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H MANGLENDE P·A TI ER
Nu. da Vinterturneringen er gad t i Gang, kunde

der ved Aarsskiftet maaeke være Anledning til at ka-
te et Blik tilbage over de nu spillede Runder.

Blandt de Ting, der ,e:Pte·r min Formening navnlig fal
der i Øjnene, er det iklce ringe Antal manglende Par
tier og Hængepartier fra ''æld.re" Runder. At en
Spiller en Aften er forhindret i at spille og der
for sender Afbud, er en ærlig Sag, men he~efter maa
det være den pa_agælde.nde ~pillers Pligt at møde de
Aftener, der er forbeholdt mgl. Partier og Hænge
partier for at .faa ·Partiet afviklet, saal~·des at

- _.,. - _._ _, " ,_ - _... .! -- --- - -- - - - - -- • - -"' • ov ~r et at_
-rilleaftener, f"Ek:19-. mgl. der i 1.Klasse Par
,pra- saa.Yal 3- ·· som 4. Runde.
Det foråli beskrevri."e· kan i stor Udstrækning og

saa siges om Hæng~partierne, men hertil kommer yder
ligere, at en Del . af di ase Hængeparti er an:tagelig
kunde være-undgaået,: saaf'remt hele Spilletiden var
udnyttet den paagældende Af'.ten, og Partiet ikke var
afbrudt i Løbet af Aftenen -undez- Hensyn· til" at en
af Spill~z-:q.e af. ','vigtige GrWlde~ ~risk~r det:. Der
vil jo altid :j.. Iiøb·et af et Parti forekomme Stillin
ger, hvor det var ønskeligt, at en nærmere .Anro.yse
af de forsk.. Varianter kunde foretagee?

. Såif'r·emt ~n ·11vigtig Grundn :foreligger, vil saa
danne Hindringer for Spilleti.dens__.fUlde Udnyttelse.
· langt de fleste Tilfælde være til Stede allerede
ved bpillets Begyndelse, hvorfor M,odspilleren i eaa
2ald maa k\mne underrettee 'paa •d:ette Tidspunkt

Dette Indlæg fremkommer fra min Side i min
Egen$1,c"ab af Gruppeleder og maa samtidig· b'etragtes
som et Nytaarsønske~ saaledes at det nye Aar kan



bringe .Antallet af "gamle11 mgl. :Partier og Eænge
artier betydeligt ned og derigennem Vinterturne
ringens nogenlunde rettidige Afslutning.

H. VEJRUl'.
00000000000000000000000000000000000000000000000000

Spilleplan f ,or Januar.
Onsd. 7" Jan.IO .19. 30 ~ Hænge- og mangl .Partier.
Onsd. 14" Jan • .In"1'9-30i 3 R.spiller 10 R.i Vin-

terturn.
Hænge- og mangl.Partie~.

Det maa paa det alvorligste indskærpes de
Spillere, som har Hænge~ og mangl" Part.i er
fra tidligere Rwider, at :Eaa disse ·afviklede
paa de Aften,er, der paa denne "JÆaade er nor
merede• til dette Formaal (jfr" Veirups Arti
kel andetsteds i Bla'det).

On sd , 21. Jan.IQ..19"30: Broget halv Time. :...: Der=
efter · 10. Runde i Vi_n tre,--
tu.rnering1en. .,

Onsd. 28. Jan.Il .19. ~O: 11. Run,de i Vinterturne
. ringen. ·-- ., . . ..

g;h~_§E:h!!!!!:!_~!!~!~~-~~-82~!-~l!~g!:_!l!
000000000000000000000000000000000000000000000000000

~12!:_~~~~:Qg_!_!11;!b!U!:~~r!.:e:g~~-1~~~-~~~~
Efter de to første KaEJ,_pe har vort 1 ste Holq

endnu en fair Chance for Placering ••• Ka.n vi ud
nytte deI11

Som bekendt har vort 1ste Hold i X:.S"U.Turne
ringen spillet lige mod baade K.S. og 1860. Ved
Aaret e SJ.utning er Stillingen i denne Række eaal.a-
de s: ·

K. S. • ••• 25

1860 • •· •. 25

P. f·or 3 Kampe
,, Ir 3 11



(mod H&.K:7, VaJ.by:61/2,
K• .:. .,,: 6)

1

I· mod K~ LJ: :.71/2 '. 1_8~? z 71/2)mod Ba •• 81/2, 1860~4)
· mod Banker-ne )

Den Om·stændighed, a.t nogle af Klubber-n.e har
spilliet 3, ·nogle 2 og en enkelt kun 1 Kamp, give~
denne Re eul,tatliste SlagSide. · .R~gnet efter Kvotient
bliver Opstillingen; x,s. og 1860: 56, H&K; 54s
V. i:i.: 50, Ea.nkerne; 4.3, Valby: 40.

