil der
Vel som sædvanligt melde sig en.Del
ny Medlemmer. r-et vilde være en be
skæmmende Situation at skulle afvise
disse paa Grund af Vanskeligheder,
som - alt taget i Betragtning - ikke
skulde være uovervindelige. Vi øn
sker dog alle at se flest muligt inden
for vort kære Skaksamfu..11.d,

Paa manges Opfordring fcr-tsæ t t e.r
vi her og i kommende Numr s vore teo
retiske Betragtn.in,:--ser, der vil blive
givet i smaa, smertefri Portioner
uden stærk Tilsætning_ af vidt;løftige
Varianter! som ingen alligevel kan
huske,
1, Bv.dapester-Gambit:

d2-d4 -s.g8-f6 2 .c2--c4 --e7--e5
Denne aan~rige Gambit blev skænket

Skakverdenen i 1 917 • TIens Skab ere var
de ungarske Mestre Aboneji og A, Stei·
ner. Dø f ør s te Re sultater var afgø--
rende og fæstnede den .Anskuelse, at
2 S,gl-f3 var stærkere end c4, Imid
lertid kom man sig snart saa meget
efter 11.Bu.dapesterforskrækkelsen", at
denne Spillemaade sjældnere forekom
i Mestertu..rner:ingerne. Men fra A~id
ten af Trediverne dukkede en ny Be
handling af denne Spilleaabning op
(.taiarowicz--Va:rianten), som ganske
vist eI'-dnu ven~er sin nøjagtige Ud
forskning. Por foretagsorrune Spillere
byder alligevel Budapester-G-ambitten
en velkommen Afvigelse fra det va."YJ.-•
skeligt behandlelige indiske 8pil,
Der findes kun ee~ Fortsættelse, der
kan briLge Hvid i Fordel, og det er
med 3, d+ e5, at moo.tage Gambitten.
Trækker sort -:'le, 3pringeren til g41

fortsætter hvid med 4, e2-e4 og giver
dermed straks Gam"bitbona.en tilbage.
Sort raader ganske vist over 3 Mulig
heder -- Straks at tage Bonden - Retis
skarpe ~•ræk 4. h7--h5 eller det gambit
artede Træk 4, d7-d6, men med Paa
passelighed fra hvid vil han nemt
undgaa særlige Vonskeligheder.
F·ajarowicz-Varianten i Budapester
gambit 1,d4-S,f - 2,c4-e5 -- 3d+e5
-S,e4 !? Denne ny Vending i :Buda
pesterga.mbit betyder muligvis en
værdifuld Forstærkning. Springeren
udretter mere paa e4 end paa g4, da
den behersker Felterne d2 og c3 og
har et eventuelt Tilbagetog til c5
til Disposition. Hvorledes hvid
bedst skal behandle denne ægte gam
bitmæssige Spillemaade er endnu ikke
fo.Stslaaet' (fortsættes)

C,F,

·r__ O_lliI __ :a_ 0_L __ A '.P._u__R_N_E_R_ I_E__ G

Der vil nu i Overgangen. inden vi
begynder paa Vinterturneringen være
en Del Spillere; :som ikke har noget
nærligt alvorligt at ~age .sig for.
Hvis der er tilstrækkelig. Stemning
derfor, kan vi arr.angere en Tombola
turnering1 som vil strække sig over
2 Aftener. Man inddeler Spillerne i
4 Grupper, og der trækkes Lod om,
hvil-ke Modstandere man skal have.
Dog bør det undgaas, at to Spillere
af samme Gruppe kommer til at spille
mod hinanden, Hver Deltager spiller
2 Partier med den ham tildelte Mod
stander. Vinderen af et Parti faar
et Nummer. Bliver et Parti remis,
trækkes der Lod om Nummeret. -
IG.ubben udsætter ialt 4 Pr-æmi e r , som
til Slut Indehaverne af :Numrene-træk
ker Lod om, dog saaledes1 at ingen
fa11r mere end een Præmie. Hvis nogen
af Deltagerne har Lyst til at sætte
Ekstrapræmier ud, vil det jo kun
forhøje Ji'ornøj els en ved at del tage.

C. F,

--------------------------------------
Udg. af Vanløse 'Skakklub,
!formand~ Chr, Paber , Jydeholmen 27.

Damsø 2689,

Redaktør:, Johs. Mik1relsen,
Jydeholmen 29.
Ilamsø 5775,

Tryk; Capax-Valby,

.Hed.



FRIBONDEN
M E D L E M S B L.A D F O .R VANLØSE SKAKKLUB

Nr. ·9, September 1945, 2. Aargang ,

K.AH VI BLIVE S'l'ERKERE - ? til i Vinterens Løb at komme ud til
os et vist Antal Aftener fra n~ 18

ret er et besynderligt Faktum, til 19 og hver Gang paa det store
at en Skakspiller kan opnaa en vis Bræt gennemgaa et af de nævnte Par
Styrkegrad og saa tilsyneradende Lkke tier, medens a.e to Spillere i et For
naa videre. Her kan han blive staa- Loka.Ls s·pil·l~r videre paa-det aJbrud
ende· i en· Aarrække - maaske hele Li- te Parti,. som samtidig kommen t er-e e
vet igennem ·med smaa p·eriodi·ske· Ud- videre.
sving i Plus- eller Minusretrung. . Naar vi saaledes faar vore egne

Et ·saada..YJ.t Standptu1Jct ka..YJ. i nng- ~•ejl belyst paa Stedet, kan der være
le Tilfælde opnaas paa forholdsvis en vis Mulighed for, at vi for Frem
kort Tid·- andre kan være adski'llige tiden vil kunne undgaa dem og dermed

Aar om at naa hertil9 men saa komrrier
de heller ikke længere. Hvad kan
være Aarsagen til det - ?7? Er det
manglende Evne til ·paa egen Haand
vedblivende at kunne arbejde· sig op
ad, eller er Grunden at søge andre
Sted-e--r. He..'ll' eer.. Spiller kan bl-ive·

stige nogle Trin højere paa Styrke

listen.
CHR. FABER.

V IN TER TURNERING.EN

Onodag den 19, September.
2. P.u.nde i Vintertu:rneringen.

Onsdag den 26. September.
Hængepartier.

Onsdag den 3, Oktober.
4. Runde i Pokalturneringen.

Onsdag den 26. September IQ. 18-18,45
Harald Enevoldsen kommenterer oven
nævnte udvalgte Parti.

Det lægges Medlemmerne stærkt
paa Sinde at møde præcis EJ.. 18 de
Aftener5 hvor Enevoldsen kommenterer,
saaledes at der kan være absolut Ro
til denne meget vigtige og forhaa~
bentlig nyttige Undervisning, vi
he:r byder Medlemmerne.

naa ligge os alle stærkt paa Sin- Onsdag den 12. September.
Hængepartier. Tre første Grupper
S!)iller 18.Træk.

Mester, hvor for kan saa ikke alle an- Onsdag den 5. September.
dre blive- det? Da det jo her i Klub- 1. Runde i Vinterturneringen.

ben

finde-Midler til, at dette kan ske.
Vi har prøvet med-teoretiske Fore

drag - med Besøg af Mestre og Stor
mestre --meQ Simulianspil o.s.v. -

al t_sa.mmen med et tilsyneladende pau
vert Resultat.

Nu har vi imidlertil fundet ud

af en Metode, som muligvis skulde
kunne.hj~lpe lidt i positiv Retning.

