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Et mærkeligt Aar er gaaet. - Hvem glemmer nogensinde hin 5, Maj,
da Lænkerne sprængtes .. da Lysene pludseligt blændede vore mørkvante
Øjne •. da vildfremmede Mennesker omfavnede h'inand.en paa Gaderne?
Et tilvant - men efter,haanden ulideligt - Tryk var fjernet. Vi kunde
igen sige højt, hvad vi i lange Tider kun havde turdet hviske.

Vi var ikke længere slavebundne af en Mentalitet, som vi i vort
Hjerte ku..n kunde foragte.

Vi var fri I- .
Det var en Fællesfølelse, som vel kun opleves i Historiens store

Øjeblikke. - Saa blev det eft er-haanden Hv er-d ag , og mange begyndte at
føle det - som om der manglede noget - det havde vi i materiel Henseende
gjort længe - men •. mange andre Baand ~ der havde snær e t os paa mangfol
dige Maader s generede os ikke længere. Dog - saa paradoxal er den men-
neskelige Na tuz-, at nogle ligefrem savnede denne sæ'l aomme Nydelse: at
være nødt til paa mange i tidligere Tid uvante Maader at lægge Baand paa
_s.ig sal1L-,6 PaamogLe ..vJ..rkede aet næe tien.,; aom. blei,,_ a-L.f.a:tlig±_ nerv___epirrende..
Legetøj taget fra dem.

Det siges? at vi nu har faaet Fred. - Men vil det nogensinde ind

træffe, at alle kan holde Fred?
Vi-1 den enkel tes Utilfredshed og Misfornøjelse ikke al tid give sig

Udslag saaledes, at man synes? det er andr-e s Skyld, at man ikke er til
freds? Det synes at være Tilfældet9 hvad enten det drejer sig om hele
Folkeslag - om F·oreninger - eller om det enkel te Menneske. Forhaabentlig
vil det inden for vor Klubs Rammer lykkes os at bekæmpe denne uheldige

Tilbøjelighed.
G O_ D T N Y T A A R

CHR. FABER,

--------------------- ----------------------------- ------------------
Onsdag den 16~ 4. Række og 5.C.Række

spiller mod Talv
felagid. Hjemmebane. Forøvrigt
hæng. og manglende Partier.
Onsdag den 23~ Teori med Har.Ene-

voldsen. Derefter
6. Runde i Pokalturneringen.
Onsdag den 30~ 6. Runde i Vinter

turneringen.

Klubben
Kl. 20;

giver en Forfriskning.
. -

EKSTRAORIJINÆH GEN&~
.lORSAMLHTG,
Da denne· er af største

Vigtighed for Klubbens Fr.emtid, er
det i ALLE-MEDLEMMERS-Interesse at
m ø d e f r e m !

SPILLEPtA.W- FOR JANUAR
Onsdag_ den 2. __Kl • __ 19;

Onsda_g_den 9; 3-. Række og 5, Række A
spiller mod Østerbro.

Hjemmebane. Forøvrigt hængende og
manglende Partier.

P o·K ALT URNER INGEN-----------------------------~
Manglende Partier i Pokalturneringen
skal være færdigspillede d. 23/1.
Der rilangler endnu nogle Partier fra



Der stod i Reglerne for Afholdelse
a:t' sidste Vinterturnering, at hvis
Spillere kom til at staa lige paa de
øverste Pladser i skul.d e der spilles
om Placeringen. Dette er ikke over
holdt.

I 4, Gruppe stod C. Andresen og
Th. Jensen lige paa 3. oe 4. Pladsen.
C. Andresen fik Præmien tildelt, og
ved Præmieuddelingen blev det over
hovedet ikke omtalt, at der var to
Mænd, der stod lige. Dette plejer
dog ellers altid at være Tilfældet,
hvis en Præmie tilfalder en Spiller
ved.Lodtrækning. K; CHRISTilJ~SEN.

HVAD VILDE DE TRÆKKE?
-----------------·---- Ved en bekla
gelig Fejltagelse er der i Opgave 1
i Dcbrnr. anbragt en forkert Bonde
paa bl1 hvor i Forvejen Kongen stod.
Fejlen bedes undskyldt,
LØSNINGER (Dcbr.nr) NO l : 1.S.f3-e5
d+e -- 2, g6!-D+g6 -- 3. D.c4 + osv.
NO. 2.~ 1, T.f1+f6! -K+f6--
2. T,f{ + o;f5 -- 3; S+f5 - ~+f --
4, T~f5.+Ke6- D,f7+Kd6 -- 6. T.f6 +
- K,c5 - 7,D+b7-D.b6. -- 8.'I;+·c6+
D+c6 - 9. D-b4 mat. - NO. 3,: Hvid
gør paa følgende Maade mat: 1.D.d8 +
K.g7-2.T. e5+g5!l - h+g5! 3, h6+! -
- _K+h6-4. _D--h8+Th7-5 ._Dh7 _Mat. _
Mod Aarets Slutning har jeg haft den
Glæde at modtage forskellige Indlæg
og endnu flere personlige Kenvcndol
eer af kritisk ell.rosondc Art ang.
FRIBONDEN. Idet jc~ udtaler Ønsket om
et GODT NYT AAR9 haabcr jog, denne
Interesse maa vokse t. G. f. vor Klub.
"ODT NYTAAR !
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K L U B T U R N ~ R_l_ N G E U

Nedenst. Resultater-har jeg modtaget,
siden jeg d. 9/12 sendte til KSU-
BLADET, C.F.
Mesterrække A~ VB. vss. 10-5

1860-VbS: 9-2 + 4.H.
1860-VS: 4-2 + 9 H
KS-BrS~61/2-31/2 +5 H

Mesterrække B: SuS-KS· 81/2,-61/2
2 .Række: LyS-·SpS~ 61/2 - 31/2

IK--SpS 61/2 - 21/2 + 1 H
:E'S·- Sp S : 6 -· 4
KS-DiS: 51/2 - 41/2
SuS-VSi · 31/2 - 11/~ + 5 H
VS - Lk s 6 -· 4

3.Række A: ØS-Hus~ 61/2-·21/2 + 1 H
BrS-KS~ 5 - 2 + 5 R.

Bi BoS+DS: 10 - 0
BoS-1860: 6 - 4
1860-.. VbS~ 61/2 .__ 21/2 + 1 H

A: LyS-SpS· 41/2-31/2
TF-BrS; 31/2-21/2 + 2 H
KS-BrS: 41/2-31/2

B: PyS-PoS~ 71/2-1/2
KlS-Bas~ 3 - 2 + 3 R.

A~ BrS-FS~ 5 - 0 + 3 H
ØS-Hers: 4 - 3 + 1 H.

B: EoS-DS~ 7 - 1
BoS-PoS: 4 - 4
VbS-1860; 6 - 0 + 2 H

c. TF--HuS· 61/2-11/2
BrS-PoS 4 - 3 + 1 H.

5. Runde. Spillere, som opnaar 4
I-oints efter ~. Runde, har en Chanc e
for Pl.ae or-Ln ~. TORNERIN GSLEDEREN .

S T U D I_ E K_ E E_-D S ~ _
Mandag den 7: Johs. Mikkelsen giver

Aftenens Lektion, derefter Simul
tan.

Mandag den 21.~ Meddelelse om Taler
vil blive op s.laae t i Lokalet.

l!'ESTEN
Jeg blev meget skuffet over.Skak

klubbens Fest, fordi d e r for, de Pen•
ge, d er er blevet· ofret paa de .cp
trædende, kunde der godt være fvndet
lidt bedre K:e~::ter, især var Br oc
horst gamle og slibrige Hi.s t or-i er
ikke Pengene værd. ·(Husk, der var
Børn tilstede.)

Og saa var der Tombolaen. For det
første har jeg aldrig set, at den,
der passer Tombolaen, tager en Haand
fuJ.d Lodder op og sælger af, det er
gammel Koutume, at Køberen selv ta
g8r de Lodder op, han ønsker at købe,
og saa bliver 'I1ombolaen drojet rundt
cmgang imellem.

Og for det andet, der var flere
af Medlenmerne, som havde givet Ga
ver til Tombolaen, og som kom til
Festen ved 171/2 Tiden, og jeg tror
ogsaa, at do samne Medlemmer gerne
vilde have købt nogle Lodder i Tom-
bolaen, men do var udsolgte. Kunde
der ikke sættes Gt senoro Tidspunkt,
inden Tombolaen blive~ aabnot, saa
havde do Medlclil!llor da en Chance.

Jeg har ikke noget imod, at de
Medlemmer, der har gjort sig-for-
tjent til det, faar et Hip. Men
den Prolog, som Baunhøj læste op
af Uffo Jensen, syntes jeg var mal
p l acor e t , da den Slags kun kan gøre
ot daarligt Indtryk paa vore Gæster.

Med Tak for Optagelsen.
C. LARSEN.

Tom bo 1 ae n aabnede IQ. ca
17 .15 og var udsolgt ca. 25 Minutter
efter. Festen begyndte efter Pro
grammet Kl. 17; saa der var altsaa
Tid til for enhver, der modte ret
tidigts at købe Lodsedler. Ingen
vil kunne tage det f_o:rtrydeligt op,
at de._henrive:ade Damer, der elsk-~
værdigt forestod Tombolaen, kun for
at lette Køberne solgte Lodderne
paa ovennævnte Maade , ·. Jeg benytter
Lejligheden til endnu eneang paa
Klubbens Vegne at takke Damerne for
den fo·rtrinligG Assistance.

H • WINDE-WI EM.ER.
Ang. V isen om Uffo
Jons c n paatager jeg mig det
fulde Ansvar for Mangfoldiggørelsen.
F'orfattcron 01.· sikkert Klubbens
clskcligstc Mcdlem1 og man maa vel
kunne opf'a t t o Satiren og Karikaturen
som en Form for Popularitet, hvilken
Opfattelse Ot,;E~'.'.1 Uffo Jensen har.

Red.
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S T U D I E K R E D S E N~--~---------------------

- Yi har forsøgt- at .trænge til Bunde for at finde de
inderste Bevæggrunde til den 11 Oppo_sition'', der har givet
_.., G aaa mærkværdige Udslag i" den seneste Tid ... Yi viJ. jo
h aLs-t tro, at der ligger ideelle Aarsa.ger bagved, al teaa
en brænde11.de Trang hos disse 11uti.lfredse11 til at dygtig
gøre sig som SkaJ:::spillere. Hvis d·ette er Tilfældet7 kan
vj_ kun se med Sympati paa disse Anstrengelser og forsøga
efter bedste .Evne, saa godt vi kan, at hjælpes i al, t Fal ~
jæl:pe til Selvhjælp, for det er·nødvendigt, at man af y.

derste Ev1'!.e s al.v hjrolpe1" til - ud en det, bliver "JJ.Sll ikl•e
nogen Kapacå tet paa Skakspillets Om.raade. Hvor.Cm: se
aIJ. d3. næsten aldrig nogen af Underskriverne paa vor-e

Studiskreclsattener? Her er en glimrende Lejlighei til,
ved illtint Samarbej6.e virkelig at lære ·og faå J1orstaaelsa

- af Sli:al::spillet. Hver Stu1ieaften indvier forskellige.
stærlt:e Spillere os i deres Syn paa Sagen. Da. disse Fore
.ragsholdeTe jo ncdvendi6rvis maa bruge ikke saa lid.t Tid
til a~ forberede sig til disse A.ftener1 kaL man jo med

od GrHnd hævde, at vore stærke Spillere ogsaa paa dette
~unkt gør deres for at hjælpe og støtte de sv .....gere Spille
re. lden for ikke at tage Modet og Lysten fra disse Fore
dragsholdere>' kan d:et jo med nogen Ret kræves, at man gør

. s~g den Ulejlighed at konme og høre paa , hvad de har at
sige

Studiekradsen samles to Gar.1.ge om Maanedcn. Oply~
ninger her en findes i nF:arBONDEI.i11

• nHR -r.i.~nER
\J • .t! .e..:'-J . •

STUDI~DSEN
-;;;=-====.===:;=..=.

:M"_andag den 'T.

n 11 18.
Februa.r0

H

Foredragsholder:

"
CHR. FAE~.
WilIBE 1N1EM ti: R..



OMKRING DE EKSTRA.ORDINÆRE----------------------~---
Den 2. ekstra.ordinære Gen 1eralforsamling

Den eltstraordinære Genera.lforeamling, som B1esty
relsen havd.e indkaldt til paa Aarets første Mødeaften,
'Lk et Forløb, som de fleste af Medlemmerne kender.