'Den almindelige Mening er vist, at det end..elige
Opløb, i denne :tække vil komme til at staa imellem de
tre Klubber~ K.S., 1860 og V.S. med H&K som en ~ar
lig Out.sider. Efter sin ene Kamp,' _e;n kneben Se_jr
over Banks'rne , naa H&K betegnes som ~ækkens dar-k
horse. · "Låd 'o s i.lpce glemme , at selv ~~ den i nogle
Aar har været paa retur, saa har den i mange AaI
ikke alene spillet i Mesterr.ækken1 men ogsaa hørt
hjemme i den', K.S. og 1860 et·aa.r 'jo nøjagtig· lige
efter lige mange Kan;ipe. 1860 scorede stort mod Val
by, som eenez-e har 1?'.l.lllQ.et .over Bankerne, hvilket
tyd.er paa, at Valbys s.tore Nederlag til 1860 ha;r
været et Uheld. De~ er ingen Grund til at tro,_ at
det skal" gentage sig, naar vi møder V~~Y- For!,ld.en
denne Klub mangler vi at møde Bankerne ?•g H&.K•. Den
første af diaee Kampe' finder Sted i Januar, og vort
1 ete Hold maa gøre sig kJ.art, at hvert eneste Point,
vi kan skrabe sammen , · er uhyre vigtigt, hvis vi .ikke
skal falde af i Svinget. Ifjor vandt· vi 2den Præ
mien i denne Række, kan vi g~ta.ge dette Kunststykke
i Aar? Kan vi naa endnu højere? I mange Aar har vi
drømt om at vinde 1 ste Række- og se· V. S. rykke op i
Mester:r1Ekken.. Kan denne Drøm gaa i Opfyldelse i Aar?

.Svaret naa blive, at der er en Mo.lighed, men
Forudsætningen er, at hver e·neste Mand i hver eneste
Kamp yder sit bedste - og en lille Smule til.

For nogle Aar siden var vi jævnstærke med Sund
by. Nu er denne llub i Mesterrækken. Ifj or vandt
den Mesterskabet, og Klubbens 1.esultater i Aar vi se.L-,
at det ikke var nogen Tilfældighed. Tænk, hvad det
vil b,etyd.,e for vor Klub, hvis vi til næste Aar kan
dE;!ltage i Mesterrækken • • Chancen er der, lad os tag-e
os sammen og benytte den

Bankerne 191/2 P. ~or 3 Kampe

v.~. ,..... 15 " (1 2 H

Valby ••• 1 21/2 u li 2 H

H&K ...... 8 n li 1 ti



•

•

VA.NLØSE

F

E.· Voss •••••••••
Alf Søre:ns-en ........
Damk jarr ~u.K . ., • • • • •
E. Bang _•• '!.·,•• ,......

H.Winde lJ~ emeT ,. ••
Chr.Faber •••-~ •••.
L.P.Lauritzen ••.•

E.Knud~en, , --~:·~O
Børge Ni~~en ••.•• ·. 1/2
Axdal.. •• , .•••• ., r:.~ 0
I • Brohb1ni · • • . • • • .. . 0
P. E. Chri atensen ,. . 1
.E.Jensen ,. •.••• ; 1

Holger Langkær • • • 0
Jørgen: Ni el sen • • • 1/2
Wad-Niel sen • . • • • .. 0
Chr.Stampe 0

3

o
1/2
1
1
0
1
1/2

H.Veirup ~~······· o
Jørge~ ~ensen ••.. 1/2
H.C.IverE;!~n •• ·... , •• _ 1'
,1.i ch , Han'sen -. ; · 1

-- F . .Beidl er - ,.:. - 0
.V. Henrikaen ••.•.••. _,:· 1

!l'erner Knudsenr. ·-• , ..., 0
A. :Bjerg· ; _:...••••••_ , 0. , ~ . · · 7 1/2

.
"_.r-~:~~ · l 4- 3). 10L12-47"

• -, 1

Klubmatchen eriillet~~860 ,c: ,_ 1: .:ak. UL2.-47
Eigil Madsen ••••.• 1
J .P. Christen sen • ~. 1/2 .