Qnsdag den 12, September spil~
ler.de første tre Grupper (altsaa
30 Spillere) Lmod hinanden 1-21 3-4
o s s vv , 18 Træk ind i. et Parti, Par
tierne af'Lever'ea til Turneringslede
ren af d em , 6.er har ført· 'd e hvide

Brikker. Vi sætter os derefter i

Forbindelse med Her, Harald Enevold
sen, som faar fartierne til Gennem
sy~. Tienne Mester vil vi saa formaa

de, at vi alie naar en saa stor Spil

·lestyrke som muligt~ maa vi søge at



YINTERTURWERINGEN 1944-45,

Vi fortsætter vor Teorispalte
og vil nu tage Drorn1ing·~ga.mbi {ten
op til Overvejelse.

1,d4-d5. 2,c4-o6.
1.d4-d5, 2,c4-d+c4.

Slavisk 11

Modt. Dr-.gambit

Med Garnbi ttens Modtagelse
2.d+c4 giver Sort imidlertid de hvide
W~dterbønder frit Spillermn, da ha,.~
ikke mere bevogter det vigtige Felt
e4, i alle Tilfælde en Mangel, aer
vel ikke ligefrem fører til Tab, men
som de fleste Spillere dog u.ndgaar.
Ved Afværgelse gives der for Sort to
Muligheder; Enten besJ.utter han sig
til at forsvare Bonden, eller til
et Modspil. Det er klart, at et For
svar af Bonden paa d5 ved et Bonde

træk 2.e6 eller c6 er fordelagtigere
end ved Officerer1 altsaa ved 2,Sf6
eller 2.Le6 ?1 idet herved det fore
løbige Herredømme over e4 opretholdes.

I Virkeligheden er Beherskelsen
af Centrum af en saadan Betydning,
at begge Afværgelsesmaader, altsaa
2.e6 eller 2.c6 i Almindelighed an

ses for de bedste,
Af Modspil er ALBINS Modgambit_

det vigtigste; 2,e51 og desuden kan
der ogsaa spilles 2.05,

Vi vil i de kommende Numr ø af

"FRIBONDEN" behandle de forskellige
Spillemaader i Dronningegarnbit i

den Rækkefølger som Sagh.7mdskaben
mener kan tilkomme dem i ·deres ind
byrdes Styrkeforhold til hinanden
Normal Afværgelse: 1.d4-d5, 2,c4-e6.

Points.
li

li
li

Points
li
li

Points.
11
li

li

51/2 Points.
--. li

41/2 li

41/2 li

6{i2 Points,
5 /2 11

4 !I

11

4 li

4 11

Hj. Hanaon .
s:Lgn.

51/2
53/i2
41/2
41/2

51/2
5
41/2
41/2

F. Hol:m.berg
Aa. Laursen.
E. Pedersera

A. Jørgensen
F. Slente
E. Larsen
G.F.Eriksen
A. Slente
Vedelskov

K. Christiansen
0. Seidler
C • .Antlresen
rn• ~rn , ..J enser.

Aa. Wu.lfi'
Ee.v. Knudsen
Chemnitz
P. Ottesen

2 ~ _§!'.'~J.lP. e.

4 o,_~!'.~J2!>8 •

1. Gruppe.
----:....:....

K. Iversen
E". Yoss
Damkjær
Jørg. Jensen

3 •.-~!:~EE8 •

D R C R N I N G E G A M B I T

1. d2 - d4, d7 -. d5.

2, c2 - c4,

Hvid truer allerede nu med at
skaffe sig betydelige Fordele ved
c+d5J idet (efter evt. D+d5, 3.S-t,3)
det ikke.ale~e betyder en vigtig Tem
pogevinst Y men tillige Oprettelse af
et stærkt ~vidt Bondecentrum, af

hvilken Grund Sort straks maa tage
Hensyn til denne stærke Trusel og
pla.Ill!!æssigt rette sit Forsvar, resp.
sit Modspil derefter. Sort har at
vælge imellem Ga.rr..bittens Modtagelse
eller Ai'værgelse,

Albins Modgambit ~ 1.d4-d5, 2.c4-e5.
Andre Be avar-el ser-: 1.d4-d5, 2.Sf6 el.

Sc6 el. c5.
(2.c4-Sf6 kaldes Marshalls.Afværgelse,
2,c4-Sc6 er bekendt som Tshigorins
Afværgelse).

(Fortsættes1

C. F.
----~----..-..---- - ..._ _
Pormand i Chr. Faber, Jydeholmen 29,

DA.msø 2689.
~uxneringslederr Hj, Hansen, Aaleki

stevej 223 - DAmsø 4728 x.
Red,: Johs. Mikkelsen, Jydeholmen 2·

DAmsø 5775,
Tryk: Capax-Valby 1207,



FR
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Nr. 10. Oktober 1945. 2. Aargang,

CHR, FABER.

C. F.

Spi~ i Offensiven! Et defensivt Spil
fra Starten er halvvejs et tabt Par
ti. Glem ikke, at der er flere Mu
ligheder end netop det Træk, De
først tænkte paa! Overvej ogsaa dem.
Sidst, men ikke mindst1 begynd altid
Spillet med den urokkBlige, faste
Yilje at ville vinde Partiet!l!

· Husker Tie at spille eiter
ovenstaaende, bliver Resultatet,
at - p e kan!

H. WINDE-WIE!.1/IER.

Vil De opleve - en helt ny
Fornemmelse - ? Saa betal hurti ø t
Turneringsindskuaet for Vinte;t~
nering og eventuelle Restancer.

· Jeg m6dtager ogsaa gerne For
udbetaling for 1, 29 3 eller flere
Maaneder. Saa vil ogsaa jeg -{Kas
sereren) opleve - en helt ny~or
neinmelse·- !

()

H, WIN'DE-WIEMER.

U ]) V I D EV I

Tak,

S K A L
F R I B O N D E N

Er det paa Grund af Pladsmangel
i FRIBONDEN" at vi ikke faar alle
Resultaterne fra Vintertuxneringen
1944..:.457 Det kunde ellers være
rartj hvis vi havde faaet en Over
sigt over de forskellige Spilleres
Styrke og ligeledes bemærket evt.
Op- og Nedrykninger, men er det ~f
ovennævnte Grund1 synes jeg, Tiden
var inde til .en Udvidelse af Blaa~~.
rt:aaske er· .det Bladets lille Formt. t;,
der afskrækker Medlemmerne fra aT
give de;res Besyv med i Klubbens , n_
terne Liv. Lad os høre, hvad Mea
:emrnerne har at sige, og lad os_ i__
1]'emtiden arbej_g.e med faste Lipier
og lad os ~olde det. Tien sidg~e
3'orand:ring med 6 Grupper er vel.
~ommet bag paa de fleste af os.

EIGIL PEDERSbi.!,

~edlemmerne plejer jo ikke at~e
slemme til at fylde Bladets Spa.L -ter.
Evis 'de t skulde vise sig, at der kom
mer saa mange Indlæg, at det kon
stant kniber med Pladsen, vil Be
styrelsen tage en Udvidelse af Bla
det under Overvejelse.