ESTYRELSENS FORSLAG- om A,n.."1.ulering af de to
forrige Generalforsamling vedtagne Forslag BLEV VED....
TAGET med 45 Stemmer mod 22. Punkt 2 paa Dagsordenen
Valg ai' Be s tyr el se , blev saaledes IKKE aktuelt. Et For
sla~ til en Resolution, stillet af Herr V.Olsen~ som
gik ud paa , at Forsamlingen sku.ld,e bemyndige et Udval""
til at bel1andle de af' Herr Uffo Jen:ssn stillede Forslag,
blev trukket tilbage af Forslagsstilleren, da Bestyrel
se11 tog d.et standpunkt" at den ik.k.a vilde modtage e
aadan :Resolution. Bagefter var der Lyn •.TØRG.JENS.EN.

ae. vidt j e.~ ha.r forstaaet, hidrørte
T.ndkeldelse til ekstraordinær Generalforsamling fra,
t nogle af Medlemmerne følte sig forurettede ved at

være placeret ~or l911gt nede paa Styrkelisten. Maa j e
.:ørst gøre opmærksom paa , at det vilde være umul.Lat at
ulacere alle Medlemmerne paa deres rette Plads. Klubben
tæ2.ler nu ca 100 Med-lemmer, og jeg vil tro, ·at Halvde
le~1 af dem er hinanden saa jævnbyrdige i Spille·styrke,
t end ikke et Pr-of'eaa or'udveLg vil kunne finde ud af,

nvem -d e:r· skal sætt es øverst eller nederst. Selvføl ge
l~_; ser det flot ud at staa :paa øverste Ende af' Styrke
li~:ften, men den arme Spiller~ der bliver placeret høje-

cpp e, end han er kvalif'iceret til, vil hurtigt komme
1..1.d for 'haard lfbdvind" Derimod har den noget for lavt
lacereae den Fordel, at han vinder mange af sine Kampe,
)6 og saa maaske har IYiulighed for at erobre de 50 Kr .. ,
'30m i Aar er udsat Li~ Vinderne af'. hver Grur,pe. Lige-
- edes med. Pokal turneringen. Der har den lavest :place
rede jo den største :a'orgave og dermed en betydelig Vin
derchance. Selvfølgelig er :Bestyrelsen lydhør og ta.'k:
nemlig for alle gode Forslag, men lad os ikke komme ind
caa at holde for mange Generalforsamlinger. Jeg tror,
e fleste af os kommer i IQub1 en far at spille Skak -

og ikke for at høre paa lange, indviklede Taler.
B. CHEMNITZ.



DER SPØRGES STADIG OM _§TYRXELISTEN.
IJa jeg for nogle Aar siden blev Medlem af Vrolløse Skak

klub., havde vi en Styrkelis,te hængende i Lokalet med hvert
Medlems Navn støbt i iluminium og ordnet sa.aledes, at den
dygtigste Spillers Navn var øverst, og saa var N'avnene ord
net efter S.pillestyrke nedefter. Man skulde tro9 at det
var prægtigt, og det saa ogsaa nydeligt ud, i Særdeleshe
for de stærkere Spilleres Vedkommende. Noget anderledes
stillede Bageri sig for de svagere Spillere, der maatte ne -
j es med mere "be.skedne Pladser paa Rangstigen, men rent ga.lt
var det med de allernederste" De kunde ikke undgaa at faa
Mindreværdskomplekser. Jeg tænker mig, at jeg s'.:iod nederst
paa Listen, og aaa ko:mmer nu,n Kone og øvrige Familie med
til Skakf'esten og ser mit Navn anbragt der. Jeg, der lige
har udtalt mig i store Vendinger om, hvordan jeg har nod-
_agt baade Hansen og Petersen. Hvad kunde Følgerne blive
Det er uoverskueligt, æaaakc Skilsmisse. Naa , noget Spøg
oe noget .Alvor, mor" det er en uomstødelig Kendsgerning, at
den, der var nederst :t,laceret paa Styrkelisten, lige saa
stille gled ud af KJ..uhbcn~ Derfor - og kun derfor har Be
styrelsen fj t3rnet Styr!celisten fra Væggen. I-.1en der findes
tadig en Styrkeli·ste. Det kan enhver ov ertydo sig om ved

at henvende si·g til Tur11cringslederen.
AABEN rr BR~ TIL i?oRMAJ.,IDEN.

Vi er ·ellers n'og'l.e Stykker her i Ilubben, der ikke har
anset Deri for at være hverken dum eller enfoldig. Men ef
ter at man havde hørt Dem' paa sidste Ger...eralf orsamling paa
et sagligt· Gru...'1.dlag plt1kke "Opposf, tionens Forslag" sønder
og sammen, rnaa man vel ændre sine .Anskulser er: Jille Smule
Ka.11 De da ikke" se, at det~e :Makværk af' et Forslag ikke har
nogen som heJ,..st Interesse :for Skakklubben. De staar i god
Tro og snakker sagligt" 11Forslagetli er ikke andet end Ca
mouflage for Villie· til i al Almindelighed at skabe
nøjelse med Ledelsen" Herr Uffo Jensen begynclte merl i FRI
BONDEN at skamrose Dem som Formand og gaar saa tj_J den mod
satte Side. Han viger ikke tilbage for at bruge et Talerør
om denne Herr Erichsen, der sendte en utrolig Skrivelse ud

til Medlemmerne" Herr Formand.! Tag Deres Fornuft fangen!
Spred med fast Haand de Støvdannelser, man forsøger at
hvirvle op. Sig til disse "misfornøj ede" 7, at de kan f oz-Lad s
Bageriet, hvis de ikke kan taale Brødlugten: Og lad os an
dre saa faa Fred til at spille S]rak.

Ed. K ..



S P I L L E P L A N F O R F E B R U A M •--------------------------------------------
Onsdag .6.Febr.: 4. og _5. A Hold spiller med S'p9rvejene.
Hj emm.·· ebane , Forøvrigt. Hænge- o~ manglende Partier._ .
Onsdag 13. Febr.~ lPra 78 3/4 til 19:l/4 broget halv Time.,
Derefter 7. Rm1d.e·, i Vinterturneringen,.
madag 20. Febr.: 2. og 3" Hold spiller mod Sporvejene_.
p.j emmebane. Fore!'vrigt Hæng~--. og manglende Partier.
Onadag .27. Febr.: Tzori med Harald Enevolå.sen. Derefter
7. og e.ids.te Runde i Pokal turneringen.

-----
løndag :24. Febr, spiller 5, Hold sammen med. 11 andre
rold en v enakab e'Lig Match i Borup Ska.'lcklub. Turnerings
ed.eren meddel er nærmere.

LUBTURNERINGE ...:____....._ . _,,,;;i

esulteter imellem. 9. Januar og 25. Januar.
iresterrk~ A: K.S.-V"S,.:.10-4+1H.-- 1860-V.Su ~ 71/2-61/2+

1H.~- Ba.S.-.b1"Sn: 51/2-5.1/2+4H .. -- K.S.-Br.u.
81/~-5~12+ 1H.--- K.S.-Vb.S.~ 11-4.

Mesterrk. E: S. S.-Ba. S. :81/2-1/2+6H-- I .K.-H.X. S.: 101/2-
21/2'+2H ■

2. Rekke:; V" S. -su. S.: 6:!/2- 31/2--1,{. S. -V" S. ~ :-tJ+~.u.. --
I uK.-Ly. s. ,A-3+3H. -- I .K.-Sp..-Sr7 (2"-=-~1/2 .-
Su~ S .. «Hu , s. -:.71/2-21/2-- Br.S.-Sp.S. :5-3+2H.

3 . Bække A: IZl. S. -V. S ~- : 6-4" ---Br •. S. -F. S. ~ 3-6-1H. -·-
~1~ ~ S • -K ,. S " 5- 5-- Bx· • S • -.Sp • S " : 7.:... 3 • - -K • Vs •.::
41/2-&1/2+1E.

.... Række. '.B'e 7860-Vb.S.:7-3--Fo.Sa-Vl.:i.S.:5-5-- D.S.-Vb.D:-
81/2-11/2.

4 ,..Række A~ .Tl. -Er. S .• : 5~/2-21/2-- T1. V. S.: 41/2-31/2 •. -
Her. S ~-Sp. S. s 8-0-- K.S.-V.S.:6-1+1H.

4 ~ Række B. · I denne Række· er :Po. S. udgaaet , s,. C. -Su. S.
4-4 Su.S.-Vi.S.:6-2.

-;; ~Række A. ,Br.S.-Fo S. :41/2-21/2+1H--Br. S.-K.S. :7-1.-
V" S .. -Ø~S- ~6-2.-- Her"S.-Sp.S.~5-3-
K.S.-V.S. :7-·1

5.Række B. Vb.S.-1860r7-1-- 1860-S.C.:5-3-- Vb.S.-D.S ...
·41/2-31/2. Vb"S.-Po" S~: 6-2.

5 .Række C. Tf .-V.~.: 41/2-31/2.--
Man vil - ved at studere disse Resultater.:. se, at Van
løse ikke .g:ø:r- .ncg en særlig· god Figur.



M M D FOR V_ANLØSE SKAKKLUB

Februar. 1946. .....3. Aargang.

VED DE
-----·--·---·--·-~-·------------

at F .I .D.E. s Hovedsæde efter den hollandske Eormande Ønske
f'remtidig kommer til at ligge i Schweitz?
at Skakbladet i det kommende .A.ar er budgetteret til 25 ,ooo

• , og at det snart kommer til at fremtræde i et nyt o
festligt Udstyr.
at den nordiske Turnering afholdes til Sommer i Københa.vn,
og at der er Mulighed for, at den kan afholdes i Raadhu-
sets Festsal?
at Landsholdsklassen til denne Turnering skal bestaa al.
12 Spillere, og at øvrige Grupper skal bestaa af 14 Spi
lere?
at Paasketurneri11gen i .Aar skal afholdes i Nykøbing F.,
OP.. at alle ::;;ilme1delser skal ske gen.inem Klub.formændene'?
at Landscur-turneringen udsættes indtil videre?
a"t Kampene om Provinsmesterskabet (den aaaka.Ldt e Sommer
turnering) , saafr-emt der melder sig nogen Arrflngør ~ vil
live spillet til Eftera.aret?
at Dameklassen, der var tyndt r,epræsenteret ved Eaas.Ke
turneringen i Odense, alligevel forsøgsvis vil blive
opretholdt i Aar~
at Berle:m.e Nix Legat 'J paa Tro:is af Uoverenssteil.ll.!lelse:c· ved
,det sidste Hovedbestyrelsesmøde, i .A.ar vj 1 blive uddelt
paa sædvanlig Maade?
at A. Bjerg er den eneste, som ha.r vundet 5 J?artier i 5
ampe mod de fremmede?

_____.......,_,w,;a.__



IE LE L VAN SE K A LU B

Nr
. • ! ' .

· Marts 1946 ~~.. . ....

; I r' I :,.• t . \
~-Y-!.)J !kS__·_g-_~_y_~-~-~-~-1

3. Aargeng

Da vi sidste Aar i Kll.!bturneringen deltog med 4 Holu.,
opnaaede de 3 af da sse Hold en anden Fræmie. - I Aar delta
g,er vi med 6 Hold, og paa nuværende Tidspunkt, da Turne
ringen meu stærke Skrid..t nærmer sig sin Afslutning, finder
vi alle 6 Hold placerede i den nederste Halvdel af de r a
spektive Rækker, hvori de deltager.- Hvad er Grunden ti
dette? Er Spillelysten blevet svagere? Er vi for kritik-
øse med Hensyn til, hvem der faar Lov til at spille med i

Tager Spillerne for let paa deres Opgave? Det er Klubbens
Renomme, der staar paa: Spilt Hvis det er Spillerne, de1
er i'or svage , maa der g.ø.res noget effektivt for at bøde
paa denne Svaghed. Som,meddelt andet Steds i Bladet, har
' ' 1tudiekredsen afsluttet sin Virksomhed -
lende Deltagelse. Nu.vil vi gøre et sidste Forsøg, og hvi~
dette slaar Fejl, maa. vi til næste Aar anmelde langt færre
Hold og kun lade _ua·søgte S:plllere del tage. En stor Del uf
vore stærke Spillere vil den 13. Marts stille sig til Di -
positior1 for de.tt~ ;Formaal. Den nævnte Dato kan enhver
Spiller, der er anbrågt under Nr. 35 paa Styrksliaten11
medbringe eet eller·to Partier, som de har tabt. Hver en
kelt af de stærker~·~pillere vil da tage en eller to af
de Spillere, der meltlrt, pig,for sig og sammen med disse
paa Brædtet analysere de medbragte Partier.

Man hører ret .. ofte en Spiller udtale sig saaledes~ 11Ja,
jeg tabte Partiet, jeg forstaar ikke rigtig hvorfor - je
stod dog bedst".• :En, aaadan Udtalelse røber Mangel paa Ev
ne til at hedømme en Stilling"

Naar man nu paa ovennævrrt e Maade faar en stærkere Sptl
ler til indgaaende at.forklare 9, hvorfor man har tab t , maa
det uden Tvivl kunne hjælpe paa Spi.llelysten. Viser det
sig, at der er Int,er·esse for denne Art af Pædagogik, er
der intet til Hinder for, at vi kan. indføre en saadan
maa.nedlig pæ,dagogi sk ·!.l'ime.

CHR. FABER.