0
0
1
0
1/2
1
1/2
0
0

Rusted Jep sen •..•..
Bertram Jense~ •.••
• Sørensen. ..

A.Frederiksen •• ,~· ..
A. Lund •..

VANLØSE

F.Fiedle.r •·
J "Martinn sorm •• ·.. ·•
E. Woidemann .•••••••
C. Jørgensen • ~ ... _ ..
E .• Eriksen • • . • .. . . . .. 0
Børge Svendsen · 1
Chr.Rasmussen 1

:--=7,,......._ 1/~2 _

,,.,_ (J~_3) 10/1-2-47

VA.NLØt:,E

J .Mikkel sen • ·~ ~: .. ;:-: . 1
H. St j er-nquf, s:t .. ·..• ~ . • 1/2
A. Sl errt e .... _ • ,.. ;, • • • 11

F ~ s1 ente . . .. ~ . . ·. . . . . 1 ·
::Schøl-Jae op sen ..., .. . 0
Ax.Han.een "·-~, .. , O
w.01esen 1.
E. Eng strøm ~ ~ 1/2
L.MWlch •••••.•••.- ••• •1
F. Holm.berg .•••••• _ .. ··--,,,;,.·1__

1

1
0

.ussen . • . • • 0
T .Ejnar son ••.... ,. 1

o Jørgensen... 0
: s. Lars-son .. . . . . . • . 0
S. E" D .. ~øren sen .. • • 0
Holgep Jen sen .•• ~ 0

2

·-Tage Pe·cter sen •••.
. ~ J". Eb sen ••••. ,. ..•...

K" Christiansen • • . . __
Ej .Larsen ...... _ ...• ·1 ·
P.Ladegaard •• ~ -~.: 1
Helg.Nielsen ••••.. 0
A" Seidler .....0....... 1
H. Rasmussen •••••: . • 1
Gaarde Nissen .. • • .. .. 1
Eie. :Pedet'sen uK • • • 1--.6.....-
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5.• Aarg. Februar 1948. Nr. 2.

VELKOMm
ANNA,

.
EN !1GEN
C E C I L I E

I
0 G

ADIOEN,
D O R A •

Saa. er vi til Radiokamp igen - og denne Gan
mod Sverige. Medens diss,e Linier skrives, er·
Spillet al.lerede ude over Aabningsstad.iet, og det
tegn~~ til at blive en god og livli·g fight.

. -I det danske Hjørne har ,vi .denne u-ang en
anden Nielsen end sidst, og vi kan kun h.aab e , at
det skal lykkes J u 1 i u s at klare sig bedre
enp. Bjørn" Hvordan Resultatet aaa end bliver,
slral det siges, at vi ikke kunde finde en. Spil
ler, der var bedre kvalificeret til at forsvare

··· de danske Farver i en Kamp som d.enne , "Da jeg
for et halvt Aars Ti_d siden bragte Spø_rgsmaal et
om en ny Radiomatch paa Tale over:for Jens Ene
voldsen og spurgte, om han kunde tænke sa g at
spille for Danmark, evar-ede Danmarksmesteren;:
11Nej, det ligger ikke for mig. -Julius Nielsei1: er
den bedste, vi har, til den Slags Partier."