I forrige Nr. af FRIBONTIEN skrev
Formanden en Ar'tikel' ti tlet "Kan vi
blive atær-knr-e?" Svaret vil blive
som Overskriften. Ja! - Vi kan!Hvordan? -- -··-·-··· · · ·· · ·

DEt er med Skakken som med det
meste her i Livet, intet naas uden
Kamp. Hvad forstaas ved Kamp?
Kære Ivledskakspillerel Lad Dem aldrig
fravriste den mindste Bonde uden at
faa Kompensation. Vær omhyggeligt
paa Post for de lumske Afdækkerskak
ker! Pas paa egne Brikker, som staar
i Slag, oe fjern ikke tankeløst· den
Brik, som garderer dem. Vær paa Vagt,
hvis Deres Modspiller begaar en saadan
Fejl. Tænk Dem altid om endnu engang
- før De trækker. Lad Dem ikke for
lede til at 8pille for nurtigt. Bru?
Deres Tid! lfa,nge, - ja, alt for maa
ge Partier tabes1 fordi man har sae
travlt. Opgiv aldrig et Parti, se::.v
o:æ det sta2r :nck saa daarligt. Forsøg,
CJ;l ikke De, i_ L2..ghed med hvad mange
n~esterspillere nar" gj•ort, kan kæmpe
Dem til en Remis- eller en Patsti:ling.
Husk: hvis De spiller for V.S. moi
andr e ,("J-L,-t-·e~• ..,t, Pa-'-u::; 1/2 'PoJ·Y1t -·~..:. .1.....,;... l "i5 (., , _ 1 .• - .J .......... ,

JA!-VI KAH!
- - - - - - .. ■- - - · ·- - - - - --- - - - .. - - -

K L U B T U R N E R I N G E N---------·- -- ..... -. ---·--·-----·-- .... .,._._

Paa Repræsentantskabsmødet den
21. Sept. bestemtes det, paa Tilskyn
delse fra Bestyrelsen, at de to øver
ste Rækker (12 Hold) skal slaas saJll
men under I'ællestitlen "Mester af
1 ste Rækken . .

Der spilles i .2 Grupper med 6
.Bold i hver. Holdene fordeles sa .Le
des, at de 2 Grw)per saa vidt mul:.._gt
bliver iige stærke. De sejrende Hold
i hver Gruppe udkæmper saa til Slut
en ~amp ~~-~ørstepladsen, og de to
lavest placerede Hold spiller en Kamp
om, hvem der skal rykke ned i 2den
Række.

Danna Ord11ing har den Fordel, at
vore 1ste Bolds Spillere faar Lejlie
hed til at prøve Kræf_ter med meget
stærke Modsta..~dere. ~- Vi maa stadig
yde vort Bedste for ikke at løbe no
gen Ri;;;iko :for Nedrykning.

Vanløse tilmeldte i Aar fem Hold
til Klubt.ur-necLngeri, ·vi . behøver ikke
her at gentage vore tidligere Udta-

. lelser om., at vi selvfølge:J_ig· alle
betragter det som· exi·- Ære at blive ud
taget til at repræsentere Klubben paa
et af Holdene, og at. yi al tid maa an
strenge os til det yderste, naar vi
for· Klubben spiller mod en Modstander
:fra en frernmed Klub ,



OLIEJ';T.sRil'G

I Pri b onden s lii"r. 9 kom Resultaterne
af Vin.terturneringen 1944/tVi. I Hen
hold til de for. de:nne Turnering gæl
dende Regler skulde Spillere, der op-
i1aaede 5 P't s , og derover, rykke· op,
og Spillere, der opnaaede 2 Pts. og
deru.~der1 rykke nei.
Det er mel 3eklagelse, jeg ser; a
disse Regler· ikke er. fulgt, og d~t
vilde -være ønskelig-t at faa at vide,
hvilke Retriingslini er der er fu.lg.t ved
Vintertlu-neringen· 1945/46' s Anlæggelse.
Klubbens nye -~-2-3 Inddeling forrykke
jo ikke d :n Kend sgerning·t at err Mand,
jer spiller i 3 :a, i Virkeligheden
spil 1 er i 5 . ·;.ruppe~ .
Saaf~emt man havde inddelt Spillerne
i Grupper og indenfor hver af disqe
Grupper -(A1 13, ·og evt. C) for etage t
Lodtræknin.c;, havde den nye I_nddeling
haft sin Eerettigelse og paa ·denne
Maade ~ivet Spillerne en Del ny Mod
s tand 9 -mer; nu, hvor den først frem-
k omne'r efter :i:.,;.rneringeris Begyndelse,
virker den latterlig1 hvis ikke Hen
sigten netop har været at gøre kom
plet Grin med MedLemmer'n e . · Hvorfor
saa ikke nøjes med een Gruppe og saa
benytte h e l.e _'.J.fabetet; saa er vi jo
allesammen i 1, Kl.?
Jeg er af den Opf'att eLse , at de aJ1-
·svarshavende for saa.vel Deltagernes
Gruppering i Vinterturneringen som
for 1-2-3 Inddelingen i nogen Grad
savner Kontakt med Foreningens saa
kaldte svagere Spillere.
Dette ?orhold bør ændr~s, og jeg hen
stiller til ?ormanden at gøre det i
Oktober ko:mrrende Medle~smøde, hvor
?ormanden i Pø.l.g e Lovene skal aflægge
Isez-e trn.ng , til en fri Diskussionsaften,
saa Medlemmerne kan faa Lejlighed ti
at fremfø~e deres Ønsker og kritisere1
hvad der er at xritisere. En Diskus
sion i FRIEOH.i.::EN, hvor der er en Maa
ned mellem Indlægene, for-skomnar . mig
at være utilfredsstillende,
1 tsaa - kure I'orrnand - lad Folkets

Røst lyde i Oktober. .
UFPO JEKSEN.

VIl'ITE.RTDnNERI!,TGEI:J
er nu i fuld Gang - og 2. Pu.~de
paabegyndt.
et maa anbefales Spillerne at

studere Spillep--lanen for Eaaneden.
Send .A:fbu<l, dersom De bliver for
hindret paa de Aftener, hvor der
spilles 'Curriering.
Der vil uvægerlig falde et O til
den, som udebliver uden Afbud.
Samtidir:,; kan det siges, at det er en
Uhø fLi gh ed over for a en W.oø.stander,
man har- <len paagæ'l derid e Aft-2E, og
som maaelce ingen 11/iodstancter :1:'a2r 1
fordi hans Tid gaar med at vente.
De nye Medlemmer vil j e_,5 gerne
oplyse om, at de, sarntidifs med at
de aflever.er deres Parti, skc>l no
tere Re sut tatet paa Listen, som er
ophængt i Lokalet.

HJ. 5:AHSE:N.

Denne fastlægges dor, med det Forbe
hoLd , 8.t .tndringer kan ske, hvis
Klubt~rneringen kræver det.
OnsdaK._ d7n 10. 0kt.
enskabelig Match mod Rød ovr-s. Skak

klub, (35 Mand paa hver Side). V!S'
ager dog muligvis vore 10 stærl-::e.

ste Spillere fra.

Onsda.& den_ 17 ._ 0kt.
ori ved Harald Enevoldsen Kl.

,Ian bedes saa vidt muligt - fol'
undgaa Forstyr_relse - møde før
n. 18 - eller. efter IQ. 18.45.
Derefter spilles 3, Runde i VintE>r
turneringen. (Urene sættes i 2-an
Kl. 19) •
Onsdag de~ 24. Okt.
ænge- og manglende Partier.

Onsfta.g_ den_.31 • 0kt.
5. Rund e i Pokal tu..rneringeE.

Af tekI'-iske Gr~nde fremfører Forman
den ikke sin ,:'.jeretning før i Novem-

FRIBONDEH udgives af Vanløae S~a~
Klub.
Formand: CHR, FABER, Jydeholmen 29,

Diunsø 2 689.
'l'urneringsleder: HJ. P.ANSE!"!, Aa.le-

.ki stevej 223 - D.Amsø 4728x
Re6.. t JOHS. MIKKELSEN, Jydeholr.ie:r_ 29,

DAmsø 5775.

Tryit; Cl\.PAX-VALBY 1207.

. Red.

C. F.er.

Faa Gr·c;.nd af Pladsmangel man vi ud
skyde Svaret til Uffo Jensen til nLl
ste Hr;

2 PR..fu""'mER TIL VANLØSE

Paa Repræsentantskabsmødet uddelte
l"ormanden CIL OLS~N Prænu.er-ne for
deri nylig afsluttede Klubturnering.
I 2, Hække mod t og V.S. 21 Præmie.
et S8ll1I!!e Val' :i.'ilfældet n e d 5. Række,

hv oz- vi lit.::eledes har vund e t 2' Præ
mie.