DEN BROGEDE HALVE TIME----------------------
Jørgen J,ensens. Ide med "broget halv Timeu vist,e sig

at blive en Sukces. I et kort orienteriende Foredrag
udtalte. han sit Ønske om, at Medlemmerne til enhver
Tid skulde have Lejlighed til at følge med i, hvad
der foregaar; o·g dette kunde gøres her ved at lade ~
rette ved'kommende udtale sig. ( Stærkt Bifald l) -
Jørgen J'enaen , der under den halve Time funger·ede aom
Spe,a.ker, gav Ordet til Turneringslederen, Hj. Hansen,
cler klarlagde Stillingen inde·nfor den interne Vint,er
turnering,. Formanden, der jo er Turneringsleder i·
H.8.U.,s Klubt.u.rnering og~·som Følge deraf' har sit

Stof "up to date",.· gjorde statistisk Rede for V.S.'s
øjeblikkelige Stilling i Ia.ubturneringen. nen er bedrø
velig!! I alle de seks Grupper, hvor V.S. deltager, be
find,er den sig i den nederste Halvdel. Kol"lklusi on s Hvis·
man ikke tager sig alvorligt aa..mmen, vil V.S. slutte
med at s t aa som et ~kol eeksempel paa "Hvordan man ikke
skal spille Skak", - Ka.ssere.r~n fik saa Ordet og ud
talte" at man ved denne Lejlighed burde præsentere de
nye Spillere, aaa at alle kunde kende dem og der:v~d
b adr-s kunde hjælpe· dem ti1 Rette.- K. Iversen visle os
de:ref,ter paa det store Bræd.b , hvordan man nedlægger en
Mesterspiller.·- :Partiet K. Iversen-Gemzøe indeholdt en
Del elegante Offervendinger, der resultere"de i et Slut
spil med 2 Merbønder f'or·K.Iversen. (Stærke Haandklap).
ciom Ro,sinen i Pølseenden foredrog E.Hass et Skakd.igt
( skulde det ikke have været ·a.$1.get?), som han selv i
sit ~ønkammer havde ?r~g·t~ ,til .,Ve-r1'

1
den. ~ .

Vi ønsker Klubben til Lykke meq. den brogede hal v-e
Time, som skal gentag,es hver Maaned. PER SMEn.
SPILLEPLAN FOR" MARTS--------------------
Onsdag den 6. M_arts: 2.- og 4. Hold-·mod Lyngby. Adresse:

Lundtoftev,ej 22, Lyngby.
,!9_ysdag den 7. Marts: 1 . , 3. og 5. A-Hold med Frederiks

berg. Adresse: Set. Knudsvej 36.2' - F.-
. Onsda_g den 1J. Marts: Fra 18 374 til 19 1/4 bi-oget halv

Time. De1 der ikke deltager her, spiller·Bænge- og
·mangl end e Parti er. , 1 •

Onsda,g··a.en 20. Marts: 8. Runde i Vinterturm.eringen •
Onsdag den 27. Marts.: Teori ved Harald Enevo,ldsen. Der

efter 9. Runde i Vinterturneringen.

,.



OMKRING DE EKSTRAORDINÆRE" I Forbindels,e med Referatet
af den 2.-ekstraord.Gen,eralforsml" i Februar-Nr. vilje
gerne bem.,ærke-, .at min. Resolution ikke tilsigtede netop
at behandle Her:r Uffo iJensens Forslag, men at det paa
tænkte Udvalg Skulde udarbejde et '!urneringereglement
efter nærmere i Resolutionen angivne Retningslinier.
Dette freIQgaar klart af Resolutionen.• Ganske ·vist fore
slog jeg, at Uffo Jensen som Medlem af Udvalget under
Henvisning til det Arbejde, han havde gjort, m~n jeg fo
re slog ogsaa Herr , Hj .Hanaen med sin E;-farii::ig som T.urne
ringsl ,ede.r, samt Herr Jørgen Jensen, idet Jeg ud tal te no
get i Retning af (uden at kunne erindre den nøjagtige
Ordlyd) si at han med de t Kendskab, han som Redaktø~ af
"K. S.U. 11 sikkert havde til andre Kl ubber , kunde tilføre
værdifulde Oplysning·e~·. . . .

Denne· Redegør-el sei fremkommer blot 'for at præcisere
min Hensigt med Resolutionen, ikke for at fremkalde en ,
ev en tu·e1 Polemik.· VILH. OL~EN.

1

EFTERDØlfN·INGER·. · I ~RIBONDENs Februar-Nummer har saavef
vor Formand aom H-erx Chemnitz berørt et og andet fra vo
re mærkel-ige Generalf or-sml . _ Dette turde vær,ei .øv-erflødigt. ,

Den sidste Generalforsamling viste med al Tydelighed,
at .Foreningens• Flertal· nu ønsker Ro, og d~t bør der vær-e
nu og i overskuelig' Fremtid. . · ·

Herr Fabers Øn ske om at finde 11d.e inderste Bevæggrun
de11

. til den Opposition, der har været, opfatter jeg som
et for·tsat Ønske om "'Liv i Klubben!'. Personlig kan jeg
ikke tjene hver Gang, og jeg vil derved betone, at det
er "de-ideelle Aarsa.ger11, der har været Drivkraften for
mig. Mit daarlige, ugennemarbejded~ Fors.lag har kostet
nogen Tid og Anstrengel ae trods alt, og naar General- ,
forsamlingen har nedstemt det, føler jeg ingen Trang til
at forsøge igen.

Herr Chemnitz• Ord til de llforurettede11 er værd at
mærke sig, men der er vel næppe nogent de.r føler ·sig
forurettet nu. De forskellige Synspunkter, der blev frem
s.at, er blevet debatteret, Flertallet er afgørende; det
maa alle bøje sig f or-, De, der opfatte.r det skete som
et Nederlag, maa huske de kend re Ord fra Skakspillet'.
uMan lærer mere af et Nederlag o" e;» •11

Til Slut kommer der :noget kedeligt: Hidtil har vi væ
ret for akaane t for I{værulanter, men Pseudonymet Ed .K.,
der aabenbart har vi~se Hæmninger, nærmer sig unægtelig



Typen. -· Hans 11 aabne Brev'' til 1Pormanden, hvori han bl r .::.:
a. nævner mit Navn, kan· vist bedre karakteriseres som ·~
et be·v~dst ''.Ønske om at skabe Jll~~sf ornøj el,se_n '?l .Medlem-
merne ·-. *:oÆ'f. ~f et saa humørforladt 8ammens~1um gøres
opmærksom paa', a:t saavel aabrie Breve som Artikler med
Angreb paa navngivne Pers.ener undar skrfvar man med Navn.
Husk d,et 11Herr" Ed .K. - og lad os saa faa Fred.

'
·i •· UFFO J•ENSEN.

Herme.· ,cl maa Debatten om ·ae ekstra.ordinære
nnIBONDEN. . '. . ' ..

r, D ...,.- 1XLUBTURNERINGEN"I~-~-------------
være Slut i

Red.

Resultater siden 10 .;1]'ebruar.•
Mester A Række~ F.S .. -Vb.S. 1·1-4; K.S.-1,860 9-6
Mester :B Række: K1 t; .. ....:.Ba .. ,S .• 71/2-61/2+1H; I .K.-Su. S. 7-7+1H

- s.s.~Ba.s.111/2-21/2+1
2den Række: K.G.-Su.0.51/2-41/2; Ly.S.-:Br.s. 51/2-21/2+2J

· ~u.S.-I,K.61/2-31/2; Sp.S.-V.S. 6-4.
3die A.Række: V.S.-Sp.S. 61/2-31/2; K.S.-Q.S.5-4+1H~_.._--~~~ - -_ . 1· · 13die J3 Ræ~~e~ S.Eo.-Ba. S. 6-4. S.C.-D. S. 7 /2-2 /2.

Ba.S.-Vb.S. 41/2-41/2 +1H. Ha.S.-Sp.S. 8-2.
_. C. -Po. S. 5-5 •

4-de A fu:ekk,e:" T.F.-K,S. 5-2+1H; Her.S.-Ly.S. 7-1;
Br , S. -Ly, S. 4-4 ;. V. S. - Sp. S. 6-2.

~.fie B Række: Py.S.-IQ..S·. 7-1. . .
5te A Række: Her.S.-F.s. 51/2-21/2; Py.S.-Ba.s. 61/2-11/2.

Br.S.-K.S. 6-2; Sp.S.-V.S.4-4;
K.S.-Q.S. 61/2-11/2.

5t,e B Række: S.C.-D.S. 4-4; Vb.S.-K.L.S. 8-0; Po.S,-SC 5-3· - , .1/' 1/2te C Række~ Po.S.-V.S. 5 2-2 2.
V E TI D E -

at Tilgangen til Iilubben nu er standset., og at Tallet
100 .ikke v.il blive overskredet - Pladsforholdene tilla-
der det ikke 1 t

-- at et Medlem kan slette-s, hvis han, skylde.r Koniiingent ·
for mere end 3 Maaneder. · , _ ,, 1 .•, •

- at vi staa.r ualmindelig daarligt i IO.ubturnerlng:en· i .A:ar?
- at Resultatet af d,ette b1±ver,. at vi til næ s tre Aar ma.a
være mere kræsne i Valg,et af ·Deltagere.
Udg" a:fVanløse Skakklub; Fo:rm-:cHR.FABER-;Jydehol1nen 27,
DA 268'9; Red s e JOHS.MIKKELSEn, Jydeholmen 29, DA 5775.
Tuxneringsleder: HJ .HANSEN,, DA 4728x; Tryk: GAFAX-VALBY.



EDLEMSBLA FOR V LØSE

3. Aarg. April

s I{ •

lir. 4.

------------------
Er Skak en Sport - er det en Kunst - eller er det en

Videnskab? Dialektikere vil kunne sige adskillige kloge
og filosofiske Or-d til Forsvar for alle disse tre Opfa.t
t~l ser. Til syvende og sidst er det ve~ individueltt hvor
ledes hver enkelt af os opfatter Skakspillet

Vi sætter alle noget af vort personlige Præg paa Spil
let. Men sidst af aJ.t bør man opfatte Spillet som blot og
bart Tids.fordriv" Lad gaa , saa længe vi kun spiller 111-Ij e..,,
meakak11• Men fra det Øjeblik vi er blevet ].a!edlem af en

"kakklub, .maa Skakspillet opfattes som staaende i et høje
re Plan end hidtil. Vi maa først og fremmest arbe,jde, o
hvis vi ønsker at blive stærke ~I)illere, maa vi lære at
bruge Hovedet, ikke k:UJ.1 som en Fodboldspiller gør det r men
med samme skarpe Forstand, som vi bruger det til at ordne
vore egne private Affærer. Vi har jo alle et fint Omdømme,
naar det drejer sig om alle mulige andre Ting. Hvis.,:--·
over~ører dette Omdømme paa Skakspillets Om.raaa.e, vil vi
hurtigt blive den stærkeste ID..ub i Byen.

Skal vi gø:r,,e et kraftigt Forsøg?

Den Aabning kender jeg ikke - !
----·-----------------------·----------------- -----------------

Man hører Gang paa Gang denne Bemærkning fra Spillere,
som har spillet Skak i· Aarevis, og det via,er .::.ig ogsaa , at

e fleste Tilfælde er Partiet blevet t'abt.
Bestyrelsen har arrangeret Studiekreds med Fo::1edra~

af vore stærke•ste Spillere, og der har fra Foredragsholder
nes Side været gj;ort et stort Fo;rarbejde., som desværre har



æret lønnet med for faa Tilnørere.
Der er vel nok en Del, SOM af og til studerer

lidt Skakteori, men der er nu fremkommet en Ide til
at gøre Studiet mere livligt - ved at sætte to jævn
byrdige Spillere sammen, som aaa privat kan aftale Tid

i Fællesskab prøve Teorien paa Brædtet.
Det vil hurtigt vise sig, at den Spiller, som

_...,rstaar at bevare Overblikket over Brædtet i For
bindel3e med Teorien, vil gaa stærkt frem, og vi
træne:e.r· til i Vanløse Skakklub a. t f aa en Stab af Spil

som - selv om de iJrke bliver 1" :n. ~pillers -
dog kan højne Klubbens Ans,eelse udadtil.
Der vil blive gjort nærmere Rede for Ideens Ud

ør~l se i :Praksis paa f ørstkonrmende 11 Broaet Aft,en11 •

"ea den Ihærdighed, Bisstyrelse, Turneringsleder o
e:1ige Iv!edlernruer viser i deres Søgen efter 1lidler t·

-- jnelse af bpillestyrken t maa det til sidst lykke
finde den Form, der kan kalde e·t; større .Antal til -

LJuUdierne.

Alteaar Ikke i2:ive op!
Red.

,et afsluttes pr. 1. Majy og til den Tid
RF.stancar være betal te. Kasser,eren er i

_ver ~pil l eaf-;ens J3egyndel se.

tui0Ei1r.:i~~EP..I!JGEJ5rr Resl.utR.ter efter den 10" Marts.
1!1 • t, ~ -18 60 0 5 -3+7F " F • s . -V. s. 7- 7+ 1 H i

____ -----~-- H.K.S.-J3a.8~9-3+3H; S.S.-K.S.101/2-11/2
-- -- +3H

~ ~d .. -Br.S:-5---4+-nr; Ly.,S .. -V.;S: 61/2-31/2
K.S.-0S~51/2-A1/2; F.S.-HuuS.61/2-21/2+1H
r" S~ -He"t'e ~~ 5-3; Sp. S.-T.F: 61/2-11/2

Ly":S.-7.S. 4-4
ercS.-Er~S; 5-2+1H

, Bud.tL-Hu.S., 7-1- - -

2de
~-:.-A.I ., .