FRI ONDEN

K L U B T U R N E R I N ~ E N ~

nering, De1°efter Hængeparti er.
1. Hold skal spille mod Valby i
Valby en af de første Mandage.
Kampaftenen er endnu j_kke fastlagt.
4. og 5, Hold skal spille en af
de første Torsdage mod Herlev
(Sptllested Herlev Kro) Spilleafte
nen er endnu ikke fastlagt.

For alle Kampe i den kommende
Klubturnering gælder tlet, at Møde
tiden er Kl. 18 3/4, og ~t Urene
sættes i Gang Kl. 19, 18 Træk i
Timen.

A AH S

1. Hovember begynder 1, Termin
i K.S.U.s Klubturnering, som i Aar
har et Omfang, som alerig før. Der
deltager 12 Hold i den kombinerede

:foster- og 1. Række, I r" enne Række
skal Van.Lø s e møde F.S., Br. s.,
Vb. s., 1860 og K.S, - altsaa 5
Kampe.

I 2. Række deltager 9 Hold
(8 Kampe) i 3, Række 14 I-fold (6
Kampe), i 4. Række 14 Hold (6 Kam
pe) og i 5. Række ikke mindre end
20 Hold (6 Kampe)

Det vil sige, at d8r kommer ca
700 Mand i Ilden. I dette Masseop
bud gælder det for os i Vi~terens

CHR • .D'ABER. L~b at spille, saa vi ik~e ~omm~r
....... ·--··--·--··-·-· til at gøre en altfor- ynkaLf.g Figur.

navnlig gælder det for vort" Mester
hold at holde sig saa meget over
Vandskorpen, at vi ikke skal lide
den Tort at blive Nr. sidst og bli
delig rykke ned i.2~ Række ved den
tvungne Nedrykning, Men givet er
det, at vi maa tage os sammen. Da
der er 9 Hold i 2. Række kommar
hvert af Holdene 1 - til at spille 2
Kampe skiftevis 1 en Termin, og
det har tr:uffet sig saadan , at vort
2. Hold skal spille 2 Kampe i 1,
Termin.

Vanløse stiller 6 Hold: 1 Mester
et 2.,et 3~1et 4., og to 5. Hold.

A N for N O V E It BER Vi ved alle hvad det gæld.er - Vi maa
hver Gang __yde vort bedste.

C.F.

FJORTEN

Der vil ogsaa i Aar blive arran
geret en Tombola, til hvilken Me.d
lemmerne. jo :plejer .at give Gevinster
ne, Jeg læg§er selv for med 2 Male
rier som sædvanligt. Bestyrelsen haz
nedsat en Festkomi te, som allerede
har begyndt at: lægge Hovederne i Blø1
for at faa en Aften ud af det. Godt
Humør tager vi altid med hjemmefra.

S P I L L :S }' L
Onsdag den 7:
2. HoLd spiller mod FrederH-csberg
paa Hjemmebane, Resten af Spillerne~ _ ,----•---'------ _
Manglende og Hængepartier.
Onsdag den 1 4 ~ Kære 0 F. F O J E N S E N •
2, og 3. Hold spiller mod Hu~um. Kam- Af dit Indlæg i Oktobernummeret
pen forega&.r Storegaardsvej nr. 5 - fremga.0tr det tydeligt, at du de-s-
lige ved Apote~-::et, Husum Sporvognenes værre Hcke var nærværend e paa sid
Endestation. De hjemmeværende spiller ste Drdinære Generalforsamling.
4. Runde i Vinterturneringen. Ilen bestemte nemlig, at den kommende
Onsdag den 21. altsaa den nu igangværende Vinter-
5. Hold spiller mod Husum - aamme turnerine: skal spilles paa den Maa-
Adr. som ovenfor, Hjemrq.e _ spf.L'le.r vi de, at Medlemmerne fra Nr. 1 og ned-
Hænge- og manglende Partier, . efter skal inddeles i Grupper paa
Onsdag den 28, 10 i hver og alle skal spille mod
Teori med Harald Enevoldseu, Form:-m- alle, og at to skal rykke ned og
den aflægger Ber-e trn.ng og uddeler a-1; to sl·.aJ. rykke op.
ræmier for ci.en afsluttende V:i.:".l-:Art11:""- Da G-eneralforsamliw;en er høje-

Festen vil finde Sted Søndag
den 2, Dec. fra Kl. 17 til Lukketid,
Grunden til, at vi afholder vor Fest ----·· ---------------··-· _
en Gang om Aaret, er hovedsagelig
den, at vi vil give Medlemmernes
Paarøreride Lejlighed til at u:nder
søge, hvad det er for en Sla6s Men
nesker, Mæ~J1erne·kom~er sammen med
Onsdag Aften, og de, der har delta
get i vore Fester vil have konstate
ret, at de ikke plej er at være kedeli
ge,

Skakklubben r; B O R U P II afhol
der et Skakstævne Søndag den 11/11 -
45. Klubben fejrer sin 3 aarige .Fød
selsdag og har inviteret v.s. ·til a
deltage med et 8 Mands Hold, Ho1det

-vil blive udtaget fra 05 med Nr. 26
paa Styrkelisten. Der spilles fra Kl.
10 - 16 V2 med 1/2 Times Frokostpause.
I Stævnet deltager Brønshøj, Carls
berg, Husum, Politiet, Sporvejene og
Nørrebro A.rb. Skakklub.

HJ. HANSEN.

F_ø_ d s_e_l_s __d_a_e;_! __ -

I Fjor afholdt vi ingen Stiftel
sesfest, dels fordi vi ikke kuILne faa
-Lokaler den Aften det passede os, og
dels fordi Tiden var saa besværlig,
at der ik..~e var megen Grund til at
feete.

Anderledes i Aar 1 '



CHR. · :B'ABZR.

ste Myndig~1ec.1 I.an man ikke uden vide
re kalde dens Eestemuelser for latter
lige, og <let er jo -en 'absurd Tan}::e,
at den skulde vilae --gøre Grin - ( som
du siger) med sig· s.~:;J._v. Naar der som
nu deltager ca 70 ijedl~mmer i Vinter
tUI1neringer ,· ser _·ae-L.j.o .a.kke saa .g.od t
ud at kaLde de s Ld s t e Grupper for
6. og 7, .Klaene SJ;>illere, for det er
de jo· ikke.• - Derf.61•- ½.ar :1,fa tchudval
get foretrukket dqn ·p~aktiste Pdvej
at ka.l de 'Grupperne for._A og· B. Kære
t:Tffc, Jensen! Jeg -pe:r;;aonligt har Lkke
noget--s◊~ hal s t ifuDd '.i=L_t gøTEL 3eret
ningsafte~en til en.Diskuttonsaften,
men Erfaringerne fra )}en~ralforsam
lt~gerne: viser jo1-~t·d~r:er meget
faa , _ der ønsker ~1 ytr_e El?-s.• Desuden
har Generalforsi~;Lin~';)n jo ønsket,
at der paa denne~Aften; kun skal af
lægges Beretning. Ellers havde den
vel heller ikl{:e amputeret sig· selv,
aaa der nu kun hol d ea en Generalfor
samltng om Aaret.

Endv.i.d ez-e ønsker man som nu 1,,
2. og 3. Kl" Spillere i Grupper
saa :r_iær 19. ~.1ang_ som muligt, men
opstillede efter Lodtrækning ikke
efter Spillestyrke, saa Modstan
derne varieres hvert Aar, og tvun
gen Op- og Nedrykning efter Kvo~
tientberegning.

Det var altsaa dette vi skulde
have diskuteret i Nov ember , men
Formandens Ulyst dertil skuffer.

Gaitske vi st kan 'lO Mands Begæ
ring_ derom skaf I'e en ekstra Gf.,
men --de-t er ingen Revolution vi vil
lave. _ Vor ]'ormand er vi eLl.ez s gan
ske· godt tilfreds med. -ira.aP v i . se'r
hvad 'andre Klubber maa nøjes .med,
kan vi være stolte af C, Faber,
Hans vegenyttige Arbejde har.gjort
v.s. større omend· ikke stærkere.
Uariae t de B'agateller; der kan være
.o~,·imellem~ skylder Klubben ham
['ak.

UFFIQ J:EN.SEN.

1. Hold skal spille mod Valby i
Valby Manclag den 19. November.

FRIBONDEN udgives af ·Vanløse Skak-
klub. -

Formand: CHR. F.ABEil, JY-deho.lmen 29
· Damsø 2689.

Turneringsleder~ HJ. H.A!•TSEII, Aaie
kistevej 223 - :Pamsø--4728x

Red.: JOHS, MIKKELSEN, Jydeholmen 29,
Damsø '.J-775.

Tryk: CAPAX-VALBY 1207,

FABER.CHR,

Afsluttende Svar ·til Uffo Jens-E!n..
1. Generalforsamlingen blanded:e

sig i Vintertv.rneringens -T_i1-
rettelæggelse paa .Opfor.dri_p.g
af Bestyrelsen, sorrr ønsked-e at~
høre Gf. Mening om de Retnings
linier der skal følge~.

2. Matcbudvalget vælges ikke af
1lestyre1sen, men af Gf., og
Hensigten med et M. er_ den,
at det til enhver Tid skal
kunne klare enhver Skaksituation
derfor de 3 stærke Spillere.
Hvis Matchudvalget blev udvidet
til 7 eller 9 Mdl. vilde det
sikkert blive et altfor tungt
og usmidigt Apparat.

3. Det med Lodtrækningen forstau.r
jeg ikke rigtigt. Der afgaar jo
2 og komrner· 2 nye til i hver
Gruppe aarligt. Opstillingen

-varierer altsaa automatisk.
4 •. .At .ar.rangere en Diskutionsaften

kan maaske være baade underhol.
dende og morsomt, men vigtige
Ting kan jo H:Jce bestemmes uden
om Gf.
Forøvrigt glæder det mig selv

følgelig at du er glaa for Forman
d.en, - men det er næsten for mange
Blomster.

Paa Grund af Reds. Velvilje har
jeg faaet Lov til at:svare Herr Faber
i dette Nr. for at undgaa de 30 Dages
Forglemmelse af.denne vigtige Sag.

Vor kære Formand gør mig opmærk
som paa, at Generalforsamlingen som
højeste Myndighed har fastlagt den
nuværende Vinterturnerings Rammer,
men· han glemmer, at ved.tidligere
Lejligheder at have afvi.st Generalfox-
samlingens Indblanding ved Turnerin
gens Tilrettelæggelse med den Moti
vering, at dette kun vedrørte Match
udvalge~. 1Utsaa: Naar det passer
He·rr Faber er det Generalforsamlingen

,der.er afgørende, undtagen naar den
al tsaa H:ke er det. Det er vist det
man kalder Smidighed. Vi'kan vist
hellere blive enige om, at Matchud
valget som udpeges af Bestyrelsen,
som vælge_s af G-.F., hi'd til· har ver-e t
enebestelllI!!ende. •

Formanden paapeger, at'der ingen
Lyst var til at tage Ordet :p38,Gf-.,
men af forholdsvis nye'Medlemmer
kræves der j_o et_ va st Mod -o:g nogen
oratorisk Begavelse, for .a t kunne
hamle op med vor Formands Vel tal en
hed. Naar jeg, daværende Turnerings
lederf er bleven opfordret til at
tette Disse Foretpørg~leri er·dei en
Tillia, der v i.ae s .m:\.g, ·idet man _haa
ber -mig i Stand til at· kunne r-aa be
de ansvarshavende op. Lad mig da
gribe om Nælden med fast Haand. HvaQ
er man uti:J_fr_eds med? Det er Match
udvalget, der ::ma Turnering91 ederen
nær, ude'Lukkend e bes taar af L Kl.
Spillere, der·-~iritet 8.lier ◊-m 3, Kl.
~pille~tyrki. ·

Hvad er det' man øn'sker?
Et udvidet Tuinering$Ud_valg, be

staaende af et1. 'i'i'1-lidsmari'd fra hver
Qruppe. Disse træ~er earnmeri ved .
hver __ 'fu_rnering~ Plaillægselse og
varetager dcre.s Gru,ppes Interesser.



FRIBO DE.
MEDLEMSBLAD F O R VANLØSE SKAKKLUB

Nr. 12. December 1945- 2. AarganJ,;,

----------· ----- ----- ----------------

F E S T E U N·u. nærmer Timen sig
-========== for STIFTELSESFESTEN.

Søndag den 2. :Secem
ber Kl • .11 (ikke som meddelt i
K. S.U. Bladet Kl. 19) sætter M·u.sik
ken i med fulcit Drøn, og Tombolaens
Hjul begynder at snurre. Festkomi-·
teen har bl. a~ skaffet nogle før
ste Klasses Kræfter, som skal under
~olde Publikurnm~rne. Kl. 18 sætter
v:. os til KaffP.bordet med derti°l
hørende Taler og Sange o.s~v. Et
Mester1ansepar-vil sætte os ind i
de sidste ny Dan aaf'Ln e s s e r , I Da
gens Anledning udk0mrner_et særligt
Festnummer af 11FRi:SONDEN11, som Povl
Ottesen har overtaget Redaktionen
af. ~et glade Humør har vi salv
med hj emmaf'z-a , - De Medlemmer i
som har lo~et at skænke Gevinster
til Tonbolaen, bedes· afleve-re disse
senest Onsdag· j en 28, JIJ ov , ·
G-od I'ornø i e.' f;E'; FESTKO)lTTEEK,

. . . .

Mesterrækken A:----,·•·---
K.S.-F.S.: 81/2-51/2 + 1 Hængep,
Br. S, -18~0 i 43/i2_-~it2 + 8 Hæng ep.
L.].-Vh. o.: 4 /2·-'J /2 + 7 Hængep .
Meste~·række Bt
I .K.-Ba, S, :· ?j2-31/2 - 2 H.
s.s.-su,s.: a/2-61/2
2. Række i

F.s.-v.s.: s-2.
I.K.-8p,S.: 41/2-11/2 + 4 H.
Ly,S.-K.S,: 21/2-21/2 ... 5 H,
Br.s.-su.s.: 51/2-11/2 + 3 H.
Hu.s.-v •.s .. : 4-4 + 2 li.

.2..!-~__; AJ._
K,S.-F.S.: 5-4 - 1 H.
Br,S,-Ø,S.: 31/2 - 21/2 - 4 H.
v.s. - Hu.s:: 51/2 - 41/2.
: • Ræk}f:.€.L..&.L
Po.-Ba.i 8-2TS.Bo,-186O: 4-3-3H,
s.G.-Vb.s,, 5-4-1
4. R.mkke: Ai
J;_y.S.-K.S.: 3-2-'3H.
~.F.-Br.s.~ 31/2-21/2 - 2 H.
Her.s. - v.s.i 6-2.
1..!._J?,jg_l{:ke: B g

Ba,B.-FoTS,1 41/2-31/2
Py , S • - Si.:... , S , • 7-1
Vi.-S.C.: 6-1-1 H, (forts)

er nu j_ :fuldt Sving) og, vi vil
hver Maaned i "Ji'RIBON:CfilJI' bringe
de ai.de te Re sul tater. Forkort-
1in-garne vil man :finde ForRlaring
paa, hvd, s man vil se efter paa Ma
terialeskabets Dør.