S P IL L P L Å N F O R A F R I L •. .---·-------··------·----------- - ..--......------------------------..----------------------------·-·-------·-
Onsdag~_d§U---2..!_ Mester - 2det og 5te C- Hold spiller mod
Brøn.shø j . Hjemmeba_-rie •. Ved 10..ubturneringskam.re møder
vi altid 1 8 • 4_5 •

iller modOnsdag den 10. 3die - 4de og 5te A Hold
Brønshøj •. H.jemmebane.
Onsd.M_ den 17. Kl. 19:: · 11:Den brogede halve Time".
erefter Hænge- og manglende Partier.

0n sdag_ den 24. Kl. 19: Teori ned Harald Ene-r, ol ct sen.
Derefter Hænge- og manglende Partier.
Det maa. indskærpeej a manglende Partier i
ringen færdigspilles hurtigst muligt

7" RUN.DE I POKALTUPJIJERINGfilJ

interturne

er endnu ikke færdigspillet, men der kan dog gives et
enkelt blutresultat. Vinder af Pokalturneringen 1944/
45/46 er v.or populære Leder af nBROGET AFTEN11 , Jøræen
Jensen, som hax opnaaet 61/2 Foint.

------------------------------------------------------
~!LAGTE RESULTA

(Tallene i :Parantes betegner Antallet af spillede Kam
pe)
---~--- _ Række~ K.S.50 :Points (5). 1860:38+7F (5)

F. S.; 36+10H; Br. S.: 28+5H ( 4-).
'J •. t>.:271/2+1H (4); Vb~S.:; 171/2+3H (5J

Mester J3 Rælr..ke; I.K.531/2(5), S.S.34+4H(4); bu.t:.311/2(4)
H.K.S.27+3H(4)t X.S.251/2+4l5);
Ba.S"151/2+5R(4;

Ly • S • 3 4 ( 6 ) ; Su. S • 311/2 ( 7 ) , I . K • 311/2+ 1 H ( 6 )
.S.311/2+1ij(5); Br.S.31+1H(6); V.S.31+2H(7)

"!J. S. 261/2 ( 6); K" S" 2.21/2+1H ( 5); Hu. 8" 61/2+2E ( 2)
3die A-Rækk:e· F.S.311/2+1H(5); V.S.26(5); Q,s.211/2>4)

:Br.S.21(4); K.S ... 21(4); Hu.S.181/2-t1livt)
S1J. S" 101/2 ( 4) -



4d._!3 A Række

.5te A Række:

5 te C Ræk.s:e i

Her~S.30(5);_Br.S.221/2(5)! T■!•191/2(5)!
Ly. S. 181/2 ( 5) , V. S. 161/2 ( 5 ) , K. u. 161/2 ( 4),'p.s. 121/2 ( 5) ;
Br.S.26+1H(5); Her.25+1H(5);F.S.17+4H(5);
V.S.17+4H(5); K.S.19(4); Q.S.10(4);
Sp. S. 9 ( 4).
o.ti.231/2(5)~ Br"S.161/2(3), T.F.15(4)
ud.S.121/2(3;; Hu.S.101/2(4;; V.S.10(3).

VED DE--- -----------Jiiiiiiii__________
- at vi selvfølgelig nøje følger hver enkelts Resul
tater i Klubturneringe:r1'?

t man bliver stærkere eom Spiller, hvis man tænker
si~ bedre om imellem Trækkene?
- at IO.u'bben altid giver en ekstra Præmie til de Spil
lere, som i en Sæson vinder alle sine Partier mod de
ll'remmede?
- at det er klogt at skrive sit Træk ned, før man
flytter Brikken?

- at nogle Spillere sidder paa ·Hænderne fo.r ikke at
komme til at gøre et overilet Træk?
- at Lasker en Gang har sagt, at hvis man er jævnt
b egavet t behøver man kun 8 Timere intenst StudiUJll
for a.~ blive en middelstærk 1 ste IG.asses Spiller'.
- at i vor egen Vintertu.rnering rykker nu A±'slut
ningen ae to bedst p.l acerede op i. Rækken ovenover,
o~ de to daarligst placerede rykker ned?
- endvidere at der skal spilles Omkamp, hvis nogen af
Præmietagerne eller af de daarligst placerede kommer
til at staa. lige?

Udg.af V.Al:IT.ØSE SKAK.IaiITB:Form. CHR.FABER,_Jydeholrnen 27
9

:JA 2689; Red.: JOHS"MIKKELSEN, ,Jydeholmen 29 ~ :DA 5775.
Turneri~gsleder: Hj • .H.A.lJSEN, .DA. 4728x;
Tryk~ C.P.Pil-.V_U,::9Y.



E
M DL AO FOR V.A. LØSE: SK U B

3. Aarg.

TI DEN

aJ 1946

A
---------------------·------------------------------

og vi er nu snart færdige med Vinterturneringen.
Det synes, som de fleste er tilfreds med den Tur-
eringsform, vi har anvendt i Vinter - Grupper

med 10 i hver og al.le mod alle" Der er ganske
vist fremkommet Forslag om at gøre Pokal turnerin
gen til en sp,eciel Sommerturnering med den Begrun
delse, at vi saa kunde spille Dobbeltrunde i Vin
tertuxneringen. Da vi jo begynder Vintersæsonen
1. September og afslutter den i April, kunde der
maaske blive Tid til at spille 18 Partier. Men
da der fr.a f1 ere Sider har været frem.sat Kritik
ovar for megen Eksperi.mentering med Turneringsfor
men i Aarenes Løb, vil det vel være klogest at
f'ortsætte til næste Vinter, som vi har begyndt i
t"inter.

Vi spejder stadig ef~er
Rækker, som kan fortrænge de
Forhaabentlig skal vi ikke i
forgæves.

Vi kan her passende nævne, at vort 5. Hold
vandt Præmi e i en Dyst i Borup Skakklub og en 1.
Præmie paa Carlsberg, mellem 8 andre Xlubber.
Er det det billige Øl, der har inspireret Hold,et?

CHR. FABER.•

';kaklys fra de lavere
stærkere Spill~re. -
al Evighed spejde



MAJF O RNLIL L E
--------- ..·----------------■------·--·--·- •

8. Maj Kl • 19 " 30;

15" Maj Kl. 19.30

2 2 • Tula j KJ. • 1 9 • 30
29. Maj Kl. 20 .00;

1 " lllaj Kl • 19 . 30 ~ 3 . Gruppe a - 10 • Runde. El.I er s
mangle·nde- og Hængepartier.
3" Gruppe a - 11. Runde • .El.lers
manglende- og Hængepartier.
Broget ·1;2 Time. Derefter manzr....
lende- o« Hængepartier.
arrangeres_Tolllb(?laturnering.
Ordinær Generalforsamling" og
Præmieudde+ing. Tombolaturne-
ring?
De, der ønsker ·ordnede·Forhold i
Klubben, bør i egen Interesse
giv,e Møde ved GeneraJ.f'orsam-
lingen. ,

R I G S S L U T

Alle Par;ti_er i- eaavef Viht"erturnering
kal turnering skal· være færdigspillede ·· __------

~--------- .. ---•--·-----------------To· MB OL AT URNER IN

den 22. og 29. 1'ffaj. Deltagelse anmeldes senest. den15. Maj"
----------

R O G E D E "Den 11

---------------------
. , der ikke kommer til Stede ved de brogede

hal.ve Timer, ·snyder sig selv for en 'fornøjelig
Stund.

Jørgen Jensen havde denne Gang arrangeret e
aHvem-vec.-hvad"=Korikurrence nielle.m 2 Gange 3 Spil
--ci"e. Der blev trukket Lod om Farven, aaa der
blBv et sort og et hvidt Hold. De2'.' fremsattes for
=-:elliee .Skakspørgsmaal, der kulminerede i et Par



Problemstillinger af den hø,j ere Skole. Det endte med,
at det hvide Hold vandt med 18 Points mod 4. Flere
Med.lemmer udtalte bagefter, at det var den bed~te
~orm for .Anskuels.esundervisning;· de endnu "havd'e ove..,..•~
været· "SPEK'.rATOR"

':. t

De Medlemmer, som ønsker at øge deres Spil],estyx- -
ke, maa begynde h eL t fra BU1-1dsn ved. at studere de I:
deer, som Aabningsteorien giver Udtryk for. Kendskab
til Aabn.ingen er Grundlaget .for ·Spillet. · ·Ved et al
v,orligt Studium. af Aabni'.ngen bg de dermed :f'øl6ende
Fo,rgre11inger faar man et Kendskab,, som øg-er Interes- .,
sen og skaber større Gl·æde ved Skakbrætte,t.

De, som kuri<te~ønske at være med til et Studium
af Aabningateori ·~n, kan melde sig til unaertegnede
og faa Underretning' om, paa hvilken Maade Studiet
bliver tilrettela~t. HJ. HMTSEU.

at man, hvis man, ønsker For.slag behandlet -pas- G,ene
ralforsamli11gen, skriftligt skal sende disse til

;:. Formanden senest 10 Dage før?
rvo.r mange Grupper, ·der har _valgt en Tillidsmand?. . .
at der er nogle, der hævder, at de ikke ,spiller saa
godt om Somm.er~e~? Der er •·en hel, Del, der .heller
ikke gør dette om Vint·eren.
at man undert;iden faar en rødlig Kulør paa ø1,erne,
naar man spiller .et Parti, men at dette Symptom for
svinder, naar Stil'lingen.bedres. ·
at alle; som·har noget paa -Hjerte, kan meddele sig
i Fribonden? -:- · ·

..



U MORE K E-------------------------

-

1:t Skakparti mellem Grev Habenickt og Djævelen~
or ca. 600 Aar siden levede en

ve, der i 20 Aars Alderen solgte sin Sjæl til Fan
den imod, a.t Greven til sit 80" Aar skulde
Held med alt, hvad han foretog sig. Tiden gik, og
Greven havde, næsten svedt ud, at han havde indgaa
et denne Pagt med Djævel,en. Endelig kom Grevens
80 Aars Fødselsdag. Det var en lu.mm.er Julidag
med tordens svangre Skyer. Greve.n sad og spilledp
et Parti Skak med sin Søn. Et Ly11 flængede Tor
denskyen - en svovlet Os gennemtrængte Taarnvære,
set, hvor de sad, og ind traadte Fanden. "Ah!"
udz-aabt e Panden , 11Du spiller Skak, - det vidste
jeg ikke - skal vi tage et Parti? 11 11 Ja, 11 svarede
Greven, som skimtede et Glimt af Haab, rlpaa den
Betingelse, at hvis du ikke sætter mig mat, gælder
vor Pagt ikke!" - 11Ha! 11 sagde Fanden. 11Din Sjæl
er mig sikker nok!" De begyndte at spille og kom
til ~ølgende 8tilling:
Hvid: K.c2-D.h6-T.f3 og f4-S.b2-Bønder d4-d6.f2 =

8 :Brikker.
Sort: K"d7-D"g2-T.b8 og f8-S.c4 og hl-Bonde d.5 =

7 Brikker.
og fortsatte 1 •.• T.b2.t:lkak-K.c3. "Du fax.:dt det
bedste Træk'1 skreg Fanden - - nellers skulde du
have været af t>ted straks11• 2. D.f3 Skak-T"f;i.
3. T.f'3 Skak - D.e3- 4. T.e:, Skak-f2-e3- 5"s f2 -
6. e3-e4. 6.S.e4 Skak-K.a.3 ··~····· 11Ma.t11 skreg
Fanden og bævede allerede Haanden for at placere
Taarnet paa d2 - ........ men han fuldend.te i]cke Træk
ket. Vilde han Lkke? Kunde han ikke? Taarnet
faldt ud af hans Eaand ,, og med et N"æve,slag knuste
han Bræt-tet og susede som et forsinket Lyn ud ad
Taarnvinduet"

For denne mirakuløse R,edning gik Greven i
KloBter, eaæt skænkede. hele sin Ejendom til de
fattige.

Vi udsæ~ter en Præmie til den, der giver en
fornu:ftig Forklaring paa, at Fanden ikke satte
Greven Mat i det 7" Træk. Kommer- d,er flere, træk-
kes der Lod. c. F.
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Det e:r; ikke altid let at -opfylde andres Ønsker -
og navnlig ikke, n?B,r man ikke ved, i hvilken Retni__
disse Ønsker gaar. . .

Det ligger særlig Ledelsen paa Sinde at forøge
pillestyrken hos de 8:pillere1 der allerede ikke er
elt svage længere, at pleje det1 der allerede har t;e

gyndt at spire 1 og at bringe d~t latente til ful-d Vir1r
somhed. - Men ved hvilke Midler? - Hvad der hjælper
med , kan olaa en f::ikrædder ihjel. - Nu ha
søgt paa adskillige I~aader - uden H,ld !
palter staar aabne! - Hvis nogen a~

en lys Ide, hvorfor saa gaa og vride Vandet af den til
Glæde kun for sig selv9 ! Lad. os 1ufte og di sku~ere
Idee.rne for aabent Tæppe 9 - saa andre mul
kan nyde godt af de·m! KOM FRIT FP..EM! l

CHR. FABER.
iPILLKFLAN FOR ,JUNI ·
---- -----·--------------------------------
Onsd , 5. Juni~ KJ.. 19.30: Tombolaturnering. Sidst,e

-rist f or' Indtegning til Somm.ert1:rr
neri11gen.

Onsd .12. Jun.i: Kl. 19. 30" 1 ste Runde i Sommerturnering.
so..19" Juni;. Kl" 19-19-30; BROGET KALV TIME"

Kl. 19. 30 .- Almindelig Spillea:ften.
Oned.26. Juni. Kl. 19.30,· 2den Runde i Sommerturnering1-



OM.IVT..ERæURNERINGE_
begynder d. 12. da. og skal være a.fslutt,et d. 21. Au
gust"

Der bliver 6 Runder, og de Spillere, som melder
d.g til denne Turnering, bedes - inden dett,e sker ...
overveje, om de kan gennemføre dis.ije 6 Partier inden
for det fastsatte Tidsrum.

Der vil blive spillet Cirkelturnering, og .Anmel
delse kan ikke ske efter den ovenfor averterede Dato.

Cirkelturnering foregaar paa følgende Maa.q.re
De anmeldte Spille·re føree op efter Styrke saal edee ,
at den. stærkeste Spiller faar det -laveste Nr., den
svageste d•et højeste Mr • .,, hvorefter de indføres i en
Cirkel. De lige Nr. paa den ene Side, de ulige ~Tr.
paa den anden Side af Cirklen. Ur. 1 starter med ...;.-1
oint, Nr. 2 og 3 med +1/2 Pof.rrb , Det laveste Nr,.

starter med +1 Point, de, to nærmeste med +1/2 Point.
Man spiller mod de tre nærmeste ?Tr •. paa hver Side af
Cirklen, f .Et,cs. llr. 1 spiller mod Mr. 3-5-7 til den
ene !:)ide, og Nr. 2-4-6 til den anden +Si.ol~-•

Der bliver ,ophængt Lister, hvor Spillerne note-
rer Navn og Mr.

Der bliver selvfølgelig ikke faste Runder. De
6 Partier skal som ovenfor nævnt være færdige den 21.
AuguSt • ~ .... ·HJALMAR HANSEN.

... OKALTUlu~E~INQEN 1.9:..4~/4..5-lt§.
Pokalvinder Jørgen Jensen

L,.P.La.uritzen
H"C.Iverse
F. Seidler
Hj.Hansen
E.Voss
Rich.Hansen
Chemnitz
A.Ejerg

Paa Grur1d af Borholdene har de-t taget tre Sæsoner at
f'uldføre Pokal t.ur-nør-i.ngen . Der har været 50 Deltagere,
og Turneringen er spillet efter Monrads System i 7 ·
Runder .. - net er bemærkelsesværdigt, at de tre første

61/2 Pointe.
6 li

6 11

5 Il

5 "
5 li
5, ' li

5 li
5 .. . 11



Pladser er besat af Spillere~ som
skønt der er givet Springer eller
har de opnaaet 61/2 og 6 Points af
klaretl

VINTERTURNERINGEN

er startet scratch,
Taarn i Forgave,
7 mulige. -_Fint

HJALMAR HANSEN,

er nu afsluttet med det R,esultat ~ at E. Vos.s har ti, -
bageerobret 1 .Pladsen og Klubm.estertitlen.

Der vil blive nogle l(ampe for de Spiller,e, der
har opnaaet Pointslighed indenfor de tre bedste Pla---
ceringer i hver Gruppe. ·

Af 72 Deltagere fordelt i 7 Grupper har.følgende
opnaaet Præmie elle:r Placering til Præmi,e ,
1. a.. E. Vos~ 71/2 P. Damkjær 5. Jørgen Jensen 5.

Winde Wi,emer 5. Chr. Faber 5.
1.b. F.Seidler 7- E.Henriksen 6. H.C.Iversen 41/2.

Rich.Hansen 41/2.
.Gyldholm 7" Schøll-Jacobsen 51/2.
uist 5.

2.b. F.;:;;lent,e 9- A.Slente 61/2. E.Larsen 6.
R. Ghri stianeen 6. - · - ·

3.ao L.Munch 10. Ej.Larsen 91/2. Th"Jensen 81/2.
3.b. A.Joha.nssen 8" P.W.Henrichsen 8 .. Bjerre

gaard. 7.
3.c. Brønnum Jensen 9.

'tj ern

V.0l1esen 8. R.V.Hansen 7
HJALMAR HANSEIJ_

B R O G E T HALV T I M E
"., .. ·----~--..-·-------------·- ...--
Onsdag den 22. Maj startede med Foredrag af KL~

S. Formand, Fru Gudrun Jensen, som skildrede Kvinder-
nas Kamp (navnlig under Besættelsen) for at holde Liv
i Kvindeskak.

·}I'oredraget pa..ahørtes med Opmærksomhed 06 gav e+
godt Indtryk af, hvad sejg Udholdenhed formaar"

Derefte-r afholdtes en 11HVEM-VED-HV.A.D11=Konkurren-
ce mellem Jørg.Jensen og E.D.Voss. Formanden stil
lede Spørgsmaalene, hvis Besvarelse krævede eaave.
historisk som teoretisk Kendskab til Skak. Jørg"Jen-
sen sejrede k;nebent.

Broget halv Time er en fornøjelig Opfindelse, OF.!.
vi ha.aber, Jørg.Jensen har flere gode Paahit i



Fremtiden.

ORD1IN.ÆR GENERALFORS.AN[LING-------------------~-----

Red.

afholdtæ Onsdag den 29. Maj. - Til Dirigent valgtes
V. Olsen. Formanden afgav; Ber e tnfng , som ef.ter en
meget kort Debat godkendtes.

Kassereren bemærkede til det fremlagte1 revi
,erede R~gnskab, at vi stadig havde for store B.e
tancer ~ og bad Medlemmerne holde deres Betalinger
; . .a. Jour. . .

iekretæren oplæste Pr.ptokollen•.
Valg til Bestyrelse og Revisi·on var Genvalg med.

.Akklamation9 o·g til .Reviso:reup'plea.nt nyvalgte"ei Ei~ ·
gil Pe tez-san , · ·

Blik.'4:enslagermester Hansen bragte de kun spil-
1 ende l{edlem.t1ers Tak til de t'Iænd, der udførte et A:r
bejde for Klubben (Bestyrelsen) 9 og Generalforsam.:..
lingen sluttede med et Leve for Dirigenten • .Alt·
alt en stilfærdig· og hyggalig .F-orhandling.

Efter G- .• fandt Præmieuddeling Ste,d. Præmier
ne var i Aar af' en f o:rmidabel Størrelse" idet en
anonym Velynder havde skænket 400 Kr. -·· fordelt saa
ledes~ at Klubmesteren ud. over sin normale Præmie
fik 100 Kr .. , og Vinderne af de øvrige Grupper 50 ...
ræmiernes Størrelse naaede derror en I-Iøjde, so:

ikke før er set i nogen lokal Skak.klub.

Af.tenen sluttede selvfølgelig med· r;E'r der no
gen til Lyn?11

Red

---· - •. __ .,..,. __·-·- .,.. ... - --- - "' - - -•·· . ......,. __
FRI BO}ITDEN udg. af' Vanl Ø 8 e Skakklub Formand ., CHR.
FAJ3ER, Jydeholmen 27" DA: 2'689 - Red.~ JOHS.MIK
KELSEW, Jydeholmen 29, DA; 5775 - Turneringsleder;
HJ,. H.A...~SEN, DA~ 4728 x - Tryk~ CAPAX-VALBY
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. A.dskilli,ge Medlemmer har udtalt, at de ikke er

rigtig klår over, hvilke Opgaver Matchudvalget egent-
1ig har at- røgte. - Til Ori'entering for Spør,ger.ne
skaJ. jeg fremkomme med en Redegørelse·

11Må.tchudvalgeta Opgave bestaar i at af'gøre e·,,_
hver a k a k l i g . Tvist, der kan forekomme
Klubben·. - I saadanne Sager er ·Matchudvalgets A:f
gørel se inappelabel. Matchudvalget 'Skal endvidere
lacere Spillerne paa Styrkeliaten-og sammensætte
oldene til al.le Unionakampe, og endelig kan Match

udvalget - om fornødent -· ·samarb"ejde med Bestyrel
sen ved Tilrettelægning af Tur.:nerin.ger- og lignende. u

uette er - kort, .fortalt - Mat,chudval~ets J:r-
bejd.sfelt.

Vi er nu allerede over Midsommer, og·So.IIIIll\ertur
neringen er i fuld Gang; men da vi ·jo allerede paa
begynder Vinterturneringen først _i September, er
·det i];:ke stort ·:ror tidligt, at vi saa amaat be·gyn
der at forberede os paa denne Aarets vigtigste Tur-
ering. - Det kan meddeles, at Deltagerne• lige·som
sidst bliver .. indde1t i Grupper paa ti (høja-t tolv)
i hver, og at Op- og Ned.rykningsbestemmelserne er
uforandrede. . . ·

......an vi.l erindre, at vi for et Par Aar side.Il_ op-
friskep.e ae· gamle Bestemmelser om "Udfordringsret
ten". I Modsætning til Placeringen i de ·::forske-l
lige Gruppe_r, hvor man i Vintert:urnering.e-n til}cæm
per sig R~tten til at vær-e eller ikke være~ kan
man - ved at vinde en eller flere Udf ordringsmat
cher - ændre sin Stilling paa·styrkelisten;



maaske endogsaa i betyd,elig Grad. Dette har Betyd
ning for Spil.lerne,s Placering paa Holdene ved Kampe
mod fremmede IG.ubber. - Der vil nemlig altid her
blive taget Hensyn til den øjeblikkelige Stilling,
som Spill,erne har paa Styrkelisten.

Da man maa formode, at saada.Illle Udfordrings
parta er vil blive spillede saa godt, som man over
hovedet formaar det, vil de altid være at betragte
som et udmærket Træningsm.iå.del.

- Da vi nu a.tter har f'uld Spilletid, vil denne
Udfordring.aret. antagelig. fremtidi.gt bli"9'e :fli.ttigt
benyttet" Vi bringer her igen Reglerne for ·Udfeir
dringsmatche.n •

• '•!

1 •

2

6.

Enhver har Ret t~~1·· a't udfordre- .:en ~ de 2 Spil
lere, der er ·placeret umidde·lbart foran ham ·
{)'aa Styrkelisten til en Mat6li paa :;- .Pårtie;c-~
tUdfordringsmatch) .. ·
Hvis den, der udi' ordrer, vinde:

.. e to Modstandere Pladser.

.vis Spil.le~e begge _opnaar 11/2 Point 9 bel;l.,q~der
begge ·_d_e_res P~adser. ~~ ~

! ·-~ . . pO

Det samme gælder, Åvi,s den ·udfordrende taber
Matchen. · ~·
Den, der· :Udfordre-a, har.1?ligij_ ~;ft .c1-.t· p·aab~gyiide
en saadan_ .Match inden 3 Uger »f-t'a "'p.'en." Dag," lJd-
ord.ringeh· modtages.· ""I modsat Fald by"tter de
to Plads paa Styrkelisten •
De tre Faz:ti' er- ekal, · vær-e færd~g~pillede inden 6

, - I • • - · •ger fra Ma"tchens Paa.begyndeI:·~~, me()lld.ndre de
foreligger ·gyl~g Forfaldsgrun.9- .. r• •

.En_ Spiller kan -ikke· paany udf-ord~~s az samme·
od suandex , før der er gaaø+ "6.r.:T.aaneder ·fra:· en

Matchs Afslutning. · ·

atchen, bytte•-



8. ~ngen kan ud.fordres, medens han er engageret
1 en Match med en anden Spiller.

9. Den udfordred,e har· .Ret til a.t bestemme J!•arven
i det første Parti. Deref'ter skiftes Farve
i hve~t efterfølgende.

10- IG.ubmesteren kan udfordres, men forbliver
10.ubmester, hvad enten Matchen vindes elle
tabes.

11. En Udfordringsmatch spilles efter samme Reg
ler, .. som. gælder for lCl.ubbens interne Turne
ringer, men kan spilles privat efter Overens
komst.

12. En Ud.fordringsma.tch skal straks anmeldes for
Tuxner,ingslederen, som de:ref ter for~tage·r de
fornødne ,mspositioner.

13·. Ethvert -T:vivl sspørgsmaa.l afgøres at Matchud-
valget. ·

Spilleplan :for Ju1i opsti1les ikk1e, da Fe
rien hindrer Overholdelse. Cirkel turneringen
·passer hver 8piller bedst muligt" Resultater an
meldes til Herr Winde Wiemer.

Teoretisk halv Tine udelades af samme Grlm.d
i Juli.

I ..,DEN. :BROGEDE. HALVE TIME

demonstrerede Københavnsmesteren Jens Enevoldsen
paa en overordentlig livlig o_g i.natruktiv Maade
'e t af sine flotte Gevi.nstpa:rtier" Han understre
gede stærkt LØb-erpa.rrets Styrke i et bondeløe
Csnt

Mester Je.ns er sikkert-den bedste Skakcausør,
Danmark ejer i Øjeblikket...

Efter Foredragets Slutning spillede~ han Si
mul-tan mod 21 Spillere. Mester ,Jens tabte 2 -
til Verner Knudsen og A. Bjerg, spi:Llede Remis

,,_ .



mod
de
·g

Ladegaard - .qg vandt_ 18 Partier - altsa.mmen in
or et Tidsrum af c a , 3 ~imer. - En overorden-..-
smuk Præstation. ·

. ~ --··-- ... _.,
I'.~J~i holder den.'~b~,oge~e" Ferie.