K _L U B 1' _U R N E R I ri' G E

SPILLEPLAN__FOR__DEUEMBER.

C-nsdag den 5, Ilecember:
5, Runde i Vinterturneringan.
Onsdag den 12, December:
fila..~glende - og Hængepartier.
Onsdag den 19, December~
1. Række spiller mod 1860
2 • " i, " Burid'by j
begge paa Hjemmeba.~e. Selvejere
af Skakure bedes medbringe disse.
Torsdag den 6. December~
2. · Række spiller mod I .K. -
Indgang f_r.a Vesterbrcgade, Mødetid
for alle Kampe 18 3/4.
Urene startes.Kl. 17•
Mellem HtlJ.igdagenei Ingen Spille
aften.

V A :N L Ø S EIK L U B L I v

Det er mange Gang~ af fremmede,
der bar besøgt os, over for mig ble
vet fremhæveti at man synes~ der
raader er. god o~; fordragelig 'fone i
VA..l>IT,ØSE ~KAhfJ,uH~ .Med -andre Ord,
at man synes~ der raader den rigti
ge Klubaand. Hvis 1ette er rigtigt,
saa er det ik:ire noget tilfældigt!
Vi har i Aarenes Løb maalbevidst ar
bejdet paa at kunne bevare d enn e
Forirageligh,edens Tone, -aom inte
skal-kunne ~okke. Vi bar altiå u
trætteligt fremhævet .det -riødv end.i g e
i, at alle Klubbens ~edlemmer opfat
tes som en ubrydelig Enhed. Vi har
til Dato undgaa.s t ål t usundt Klike
væsen, og ingen af de stærkeste
·spillere har rroø an ai.nd e holdt s i g
for god til at spille med og ret
lede de nye og svagere Spillere.
Vi har ganske vist i Ti_dens Løb
haft nogl? .faa Spektakelmagere og
Kv:Prulanter, men de el' ganske s ti.L'l e
til Medlemmernes dybe Til:fredshed
lempet_ud. Skakspillet i sig selv
er en l.drætJ der ikke opfor-drar' til
stærke Ord og mægtige Gebærder un
'er UdførelseLi og de Spillere~ som
virkelig gør et Stykke Arbejde med
deres Spil og haaber a't se et Re
sultat af dette Arbejde1 ønsker
mest af alt at. faa Fr~d og Ro i
disse deres Anstrehgelser,

i maa ønske for Klubbens Vel
færds oe· Trivsels Skyld, at vi for
al Fremtia rraa' kunne glæne 0s ved
denne Ro, Fred og Fordragelighed.

CHR. FABER.



EES·rYREL:SEN.

5. Rælq{Ji J~.
Fs,-K.S,; 31/2-31/2~1H,
Br.S-ø.s.~ 4-2-2H
~Ier. -V, S, ~ 51/2-2~r2.
.2._. Række ]3._~
Po.S.-K.L.S.s 5-~
S,Bo.-1860; 5-3
Vb.S,-S,8.~ 5-3
5 Ræ}--...ke__p_r-

Po. S. -Eu; s. i 51/2-21/2,
Br.S,-T.F.: 7 - 1,
Hu,S. - V.S.: 4-4,
Som man ser, ha:c- Vanløse ikke noget
at :prale af. -Vi maaHtage Skeen i en
noget anden Haand 11_1

faar Udbytte af", Efter Diskussio
nen bliver der Sirnulta.nspil, so ·
slutter ved Lukketid,
Velmødt Mandag den 10-,12. Kl.,18,30.

O. SEIDLER,

Paa B"E!gæring af" 16 Medlei:ll.rrier ind
kaldes til. EKSTRA0RDDT.-!i:R GENERAL
FORS/illILING Onsdag den 28. Novem~
b er ,
DAGSORDEN,
1, Vinterturneringen og Matchud

valget,
2 • Eventuelt,

---· .. ,_.__..~---· --- - -- ----------- --~----

BEST'r.n.ELSEN.

Vl ønsker alle vore Medlemmer en
god Jul og et heldbringende Nytaar
og· siger f;.1.lle. Tak for godt Sa'T.a.r
bejde i det Aar, der er gaaet.
En særlig Tak retter vi til alle,
der ikke ~kyr,nogen .Anstrengelse
for paa værdig Maade at repræsen
tere-,KJ.uqben i Kampene med de
fremmede •. - ogsaa naar vi bar
Udekampe!

V E D
-..i...•-.--.,.,.•·•--• ------•-.... --•-•~-....,--,.-• •----w••_, _

~fr,3! Hvi.d s G, Weizger·be.r
Sort i Rellstab.
Pyrmont .Juli 1933,

Hvid: K,b2-D~d2-T~e5-L,c2-Bdr.a2-
b2-b4-c4-h5 ~ 8 Brk.

Sorti K.f8.:.D.f2-T.f7-L.b7-Bjr.a7-
b6-c7-g5-h6 = 9 Brk.

Løsninger i Januarnummeret.

Nr , 2 t Hv i.d t Capablar.ca-
3ort ~ H. Steiner.
Los Angeles, .April 1933.

HvidJ K,g1-D,h5-T,a1 og f1-S,h4
Bdr. a2-c2-c3-d3-e4-g2~h2 =
i 2' Ilrikker.

Srtr-b. K. g7-D~d8-T, a8-g8-S. e7.
BAr,å7~b7-c6-e5-e6-f6-h7=12 Br.

Hvid_ i. '.l'rækket •. ·---·----------------

Hvad vilde. De træk1~e i hvis. d.et -var
Dem9 ·

Hr,11 Hvid: Dr.Aljecl1in",
Sort: Helelier,
Ii':ra·- en Simul'ta,Dforestilling i
Amsterd~~ Oktober 1933,

Hvid: -K.c1-D,d4-T~h1og h5-S.f~
'Bønd~r.i2-b2-c2-f2-g2 og
g5 = 11 Brikker.

Sort: .K, gB-D. e6-T. a8 og f8-L, c_Ei
S, e4, Bdr. a7-b7-c7-d6-f5
g7. ,=_ 12 Brikker,

Hvid i T_rækket.

F'RIBONDEN udgives af :Vanløse Skak
klub. Formand, CHR. FABER, Jyde.
holmen 27, DAmsø 2689. - Turnerings
le·der; HJ, HANSEN, Aalekistevej 223,
D.Amsø 4728x. - Hec'!.a.."J,,:tøri JOHS.
MIKKELSEN, Jydeholmen 29, :!:Amse.
5775, - Duplikering; CAPAX-VALBY-

Spilleres som m&~gler Partier, bedes
hurtigst muiigt afvikle disse.
Stillingen efter 5, Runde: X.Chri
stiansen 41/2 P, - EJ.Voss-Rich.Han
sen.-J ørg. J ensen-H, C.Iv ersen-4 P,

POlALTITRNERINGBN:

V_iu~LØSE SK.AKKLLl3 er blevet en stor
Klub. Den burde ogaaa bli1e en
stærk Klub. Dsn p_a,abegyndte K.S,v,
Tuinering·vil vise vor Styrke ud
ad~il. Starten har ikke været sær
lig J.ovende, idet der paa saavel 2,-
3. som 4, Hold har været anvendt
Spillere-, der ef-ter Styrkelisten
burde bave været·anvendt een RJ.asse
Lav e r-e , · .De ·spillere, -d e r skulde
være Eli ten i den Klasse, hvor de
efter Styrkelister::. herte h j emms , og
hv or de havde Onanc en for at give
Klubbøn Poi.nta , er bleven··b:ru.g:t s om
Reserver i en hej ere Kl_. og er kom
met ud for stærke Modstandere ·nette
være· ikke sagt for at laste de Spil
lere; der ikke fo~maar at skaf~e
Foints 1 tværtimod agter vi dem som
gode Klubmedlemmer. Medlemmer, S'.)ID
vi ved nødig s ender Afbud uden me
get tvingende Grund. De første
Kampe har været skæmmet af saa man
ge Afbud, at vi har rnaa;ttet besætte
indti:. 6 PJ.ad·ser med Re;3-:erver.
Husk , at De vec.. at _send·s Afbud_ for
ringer Holdets Styrke: s« d ermed vor
Chance'<for- PciEts_i K,S,U.'L~Llrne-
ringen. HJ. HANSEN",
- - - - - - - - - ... -- -- ..... - -
STUJ;IE.KRE.DSEN indled_er Vintersai
sonen. i'lfandag den 10, December
Kl. 18.30, V:.- opfordrer alle'MBd
lemmer uanset Spillestyrke til at
møde op 7 saaledes at vi-..: ·gennem
Studiekredsens Arbejde·-_ kan for_'
øge vor teoretiske Vid~n og eamti
d.ig faa.lid.t rraktiak Træning.

E.C.IverEen indleder med Teori
og medtager et-interessant Parti
ti2. Gellilemgeng og Diskussion. ·Des
værre kunde Partiet ikke komme ~ed
i 11FRIBOI'fl:EE11, :nen vi kender alle
H.C. I. s Styrke og gode 1 skaklige
Indsig~, saa der- er ing~n Tvivl om1
at det bliver e~ Afteni-vi alle



ONDEN
M E 0-1,..._ E M S B L A D F O R V Å N L Ø S E S K A K K L U B

2. Aar-gang ,

Leder: F_QRØG DERES SPILLESTYRKE !

Særnummer.

Fra een af FRIBONDEN~f åilerivrigste Bidragsyd-ere har vi
mqdtaget følgende:

Som jeg ofte har sagt 9 gælder det for os her j_ Vanløse
i Aar mere end nogensinde, at vi ~.ætter Spille~tyrken
i V,ejret. - Sely·-.om Beskedenheden forbyder mig at
sige det højt, kan jeg godt her mellem os fortælle Dem,
at De_ er Medlem af Verdens bedste Skakklub. VANLØSE
SKAKKLUB er den eneste .Skakklub i Verden, der.har·et
Mærkat, som vi ikke kan komme af" med~ Vi invi~erede
Russere herud , De:t. var der ganske vist andr-e., der
havde gjoi"'.t_ inden oe, -men v1 var den første Klub i Dan-
mark, som fik ae.t al.aaa't .op., i.- .J?:r~ss.en" s.om D:;TI d.et var
en -Nyhed-g_ Men som. sagt, vi maa blive s tærker-e , og det
La~...!! v.i blive. Det gælder alle Rækker-ne og ikke
mindst -Mesterholdet? som snart skaJ. møde Københavns
Sk&.kforer..ings fineste Ho.l d , Derfor har man i Match
udvalget og Bestyrelsen vedtaget at bringe en Serie
LUTIO~_ Opgaver her i FRIBONDEN. Ludo er _:_ Lsær naar det
spil.les med Globus og Stjern€ - et fremragende Middel
til at skærpe_ Koncentrr-atd onaevnen , .Naar vi alle gaar
i Gang med Ludo-Opgaverne med den fornødne Alvor, for
venter jeg, at vi slaar K~S.' Mesterhold med mindst
15 - 0 t

RAPPORT FRA PAASKESTÆVNET PAA CA..:.tLSBERG"

Den var vel nokt en god :(:de hik at vi kom ud til vores
Gamle Carlsberg .Venner vi har det suanh got ossaa er
J3esj eni.ngen firs te Klasse som man af.ge r Holet er enu
intaks tror jeg noks men vi vinner sigg-ert osse en Præ
mf.e tror· jeg for vi hi,gger en hel Omgang f' or-ud de and.re
saa vi e_;r lie i ·støa,et til enu en Porkal og der er
ingen· Rasjonering paa den men jeg tror osse at vl kla
rer, en -Omiang til vis Axel Hansen og Edv. Knudsen al-

CHR" FAB"



saa igge f'alder fra for Edv. Knudsen skal til Barnedaab
senere tror jeg

1
nok i Dag. Vi er enige allesammen at

vi igge gier ta til Husum og s.pille for det er for
angt ude naar som vi sidder saa godt her og spilder

Tiden. HOFLEDERl:!i--W.

P.S. Vof'for har Tuborg ingen Skaksklubs? ·
--------·

HVORLEDES BØR VINTERTUR1IBRT11GEN SPILLES?
Det er paa Tide at tænke paa næste Aars Vinterturnering
og da Erfaringerne viser, at man altid er utilfreds med
den Form, Vinterturneringen spilles under, har Yi be
sluttet at foretage et Rundspørge blandt nogle af Klub
bens prominente Medlemmer for at bringe Klarhed over
:Problemet.
VOSS: Alle mod alle i een Gruppe, og saa jeg bliver Klub

estern
UPF·O JEWSEN: I 12 Klaseier a 12 Grupper a 2 Spillere +

Undergrupper for de svagere Spillere, kombineret
med Op-· & Nedrykningsrækker, saaledes at alle
faar Chance for at vinde Mesterskabet.

1710LFFi Son Lynturnering - Runder a 3 Minutter"
K" IVERSElf~ Absolut Dobbeltrunde i saa smaa Grupper so

muligt.
STJERNQVIST: IVIin Matematikerhjerne siger som Blindspil.
BAiiG~ Et fornuftigt Tra:ppesy.stem med rigelig Forgave

nedefter.
HE!:JR.1KSEH: Ganske ligegyldigt, blot ikke SOJP- andre fore

s.Laar ,

L U D O - 0 P G A V E

Der spilles med 2 Terninger, - samt med Globus og Stjerne.
Stillingen ert Gul, gaaet hjemmefra Kl. 2 med 2 Brikker .

Blaa, endnu ikke starte
Grøn, Globus 4 og Stjerne 1" 1 hjemme

og en paa Vej.
Rød, En i Hus og 2 Stjerne.

.1aa. slaar først og vinder i 14 Slag. Evt. Varianter an
f ø r-es , Løsninger til G. Thomas senest 2/12 1945-



SKAKHU , 0 R
Er-clet Den; "b ekendt, ;at V. S. som den eneste Skakklub i Verjen
har en Rsk~~T'ls"chef og -·Press~attache? Naa , det har .De hørt,
Men ved De ogsaa; at samme Mand er Redaktør af Ru.brikken
11 SKAKI-HJMOR· ·:.. EX-tr.ablade,4? ., . Det. var noget Nyt: l - Men lad os
introducere Humord s.t sn ,ved,, at gengive flg. Artikel fra sidste
Uge: ·rrller- var Hcf'ba.l o Kongen stod alene i en Krog og ke-

dede sig omgivet af en Deputation af' Bønder. :Fra Taar
net :.yder hule Drøn. En Lø15er springer op ad Trappen,
men bliver slaaet af _en fjendtlig Officer, der uventet
var trængt ind p~a Kong Hvides Gebet, mens dennes Dron
ning vildt flirtede med dan fjendtlige Konge. Hun faldt
for ham, og ligervis gik det ogsaa Verdensmestere·n Euwe
en Gang, da han i Di,s:traiktion kom til at trække D. d3
i Stedet f_or D~ HS., Han faldt cgeaa , men slog si_g ikke."