· ·.". ~.. :: ~· SPECT.A.TOR.
:...... : !~,;

,.
·•··■, - .

Vi læser følgende _i 11Kanrofi eken" s Jubilæums
- nummer;

Ved en af Kampklubbens~ Generalforsa:mling,er f
ogl e Aa:r siden blev Spørgsmaalet u~engep:ræmi.er"

t. Adskillige udtalt_ e sig for disse l men de
:1.turligYi=-s_ogsaa. nog1·e, de:;.r var i.mod aem. Et
d.lemmerne ~ :Em.a.nuel Larsen,- ·pop\l,1ært kaldet

~anuel Lasker, der elskede ·at :tiøre åig selv ta.1e,
skønt h~"'.gjorde det •ualmindelig skidt, ~tod op og
forberedte sig paa et længere Indls:g:.. -_. ~-eg mener -
.altsaa - med Hensyn til P:ræmierne - altsa.a - saa er
der jo flere at }led.lemmerne-:- altsaa - der meget
hellere vil ha.ve et Bæger --- (Det er hørt! _:Bragende
Bifald og Latter. ~aleren b~~ver lidt forvirret,
men f•ortsætter saa.s ) .... · •• Ja_,_ -~jeg mener selv.følgelig
. kke et Bæger - altsaa -"men .jeg mene:r:, der er . .flere
~ os, der_ hellere vil have en lille Genstand ...
{Bravo! Hørt! Hørt! Jubel og Latter, og Lasker gik
helt i Staa. ) - - - - ....- - - •·-

Rerr .A. Sørensen har indsendt følgende Skakspøg:
" ' ' "''I "

1
• " i •

En spøgefuJ.d hva.d fi~ ~n· let~indig .sort til_. at 1 ove
at svare de 4 tørste Træk med- eymetri ske Modtræk,
og Resultatet b~~v: · ·
1. d2-d4 -- d7-d5;
3·.. D d3-h3 -- D· d6-h.6;

RIBONDEN udg. af' Vanløse Skakkiub: l!,ormand CHH.. F..å.
BERf Jydeholmen 2.7 .D.å. 2689 - Red: JOHS.MJ KK E~1,SEN ,Jy
deholm.en 29 .DA 5775 - ~Turn•eringsleder _ HJ .RA!JSEN,
DA: 4728 x - Tryk: Cil.A.X-VALBY.

2. D d1-d3 -- D·d8-d6;
4" D h3-c8 · Mat.
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0 V" E R R A S K E T --~----- ...--------------------,,---..-.--..---·----------·-------
naar De efter S,o~erferien Igen tager fat paa SJ1::aJ.r
.,:pillet, ved at observere, at De ser paa det hele merl_
ligesom friskere Øjne. -

Glæd~n ved at spille er blevet større,. end de11
var i Forvejen. -

Ligesom "Lynet" hurtigt kan skabe t>:pilletræth~d,
kan en lille Hvile virke i helt modsat Retnin

Maatt·e denne Veloplagthed holde sig, saa vi,
naar Klubturneringen skal spilles, kan være i ful
Vigeur, saa vi er i t)tand til at vise de fi"emmede,
hvor David købte Øllet

.Ak j1a! - Sommeren gaa.r paa Hæld, og om en Maåned
begynder -Vinterturneringen. Husk nu at anmelde Del
tageiae i god Tid!

_,..._ .,...r.--- ----·------ ----------- ··---- ..--... - .ifrii•-···---------·.

I

D E V I· L· :å· L I V E

CHR. FABER.

VI~JTERTURNERI G E N-- .......--.-------·---- ---- -----·--------· --------------------------·-------
Dere's Anmeldelse til Deltagelse i Vinterturne

ringen skal ske senest
Onsdag den 28~ August

i Klubbens Lokaler.

De.kan ogsaa indmelde nem paa DA.msø 4728x.
J.VIen fremfor alt i Tide, for naar Turneringen

er lagt, kan selv vor rare Turneringsleder i~ke faa
Dem anb,ragt andre Steder end i Opsamlingsgrupperne,
og der er De ikke sikker paa at kunne synes rigtigt



placeret

-,EN NORDISKE--------------------------
I Lørdags begyndte den nordiske Skakturnering i

Handels- og Kontoristforeningen, og først den følgen
de Lørdag, den 10/8, er TUTneringen forbi. Over 100

'pillere fra de fem nordiske Lande stiller op tie
Kamp, og forhaabentlig vil de levere hverandre en dæa
belig Dyst efter gammel nordisk Skik.

Der spilles i tre KJ.asser, den fine Landshold.::,
klasse, Mesterklassen og 1. IG"asse. Det er fø,xste
-ang efter Krigen, at den nordiske Turnering find,er
ted, og dette vil nok kaste en særlig Glans ov,er

Arrangementet og gøre, at Kampenes Udfald imødeses
med særlig Interesse i alle Nordens Lande.

Om Styrkaforholdet kan man kun gisne, men ·vi Dan
slcere skal vist ikke sætte Forventningerne alt for
øjt. Mange vil paa Forhaand være tilbøjelige,t.il at
regne Svenskerne for sikre Favoriter, men desværre
savnes baade Stoltz o.g Lundin blandt de svenske Elite
spillere, ( der skal om kort Tid være en stor interna
tional Turn,ering i Holland, som aabenbart trækker
mere,) og der er vel ogsaa andre, som ønsker at have
et Ord med at s,ige. Læg Mærke til Finnerne, _ som sik....
kert vil gøre alt for at vi se, at de ogaaa mestrer
denne Idræt.

'·~ogle vil maaske mene, at denne Turnering a:fholdes
paa · et uheldi.gt Tidspunkt. Mang:e ,er bortrejste, og en
Hedebølge som for nogle Uger siden kan, kamme over os
igen, men for alle os, der· har haft Ferie, og navn
lig for os, der lever en Græsenkemands triste Liv

9
er

denne Turnering en stor og glædelig :Begivenhed. Nu
ved vi, hvor vi skal tilbringe vore Aftener. Det bli
ver i H.& K., paa Bi spetorvet !

Græ eenkemenden,

P11S.: Der er gratis Entr~!



I ''Mandens Blad11 for Augus.t 11946 findes en Ar
tikel om et londonsk Skaklokale, som lige:frem faar
Tænderne til at løbe i Vand, saa rart forekommer der
at være. Vi gengiver en Del af .Artiklen og anbefa-
er Dem at købe Bladet :for at have de udmærke·de Il

lustrationer, der ledsager Artiklen.

Jeg standsede med en Bonde i den ene Eaand og
en Suppeske i den anden. Skak fordrer Koncentration,

...men det samme gør Spisning. Og dog befandt jeg eig
bland.t en Flok M,ennesker, d·er bruger hver eneste Ii'ro
kost]_:lause til begge Dele paa een Gang, saa jeg maatte
tage en hu.rtig Beslutning" Jeg :flyttede Bonden og
tog f'at paa Suppen.. "Skakt" sagde min 11odspil]_er,
en lille, hvidhaaret Herre. Grebet af Panik :Elytte
de jeg min Konge og vendte tilbage til Suppen.
ri SkaJ(! jj lød det igen. Før jeg var færdig med :-3uppen,
vai-- Spillet forbi~ og vi byttede Brilr..ker til et nyt

'pil; Dette b'l.ev afsluttet under Stegen - og det
næste,-medens jeg· spiste FranskbFød med Marmelade"
Derefter blev han interesseret i Spillet ·ved I'ab o
bol"det og gav mig Tid til at kigge mig omkrinif;.

Dette var altsaa. 11 The Gambit'1, det berømteste
'~iaklokal.e i Verden og Centre·t for a1 britisk Skak-

~ nt ere sse. Det ligger i Budge Rqw 1 en lille Side
gade i London. 11 The G-ambit" er ikke aaa mege't en
Klub s<;>m en Restaurant for Skakspillere; den er ikke
beregnet paa at skulle give Overskud, n:voi:f.or ·llaal
tiderne er gode og meget billige, men man ~r .ikke
forpligtet ~il_at købe saa meget som en Kop The.

-læsten alle Kunderne er Stamgæster, og mange
kommer allere.de, naar Lokalerne aabnez Kl. 11. De
bliver de·r til IO.. 17, hvor Restauranten for Tid.en
lukker; før Krigen kunde de blive der til 22. l1ye
Gæster er al tid velkomne, hvis de er interesser@t i
Spillet. De behøver ikke at være bekymrede for ikke
at finde en Modspiller, de skal bare gaa hen til den
første den bedste Gæst, der sidder med et Skakbræt
foran sig.



"The G-ambit11 blev grundlagt af Miss Price for
femogfyrretyve .A.ar siden, og - indtil hun fornylig
trak sig tilbage - havde hun været der hver eneste
Dag i den mellemliggende Tid. Kl'ige·n og Manglen paa
Pe r aonaj,e tvang hende ind bag Disk;en, men nu har hun
verladt Ledelsen til en Gruppe :paa fire Kunder og

nar tr1ikket sig tilbage til Privatlive~. Miss Edith
C. Pra c e , som hun kaldes paa Skak.mesterskabslisterne,
er 74 Aar gamme'I , livlig, venlig og energisk. Hun
har vundet det engelske Kvindemesterskab fire Gange i
9?.0 1 ern.e og har al tid klaret eiig fint overfor Verdens
.e st'r ene , naar de besøgte Budge Row."' Hun beklager i
midlertid, at Capabla:nca var saa træt a:f Skak, da han
irl ste Gang besøgte '"''I'he Gambit11, at han gik ned for
at slutte sig til Bohemer-nø i Kælderen. · Boheme.rna
var en Flok Sekterer, der bru,gte ·Kælderetagen til mere
chancefyldt Spil som Domino, Bridge og Poker. Alt,
hvad der nu er tilbage af dem, er fire Bridgespillere,
er i hver Frokostpause sidder ·i et Hjørne af Kælderen.

Kvinder har ikke Adg-ang t~l ·n Tbe G-ambi t11 • Denne
strenge Regel bl~v opstillet, allerecte da. Restauranten
var ny9 for at befri 9tedet for unge Damer, der slen
trede rundt ved :Bordene af andre Grunde end Interesse
for det ædle Spil. De fleste af Spillerne indrømmer,
at dette næppe vilde ske i Dag, hv11s·· F-ørbudet blev hæ
vet, men foretrækker alligev.el, at..de~t- bliver opret
holdt" De eneste Kvinder., .der .for-uden Miss Prioe h~r
Adgang til Lokalerne, er Opvarterskerne, og de har en
meget ringe Mening om mandlige ~akspillere: "De glem
mer altic, hvad de har. be_stilt, 11 siger Lily. "De er
saa distræt,e, at de ofte- spiser Na.boeris Mad i .Stedet
for deres egen9 og deres The bliver altid stjaalet9 for
el.i de glemmer den. 11

FRIBONDEN udg. af Vanløse Sk_akkJ.ub~ Fbrm" CHR. FA.BER1ydeholmen 27. DA 2689 - Red.: JOHS. MIR.KELSEM, Jyde
holmen 29 ~ DA 5,775 .. - Turneringsleder: HJ. HANS.EN,
DA 4728 x - Tryk~ CAFAX - YALBY.
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LIDT KAMINPASSIAR___________ .,. ,__,_,...._~__ ..., ._ __
On.sdag ·d. 11. September begynde.i: Vintertuxne

ringen. Det er j. o den af vcre interne Turneringer,.
som vi me.d st,ørst Iver ga.ar op i, og hvor vi æaa an
strenge os mest for at kunne hævde vor Position,ø, Re
aul~atet er bestemmende for, hvor vi skal finde os
selv paa Styrkelis,ten til ·næst,e Aar. - Vi starter i
eaa god Tid, for at der ikke skaJ. blive· noget forja_,;
get over ~pillet.

Til d.e nyere Spillere er det her pa.a sin Plads
at advare imod at trække for hurtigt. - Man bør altid
tænke sig om e en Gang til, før man trækker,
og det er god Vane at •notere Trækket, in -
d e_ n man flytter Brikken - og end.nu en Gang "atover
s~ Stilling,en, f ø r man slaar paa Uret • .. man kan

··· ofte· i sidste -røjeblik opdage n,oge·t, som .æan i!rke tid
lig,ere har observer,et. Hvis man gør sig. dette - til en
Regel, vil man hurtigt erfare, at man gaar fremad i
Styrke •.

I Ok:tober begynder Pokal turneringen, "og den
spilles;s:0m sædvanligt,. med Forgave i 7 Runder efter
MoI1:r~d~ System. De, der ønsker at deltage her, maa
tegne sig senest d. 18. September. Sidst i denne·
.Maaned fartsætter Jørgen. Jensen med sine J.JOJ)ulære
brogede halve Timer - han har sikkert en Del 1 Godte
posen til os Vinteren igennem.

Desværre har de, Anstre:qgelser, som Best-yrel~e
har gjort sig for at bibringe Medlemmerne teoretrske
Oplysninger ikke fundet særlig Genklang - men jeg
kan forsikre, at man ikke, hvis man ingen Kendskab
har til Teori, bliver nogen stærk Skakspiller .. - Vi
vil i den nærmeste Fremtid forøge vort Bi.bliotek og



vil anbefale Medlemmerne at benytte ,dette flittigt
for ved Selvstudium at kunne kravle et Par Sltridt
henad de.n besværlige Vej.

SPILLEPL.AN FOR SEPfEMBER----------------·------------·--------------------·-
1 ete Runde i Vinterturne
ringen. Urene sættes -
aonan igennem - i Gang
Kl. 191/2.

Onsdag d. 18. September: 2den Runde i Vintertur-

On.sdag d •. 25. September

MØDE.PLIGTEN

neringen.
n. 191/2; • Broget halv Time·.

Derefter Hænge- og manglende
Partier.

Ved Vinterturneringens Begyndelse er der Anl.ed
ning til at e•rindre om, at

Spillere, der af en eller anden Grund er forhin
dret i at give Møde til fastsat Runde9 skal melde Af-

- -----~----------,....-..-.
b~~-~!!_~~!:!:!.!!~!!!S!!!!!!L_!!!!'~_!!J.!!!~-!°!~~~L-~~!!!
4728x.-·----

Spillere, der forsømmer at melde Afbud, !f1_~!:a=
!~~!:!~S-~!:!!~!Q;~-~!:_Q .•. sig selv til Ærgrelse og
ingen til Glæde!



INDLÆG TIL FRIBONDEN___..... __ ._._~-~~--..~li&,---~...

Naar vi gaar ind i September, siutter vi vor
Sommersæson.

Der mangler enkelte Partier, som maa være fær
digsl)illet i Løbet· af September.

ommeren er for mange Klubber en død Periode,
hvor Skaklivet fuldstændig gaar i Sta.a; men for vort
Ve,dkommende kan man sige, at vi har en fast Stab,
som ikke vil undvær-e et god.t Parti Skak og en hygge
li·g Aften i D.ubben.

Det ka)l. maaske have Interesse at fa.a _et Resume
over~ hvordan Bommez-en f'orløb.

I Cirkelturneriugen har der været 31 Deltagere,
og der er spillet 140 Partier. Klubben har gennem
em tlig været besøgt af ca. 30 Medlemmer pr. Spille
aften.. Tombolaturneringen, der gik over to Aftener,
havde 36 Deltagere; desuden har vi haft Besøg~ Jens
Enevoldsen med Demonstration og efterfølgende Simult

Vi plejer at have Be.søg af en fremmed K1ub til
venskabelig Match i Sommersæsonen, men det er ikk
blevet gennemf'ørt i Aar.

TIL MEDLEMMERNE!

HJ. HANS:EN"

=============== Opmærksomheden henledes pa.a vort
B I B L I O T E K • • Reglerne

for Udlaan er opslaaet i Skabet og bed.es nøje over-
holdt. EiiGIL PEDERSEN.
P" s.: Der mangle·r stadig nogle af

IO..ubbens Bøger, og Medlemmerne opfordres til
endnu engang at se efter i ReoLen hjemme, om
en af Klubbens Bøger skulde gemme sig der.



Vi fortsætter den tidligere paa As.ret begyndte
Gennemgang af de mest anvendte

~-2-~_!_!_!:_!_!!_~-~-!-~-I_!__r

b7-b6
b6-b5

1. e4-• - e5-2. S--f3 , - d7-d6
J. d4 · •· -· e5xd4
4. Sf3xd4 -
ogsaa Dx,d4 er godt, da Da
men ataar- s·t ort paa d4 og
er ikke let at drive bort.

Pbilidors .Aabning.
1. e2-e4 - e7-e5 6. Dcl1-h5+ - Ke8-d7
2·. Sf:3 - d7-d6 nødvendigt, da der efter
2• d2-d4 g7-g6 følger Dxe5+ med Tab
for a.t kunne føre Fi- af Taarnet.
ur-arne til Midten, er 7. Dh5~f5+ Kd7-c6

d,et nødv-:;ndigt at f'aæ ~•. ]a~e5 med mange Trusler.
fjern,et e5 "Sort er i~e i Stand til at

· ;2• - - - f7-f5 · · dække· sin Konge uden sva~re
et dristigt Svar, som mater!e~le T1ab. F. Eks.
tager Sigte paa at §. -.- - - a7-a6
fjerne e4. :.• S!~ Lc1-e3-Sg8-f6
i• Lf1-c4. Dermed van- ·.10·. Sb1-c3 - ~8-g4_
skeliggør Hvid den kor-_ ll• h2-?,3 -· L:f8-~6

· te Retræte for So,rt og 1_2-. De5-A5 - æad Truslen
:kel.er i·1"10d f7, som d,et Lc4-b5+

1er vanskeligt for Sort 12. - -
at dække. · · · TI- Da52-å.4+
i• - · ...., .... _ f5x e4 .li· 893~· b5
Sort vil skabe et stærkt
Bond-ec.entrmn.
.2.• Sf3x e5
Hv-id ofrer_ Springeren
for at øde:læ,g,ge Sorts·
Bondecentrum og skabe
Angreb mod den sorte
Konge.
5- - - - d6xe5 •
Sort er nødsaget til at
al.aa , da der truer- baade.
s-f7 og D-h5+

FRIBONDEN udg. af Vanløse S1rakklub~ 'Form. Chr.Faber,
Jydeholm.en 27 - DA 2689. - Red~: Johs.,, Jll..ikkels-en, Jy
deholmen 29 - DA 5775. - Turnerir.1.gsleder:; Hj .Hansen,
DA 4728x - Tryk: Capa:x-Valby.



M 0 D FO V L E K ,A U B

Oktober 1946. 10"

H A S T I G E R E T E M P 0
~ -----------------------------

aa sidste Repræ.sentantskab,smøde foreslog Urrt onæ
formanden, Charles Olsen, at man i rlen kommende Ilub
turnering skuld.e anvende .en Betæn1mingstid med 20
Træk i Timen i Modsætning til - som hidtil - 18 Træl
i. T~;Uen.. Han henviste til, at Svenskerne, som jo ikke

- - esa.mmen var daa);lige b'"kakspill_ere, spiller med dis
SLS'e Trækantal. - Bemærkeisesværdigt var det, at For
anden for Studenterforeningens .Skakklub, Norman Han-

om jo paa 'Skakolympiade.;rne. har kast'et- Glans
Jter dansk Skak~ varmt stø.ttede dette. Forslag. Han
svded e blandt andet, at hvis man nogenl.unde kan sin

Teori, inden man gaar hjemme fra, saa behøve.r man
ikke und er Spillet at sætte sig s,elv graa Haar i Ho
vedet under Forsøg paa at finde ud af nye Aabnings-
finesser. ·

Norman Hansen frem,satte endvidere dien interessante
Betragtning, at der ikke, burde være noget, der hedder
"hemmeligt Træk". - Hvorfor skulde Trække~ være hem
me~igt? Skak er et aabent S:pil. Han henviste til,
at det hemmelige Tra:k blot gjorde Hjemmeanalyserne
vanskeligere og mere tidsspildende. Hvis 1.rrækket ikke
var hemmeligt, vilde det ikke være saa tiltrækkende
for visse Spillere, der spekulerede i at hale Tiden
ud saa meget som muligt - for ved det hjem.lige Værk
stedsarbe,jde at søge sig nye Ohano er-,

Dette er et interes.sa.nt ::,,pørgsmaal ., ~ som- sikkert
vil blive behandlet paa fremtidige Repræsentantskabs
møder.

I_ CHR. FABE."R



IL LE, P LA ~l O " OKTOBER---------------------·--·-----------------------------·-----·--------------------------------
Oktober Kl. 19-30: 1ste Runde_.

okaltu:rneringen.
Oktober·IQ.. 19.30: 3die Runde i·

Vinterturneringen.
Oktober~ Broget halv Time. Derefter

Hænge- og ~anglende Fartier.
Oktober Kl" 19. 30 ~ 4de Runde i

Vinterturner1ngen.
Oktober IQ.. 19.30; 2den Runde i

Pokalturneringen .•
Dier vil fra. og med 3die Runde i Vintertur

neri.ngen blive spillet med 20 Træk i Timen.
Da K1ubturneringen jo begynder i Oktober, er

det muligt, at der vil ·ske Forandringer i Spille
pl.anen. - Dette vil da· blive m•edd·e1t ved Opslag
· Lokalet.

Onsdag den 2.

Onsdag den 9.

Onsdag den 16"

Onsdag den 23

Onsdag den 30.

000000000000000000000000000000000000 000000000

u D E B R O G E n· E 11 .'.~· .. ·.-------------------------
Jørgen Jensen ud:tal te, at (}.rundtank.en med "d.en

,,. .
brogede" er. den , -~ de~;e lille~ 'ior~~clig,e Stund at
øre Medlemmern.e bekendt med alt., hyad der egentlig
foregaar i Klubben1 og rned, hv~q. der sker indenfor
Skaklivet i sin Helhed. Han gav saa Ordet til Tur-

neringslederen, Hjalmar Hansen, som gjorde Rede for
Klubbens interne Turneringer, og· til Formanden, der
sagde nogle Ord om den kommende ID..ubturnerin.a-

Jørgen Jensen, der jo er kendt Landet over som
Skakhumorredaktør ved 1rEkstrabladet11, viste til Slut
paa Tavlen en Stilling fra en Detektiv-Gyser-Roman,



hvor Hovedpersonen blev myrdet umiddelbart før,
....tarmester Rubinatein naaede at faa gjort d<?t'. af
ed ham paa Skakbrædtet.

PEKTATOR.

ooooooooooooooooooooooobooooooooooooooooooooooooo

startede vi vor V i n t e r t u r n. e r i n g mec
60 Deltagere"

Vi spiller som sidste Aar med Spillerne del·
i henhol.dsvt e 1 - 2 og 3 Klasse, som yderligere er
delt i 6 Grupper.

·Der er altid Tilgang af riye Spillere i Begyn
delsen af Sæsonen~

Disse nye Spillere vil blive placeret ·i en.
ekstra G,ruppe, som starter, eaa sna_rt der er an-
me1dt tilstrækkeligt.

I samme Gruppe kan Spillere, som af en eller
anden Grund ikke e·r blevet anmeldt til vore ordi~

nære Grupper" blive p'l acerede ,

Vi har som sidste Aar Op- og Nedrykningsbe

temmelse:n.

Der har rejst sig Røster,. :for a~ faa disse
Eest,emIDel ser forandret, eaaf.ede s. at man behold.er
Oprykningsbestemmelsen~ men Nedrykningen bort:falder"



Det vil al.t saa sige, at engang ad Aare er vi
alle 1. Klasses Spillere ( - som vi deler i 6 urup
ner).

Denne Oprykningsbestemmelse virker efter min
Mening som en Spore og forøger Spændingen i Tur
neringen, idet man forud.en at opnaa Placering -·
sin Gruppe .sikrer sig Ret til at deltage i en
højere Gruppe, og det vilde ikke være muligt~, hv:.; ,
Nedrykningsb,estemmel sen bortfalder.

Har en Spiller vundet et Parti, fordi han~
modstander ikke er mødt, bedes det markeret pa.a
Rundelisten ved ud for Resultatet at føje ·til u.K.

For at gennemføre Runderne saa hurtigt som·
muligt~ bedes 8pil.lere7 hvis Modstander har sendt
Afbud, om at henvende s.ig til Holdlederne.

oldlederne bedes møde Onsdag d. 9. ,ds. I0... 7
i Lokalet til o,rienterende Møde.

Til Pokalturneringen er anmeldt 42 Deltagere.
Turneringen spilles med Forgave i. 7 Runder

efter Monrads System<
HJ. HANSEN.

ooooooooooooooooooooooooooooooooonooooooooooooooo

RIBONDEN udg. af Vanløs:e Skakklub; Form. CHR.FABER,
Jydeholm.en 27 - DA 2689. - Red .. :: JOHS. M"IKKELSEN,
Jydeholmen 29 - DA 5775. - Turneringsleder!! HJ.
HANSEN, DA 4728x. - Tryk: CAP.AX--VALBY.
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Nr. 11 .

KL U B T U R-N ER I N G
-------------------·-------------------------------------

1/2
1
1
C·

1/2

Dyst" o
ER.

(sp. 28/1·0)Vanløse

0
1/2

1
1

H.Winde-Wiemer C
Alf. Sørensen 0
E.Bang
Johs. Mikkel sen
F. Peidle·r
V.Henriksen
P.A.~ørensen
K. Iversen

E.Voss
Damkjær
Chr"Pe.ber
Jør~en Jensen

1 D

1/2.
0 .
C"
1 •

1 ste Række: Kbh. Skakforening.