Ikkesandt? Denn's Serie er værd at følge med i - o,g betænk
saa , hvor meget• man kan Lærs at disse i teknisk Henseende
uovertrufne Artikler. Og aaa er der altid rigeligt med Dia~
grammer, hvad der i høj Grad .:forenkler Stillingerne, saalade s
at man kan koncentrere ·si•g 1·??1 Humoren.

--~ ....----
Dagens Interwiv

ilBEJrHJERTIG SAMTALE ME.D MATCHUDVALGET.
Mange af vore Læs.ere har annodet os om at søge, oplyst, hvad
MATCHUDV.ALGET e·r for noget, '°€$ for at faa Spø:rgsmaalet be
lyst paa·rette ~aade.opsøger vi Formanden og spørger:

Hvad er Matchudvalget?
- Det er mig og 0hr. Faber, og saa er der vist et Par Stykker

til, men dem erindrer jeg nu ikke længere.
Hvilke Opgaver paahvil er de"E'fe 1Jdvalg?
De er legio. Vi afgør alt om alt" Bestemmer, om en Spiller
kan spille Skak og hvorfor ikke. Placerer Spillere rundt om
paa Styrkelisten efter vort Skøn. Bestemmer" hvorledes Tur
neringerne skal afvikles og forklarer alt Folket, hvorfor
de ik~e bliver afviklet9
Hvorledes udpeges Matchudvalget? Er det Generalforsamlingen?
Næne j , Generalforsamlingen som saadan bestemme:r int,et om no
get, og maa nærmest betegnes som værende vejledende. Match
udvaJ..get udvælge,s af Bestyrelsen, d.v.s. Formanden.
Har der ikke været Tale om, at Matchudvalget skulde udvides?

- Man kan jo ikke forhindre, at slige taabelige Tailker ops taar ,
men man kan forhindre Realisationen. Jo færre~ der bestemmer

'·



noget, desto mindre Diskussion bliver der, og Diskussion
er.faktisk Tidsspilde,- naar man har taget et Standpllilkt;
e:nde:.ig er der stør:re Mulighed for, at evt. Afgørelser
bliver - dette væTe sagt uden Fortrydelse - mere salomo-
niske. .
Burde Matchudvalget.ikke nedsættes paa en mere parlamen
tarisk Maade?

- Hvorfor det? Matchudvalget har endnu ikke været i Funk
t;Lon, saa gem Deres Kritik9til det en Gang i sin Visdom
faar bestemt et eller andet.

Paa dette Tidsplillkt maatte Interwivet desværre afbrydes,
da Tjeneren kom med en dejlig Tuborg, rilen det er vort Ha.ab,
at vore Læsere .nu er ·orienteret med Hensyn til Kærnen i
vor Klubs Organisation.

UDTOG AF FORH.ANDLINGSPRGTOKOLLEN--------------------------------
Bestyrelsesmøde 2/10 1945 Kl. 19 hos Chemnitz.
Tilstede var Formanden, Chemnitz, Kassereren og Sekretæren.
Formanden bød Velkommen. Der var ikke noget paa Dagsordenen.
Et Par Stridigheder i 1943 var bilagt. Chemnitz foreslog,
at drikke Kaffe nu. Kassereren indvendte, at det var for
tidli_gt, da h~ .ne top havde __!?..~J s.:t;~t·~;tt-~~1:ag; .". Iversen
støttede Chemnitz •I Det kom .1?1.:r~si;emning. S-femmerne
3-1 for Kaffe omgaaende. ,Under Kaffen drø'ftedes en Bal
aften i December. Vedtaget. Chemnitz forespurgte, om en
Likør til Kaffen var værd at overveje. Vedtaget med alle
Stemmer for. Sukceen blev efterfulgt af flere .. Under de1
efterfølgende Disku:ssion blev •de·t vedtaget at hæve Besty
relsesmødet og i Stedet f'or spille Ska...lr. Der- arrangeredes
en Lynturnering, Dobbeltrunde. Iversen·vandt. Natmaden
blev serveret .... D[an drøftede. Muligheden for endnu en Gang
Lyn. Vedtaget~. Man overvejede·"at hæve Mødet Kl, .2,30,
men det blev ud skud t til et _senere·~Tidspunkt.

SEKRETÆREN.
. . ,

.!.
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EN G.ALLUF-UNIIERSØGELSE.

Som et Led i vor Medlemsserviee har Bestyrelsen ret
tet et Par Spørgsmaal- t-il Medlemmerne angaaende Klub
bens interne Forhold. Følgende 2 Spørgsmaal har været
forelagt 10.7_ .af Klubbens 99 Meø.;:L_~mp:1er ~f forskellig
Alder og af forskellig Spillestyrke.
Hvad er Deres s_tørste Oplevelse indenfor Klubben?
Svarene er noget spredte, men der er trods alt enkel
te Begivenheder, der særligt skarp staar mejslet i
Medl em...rnernes Erindring - og hermed Svarene e

Ferd. Andersens Lagkager i rød Gele med
Hammar og Sej 1 • ~ ~ ~ ~ .. • • • . . 68 %
Da ]'RIBONDEt~ skiftede Redaktør .. ~ • . . . .. • 1 3 %
Carlsbergs Paaskestævne ~~ <-•• 8 %
Uffo Jensens Skæg •.•.. -~········••n••·· 7 %
]/tin Sejr over Lauritzen ., ~... 1 %
Har endnu ikke haft den største~· -~~-n~ 7 %

Har Ile nogen Reform, I]e øn_sker indført?
Dette Spørgsmaal har sat Sindene i Oprør1 og utallige
er de Forslag, der fremsættes, men af Hensyn til Bestv
relsen, Turneringslederen og Uffo Jensens Barber skal
vi undlade alle de SVar9 der direkte tangerer person..
lig Forfølgelse. Ved en Bearbejdelse af det reste
rende Stof kommer vi til f'Lg , Resultat;

Svarene udgaar som Følge af ovenstaaenae
FRIBONDEN udsendes som Dagblad .... o •••••

Matchudvalget hængt eo•· ••••••••••• ····~

Styrkelister anbringes overalt i Loka
lern_~., saa alle kan se 9 at vi er de
stærkeste (Red. Det vil sikkert være
paa.krævet paa denne Maade at give Oplys-
ning her om J • ,5 ;g . .. . . CII .. .. il!' •• o "" a, ••••• <e ...... v

En maanedlig SaDl.Iilenkomst med Bal ~~oe~e~

Hemmeligt Telefonnummer, saa Spille
tiden ikke kan kontrolleres ··~~. -~ .. 0+.c

Urene ombygges til Væggeure, saaledes at
Tidsoverskridelser i Lyn straks kan kon--
stateres III • • • ■ 9 • 0 iil ■ Cl i> e _.. • • ,p P li!' § • • "' • ., 4 • p, 1111 • 4i

Vi henstiller til Bestyrelsen at udn:.vtte denn

73 %
11 %
4 %

4 %
2 %

2 %

3 %
Rigdom
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af Varianter1 der her ganske gratiser stillet
-- .RaadLghed ,

Lær Engelsk - by the nature methode

Foruden det store Antal internationale Gæster, vi
allerede har haft paa -Besøg i V. S'. - Hel- og Rarv
Ruaaer-e , Færinger, 1 Este og adskillige Jyder
maa det forventes, at Bestyr.el sen tager Ini tiati
vet til ogsaa at invitere et Bold Skalcspillere fra
H.M--.S~Q" U "RgA., ( dem med :Players) pua Besøg. Vær
beredt. Lær Engelsk og f'ølg vore Lektioner!

TIAf!SK

Katerialist

armer

_ower

King1s own

racer

Jumper

lack and White

shake han ds

Star knot

CQp-C,l<
NO!by,.,o,

onde

Taarn

Dronnt.ng

Løber

Spring-er

,kaks:pil

ryste paa Faanden

Stjernkvis