1 • P" Christens en
2. Westring Nielsen
3- P.Rasch Nielse
4" E. Ghri stian sen
5" Ingrid Larsen
6. Jorn Petersen
7- ~vend Petersen
8. C. Bak
9. V.Ingerslev
10.P.Møller
11 . H. Lundqvd st
1 2 • Aa " Jørgens en

er al tid spænø ende . Den er som en Examen 9 som i sit
orløb viser os, hvordan vi staar i dtyrkeforholdet

til ~torkøbenhavns øvrige Klubber. Det er jo vanske
ligt at vurdere sin egen Styrke, hvis man ikke har en
Maalestok at vurdere den med. Eller er Kampene
mod andre K.lu'bber ikke nogen ægte Maalestok? - E r
der noget om, at d e n e n k e l t e ci.er dækker
sig i et Holds- ikke yder sit allerbedste~T Vilde
han gøre det bedre, hvis det var en ~olo:præstation?
- Det er et aabent Spørgsmaal •. men det vil være øn-
keligt for Klubbens An seet sea 0kyld, om enhver, der
spiller paa et Klubhold, altid vil anstrenge sig til
det yderste. - lQubben udsætter - som sædvanf Lgt
en Præmie til enhver, der vinder alle sine Kampe i
Klubturneringe,n.
1 s t s , 2det og 4de Hold har haft sin første
vi bringer her Resultaterne. ~ CHR. F



1 3" L "Ram.back
14. P.Rasmussen
15. M. Bindinr

0
0

V" Olsen
• C. Iversen

Ri oh. Hansen

a
1
1

;~t 7?Lg Ial t 71/2------------"""'5

K. S.
A. Thisen

. Hedegaard
Ch. Larsen
H. Bi.nzer
F. Vi skum
G. Anderson
H" Riise
Knud Møller
Aggesø
Harfot

1
0

1/2
1

. 0
0

' ,.
1/2

Vanløse.
w. Knudsen
Bjerg

• L::;.rsen
chiøler Jaco

Prehner
Bdv , Knudsen
A" Sl,ente
dtj ernqvist
Axel Hansen
s. Eoumann

0
1

1/2
sen 0

1
1
0

1/2
0

1/2

Valby
_v. Hansen
Xryger Løbne

Wedersøe
E.Larse
A" Schrøa.er
Taylor Larse
L.P.Christensen
Carlo 01 ser

0
1
0
0
1
0
0
0

Vanløse
V.O~esen 1
A. Seidler 0
K. Christiansen 1
Ej.Larsen 1
:!.Rasmussen 0

arde Nissen 1
Ej.Hansen 1
Holger Nielsen 1

. ':
! •



'PILLEl?L.a.r - ' NOVEMBER ..
--------------~-------------------

Onsdag den 6" No,v_(;!,!Il~~r~
0n sdag__ d • ·1 3 "

Onsda_g__d. 20. November'

DE.N BROGEDE
-----------------

Hænge- og manglende Partier
Kl" 19.30: Formanden aflæg
gier sin halvaarlige Beret
ning. - Derefter Vintertur
ner.ingens 5te Runde·
Kl. 19.30. Den brogede hal
ve Time. Derefter Vinter-
urnerå.ngens 6te Runde.
.L. 19. 30. Pokalturner·in

gens 3die Runde.

I

I den brogede halve Time udtalte Jørgen Jensen, at en
stor Del a.f de nyere Medlemmer jo i Grunden ikke kend
te ret meget til Klubbens Historie eller om dens Til
blivelse, og mente, at det vilde interessere at høre
lidt nærmere herom.. Han havde derfor anmodet For:
den, der jo havde startet Klubben og som Følge deraf
maatte sidde ·inde me.d Førstehaandsvide:i, om at fortælle
lidt herom. · ·
Farm.anden efterkom Anmodningen og fortalte om K1unnens
Fødselsveer og Væksten i de tidligste Aar.
Derefter fik H. G" V. Hansen Ordet for - som '1nyere Med
lem" at ud ta'le sig, om Livet i K1ubben. Han forklaredv
i livlige Vendinger, at han befan6t sig mægtig godt
' Klubben og gLædede sig i Forv~j en til hvez Gang, han
skulde tage en Dyst paa ::Brædtet.
Jørgen Jensen sluttede med at demonstrere en Totrækkerjl
_ om Thomas har tilegnet Klubben. Hl?EKT.ATOR.

øndag den 1 ste December afholder vi 16 Aars Stiftel
eefest .. - Det plejer al tid at være hyggelige, famili

ære Fester, hvortil vi alle glæder as. Til Festen er
knyttet en Tombola, hvortil Medlemmerne altid bered-



villigt skænker G,evinster.
Formanden vil komme nærmere ind paa det
alvaarlige Bere trn.ng ,

i sin

--------------------------------------------------
Naa1· K.S.U. Turneringen begynder, viser der sig al
tid en Del Forsinkelser i vore interne Turneringer,
·det K.S"U"Kampe kan falde ind paa Datoer, hvor
vi i Maanedsprogramrnet har regnet med at afvikle
en Runde i en af vore løbende Turneringer. Det
viser sig, at disse Partier for visse Spilleres
Vedkommende kan være svære at faa afviklet.
Hvis man ser paa de tre første Runder i Vinter
turneringen, vil man se, hvor fint de er gaaet igen
nem, ligesom 1.Runde i Pokalturn,eringen er afgjort.
4. Runde startede samtidig med, at vi havde Gæster
til vort 2. Hold 1 og da vi af Erfaring ved, .at en De'l
af de :Parti er, som ikke bliver spi,llede paa den aver-
- erede Dat o , først bliver af'gjort Maan,eder efter,,
r det for Turneringslederen util:f.red - · ·

_isse Kampe i K" s"U. Turneringen ikki kap fastlo;;.
ved Maanedens Beg:yn.del se 1 saale.des at man for de
:::ipillere.t s o-: bliver engage-r~et.-her, kan fastlæg~e
en Runde paa en .Aften, hvor· · vi spiller Hænge- o
manglende :Partier.. ,.
Det ligger nemlig saadan , -at en Aften med ovenfor
anførte Betegnelser ikke vi ser samme Reaktion, son
aar der .staå.r 112 .Hold spiller 4,.. Runde i Vinter

tu.rneringenr
Hj. Hansen.

------------- -------- .------------------~··---.--
udg~ -~f Vanløse ::5kakklub Form. CHR.FABER,
27 - DA 2689 - Red~; J0B8.MIKK~·~LtiEN,
29 - DA 5775 - Turneringsleder~ ID.HA.NS-EN
Tryk: Oapax-Valby ,

FRIBOND.
Jydeholmo
Jydeholmen
DA 4728x
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MEDLEMSBLAD F10 VA LØSE SKAK KLUB

December 1946- r. 12.

T I T E L 8 E F E TEN

'øndag d. 1 st e. December' løber Klubbens 15-Aars
tiftelsesfest af Stabel,en. Da det jo er en 3lagJ
ubd.Læum , har Festudvalget lagt sig særligt i de

len. - Vi har jo undertid~n gjort daa+lige Erfa
ringer med de professionelle 11Humorister", der
skulde underholde os. Vi er derfor i Aar vendt
tilbage til. d,en Metode, vi anv end.t e ved vore tid-
igste Stiftelsesfester ... Vi lader vore egne Med
lemmer oi:itræde paa slan Line"

Vi er i det heldige Tilfælde, at vi i vor
lidte tæller nogle vittige Hoveder, der vil garan
tere os en Underholdning, der ligger paa et bety
deligt højere Plan, end vi har kunnet nyde godt af
i de senere Aar" Vi vil intet rø-be - udover hvad
de mere skarpsindige svagt vil kunne gætte si.g til
af Programmet, der følger nedenstaa,er..de 1 men vi
kan i alt Fald garantere, at man ikke vil f aa Lej
lighed til at gabe Kæbern1e af Led. -

Da Und.erholdni1'lgen vil f oregaa fra .Scenen
og begynder TI. 1 '9" er det i enhvers private In
teresse at møde i saa god Tid som muligt f'or at
opnaa gode Pl adser-.

Musi.kken begynder allerede KJ.. 1s.3c

CHR. FABER.
---·------
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(Eventuelle Ændringer forbeholdes)

I•·
II.

III.

~V•
v.
VI.

VII

. estmarch ( Orke·stret).
Frikvarter (uden den gyldenblonde),
Knud Ohri stensen gentager et Foredrag,.
om han oprindelig holdt i Van'l , Ski

og &"lcøj teløberklub"
Interview med Niels Bohr.
Interview med Kaptain Jespersen
Digteren Ferd. P. Yadtu.n. .
En Sketch; Ved ::i1cakbrædtet - ,, der
kulminerer i en Vekselsang, hvor
Tilskuerne synger med paa Omkvædet.

Under disse Sc·enearrangementer stilles Til
skuernes Skarpsindighed paa Prøve. - Er man i Stand
til at gætte, hvem der optræder i de forskelli.ge
Roller?

Umiddelbart efter Tæppets Fald aabne
medens Salen ryddes f'or Stole.

J

'Tombolaen,

I

ca. Kl. 20 ._3_Q_. Fælles Kaffebord, hvor Formanden
byder Velkommen, og eventuelle Taler
holdes. Ved Kaffebordet vil endvi
dere et Par Med1 emmer optræde i
11Karmen11• - Skaksangen og en ny Sang
af vor Hofpoet eyngea,

rrkestret sætter eaa i med Dansemusik, og et
Elitedansepar: Tove Petersen og Tom Gram vil vise
os det sidste paa Dansens Omraade. Iøvrigt har vi
alle det gode Humør med hjemm.efra.

PA.AKLÆDI-ITNG-: Tvangfri •

Festkomiteen.



TOMBOLAE

rrævez et lille_ ~apitel f?r sig- -
I Tidernes 11:orgen lrnyttede vi en Tombola til

vore Fester. - Det· skete nærmest af økonomiske
Grunde. - Tiden gik, og Klubben opnaaede efter
haand en en økonomisk .Balance, der i og for sig
overflødiggj orde Tombolaen •.•. at vi alligevel
har bibeholdt den ved vore Fester, kan der anføre
flere Grunde for. Bl. a. ved vi, at alle gerne
vil have den chanca at v· i n d e en flot Gevinst~
og mange af vore Medlemmer vil lige saa gerne have
den Glæde at s k æ n k e en Gevinst,, hvilket jo
maa føres tilbage til det Pak'tum , at de er glade
for deres Klub og uselvisk vil afse noget til For
del for os alle. - Endvidere er det blevet Tra
dition, at vi ved !-Tytaarsskiftet byder Medlemmer
ne paa en lille ekstra Festlighed med en l~lle
Forfriskning. At vi er i Stand ti1 dette, kan
vi udelukk-ende takke Gevinstgiverne for, da det
jo er Tombolaens Overskud, der anvendes til dette--•
Formaal.

De, der endnu ikke On~dag den 2'7' ds. har
:f:aaet afleveret den eller de Gevinster, de har
tegnet sig for, bedes venligst drage Omsorg for,
.at de er Formanden i Hænd.e aen.est Lørdag d •. 30 .• ds.

Form.

Til FRIBONDENS Redaktør!

Paa ·Fo-ranledning af Formandens halvaarlige
Bez-o tnåzig , hvori han efterlyste Medlemmernes Kritik,
vil jeg komme med, hvad der f'or mig synes, kunde
rettes lidt ved med ltdt god Vilje. - Se, jeg er
ganske ny i. IQ.ubben -· fra 1 ste Oktober - og en eva
.~piller. Det, jeg savner, er lidt Teori;. jeg me-
ner , at en af· da 1.loge He:rrex an Gan5 imellem b1.1.r
de tage sig lidt af de nye Spillere og vise disse,
at det er de og de Felter p.aa Brædtet, der e-r
mest .Fidus ved a.t beherske. Det glædede mig meget,



at der paa den brogede .Afte11 sidst var lidt af den
Teori, som jeg synes, vi mangler Undervisning i i
Klubben. Og saa - naar man spill-er med en Spille.I.,.,
som man ingen jordisk Chance har for at vinde over,
synes jeg, at vedkommende godt kunde være aaa
large at sige til en: Hvis De nu havde gjort det
eller det Træk, havde De faaet de eller de Fordele!
- men som Regel hører man kun: Ja1 det var jo ikke
saa godt! - eller lignende. Det er selvfølgelig
ikke Meningen, at det skal være en Slags Undervis
ning; men fik man et lille godt Tip engang i:nellem,
vild~ ma:n jo ogsaa hurtigere blive en bedre Spiller
snd aom n1111 hvor man sidder og laver de samme Dum
heder mange Gange, før man selv opdager dem. De

;tærl<:e t>pillere behøver ikke· være bange for, a ·
vi svage Spillere pludselig bliver Mestre, fordi

·i :fi~.. et Par: Fiduser. P" KNUDSEN.

Idet jeg takker Herr P. Knudsen for Indlæget,
mac jeg meddele, at Svaret først kan ind træffe i
næ s to Nr.

;PILLEPL}l'~ FOR DECEMBER
1 ste Holde-:; spiller mad HKS, Hjemme
bane" Øvr~ Spillere7Hænge-& mangl .P.
4de Iloldet spiller mod Brønshøj
Hjemmebane. Øvr. Sp.~ Hænge~& mangl.~.

Kl .19: Broget halv Time. Derefter
Hænge- og manglende Partier.

IJa vore ::.ipilleaftener i Jule-og Nytaarsugen falder
paa Helligdage, og Lokalerne paa de øvr.Dage i disse
Uger er optagne, vil der gaa 2 Uger, hvor vi ikke
kan samles i Klubben. Vi maa henstille til Mealem
me:rne, at de arrangerer smaa Matcher. - pet vil sik
kert i mange Tilfælde kunne lade sig gøre. Træningen
holdes paa denne Maade vedlige.

Alle .Medlemmer ønskes EN GOD OG H):'GGKLIG JUL
OG ET GODT rTYT.AAR OG TAK FOR DET GAMLE!

Onsd , 18.Dec

On sd, 4.nec.;