Julius havde i hvert Fal.d Heldet med sig,
da han vandt Lodtrækningen, og det betyder ikke
aaa lidt. Han aabn1ede som bekendt med e4, og
lan kunde høre i Radioen, at det overraskede
Svenskerne. Deres Overraskelse var saa tydelig,,.
at en Medarbejder ved. BILLEDBLADET i lykkelig
Uvidenhed skrev, at Aabningstrækket e2-e4 var et
meget uaJ.mindeligt T1ræk l

Det blev til spansk Parti, og Sort valgte
den lukkede .Variant, som .fulgt,es efter Bogen i
de først.e 12-13 Træk. Som en Pudsighed kan om
taJ.es, at en anden heller. ikke skak.kyndig Joi.µ--



nalist :fra Det berlingske Hus II opdagede" d.ette og
gjorde et Nummer ud af det i ET. Iøvrigt er det
kun glæd,eligt at se den store Skak.interesse af
spejle sig i .Aviserne. Ogsaa i mange Butikker
ser man Radiopartiet bliv,e ført å jour fra Dag

·til Dag, og de d.i.skut·erende Grupper af Tilskuere
foran Vi.nduerne vokse·r5- Erft-e·rha:altdelf ·s·om Part·i et
bliver mere spændende. . ,_

Vi bør i,ige Statsradiofonien Tak for den
gode Propaganda!

JØRGEN JENSEN.

Spilleplan for Februar
Onad, 4" lQ.19.30~ Hænge-& manglende Par tner-,
0nsd"11. " 19. 30:: Bænge-&~anglende Partier.
On sd , 18. 11 19. 30: Broget halv Time; derefter

12. Run de i Vintertµrnering.
On sd , 25. 11 19 J'30: Hænge--& mangl. ende Partier.
Onad , 3.Marts 11" :: 13. Runde i Vinterturnering.

"' ' I" •

------------------------------------ -·-----------
Haab st brast for 1 ste Hold.··---------·-·- . . - . ...

I sidste Nummer af FRIBONDEN skrev vi; at
ort 1 ste Hold havde en fai_r Chance :for at klare

sig godt i Klu.bturnering,en·s · 1 ste Række. De,t har
vi. ikke mar-e ; Vi mø d'te Bankernes Skakklub t O'""
aaa bristede alle Illusioner om 0:t komme op i
[esterklassen - bare for et Aa,:! Det sørgelig,e
J.esnltiat af' denne Kamp er· specificer,et nærmere
ru.1detsteds i Bladet"

I Betragtning af, at Bankerne kun fik 6
l?oints. mod 9 ·over for K. s., som vi spillede uaf
gjort imod, var det baade trist og mærkeli1gt,
at vi ikke kunde klare as bedre'. Men det nytter
jo ikke at græde over s.pildt :Mælk og tabte Pof.rrta ..
Det var bed.re, hvis vi kunde lære noget ai' Neder
laget, men det er svært at se , hvordan vo~t,1ste
Hold skal kunn s gøres stærkere. Der er vist kun
eet Middel: Fornyelse!



I adskillige Aar har Holdet bestaaet af nøJ
agtig de samme Spillere paa ganske faa Undtagel
ser nær. Det er Tordenskjolds Soldaters der mar
cherer op paa Geled; Formationen kan maaske være
lidt forskellig fra Aar til Aar; men Mandskabet er
det samme. Og nu spørger en af den gamle Garde:

~!!!~!:-~!"-~_E-!~!.z._!_~S!:i_~~~-~~~-!f!~~~-2§?"
Intet vil glæde os gamle Stødere mere end at se
Ungdommen i V. S. rykke frem. Vi vi.ger gerne i
Toppen •.• men kun paa eet eneste Vilkaar~ I maa
vise, at I er bedre end de gamle. I naa bevise
det ved at vinde over os!~ ,.._ - .

Og for at dette lille Hjertesuk skal være
noget mere end en Udgydelse af Ord, s aa lad mig
slutte med dette· konkrete Forslag:
~~~-~§_!!.1!~~1.!Y!~~-g~E~-~~-!!~t~12;~~!'~~g~;h·~~...:~~~
~1_!~§-~~g~~~~~~-~~~-~-!!.~~~~~~
Der m a. a findes ·talentfuld Skakungdom ogsaa
her i Vanløse. Lad os gaa ud at Lede efter 'dem,
Hvem melder ai.g som Talentspejdere? .

--· ---- --'=;;,;;;==--"'-' ------------·-----------------·-- - -----·-----
Radi o-Skaklandskampeb Sverige-Danmark -

Det kneb med "Røgen" en Dag; saa jeg b°e·
sluttede at besøge vor gamle Turneringsled_er,
evyforfatter og Ex-Skuespiller, Hr , UFFO JbTT8Ei:l

· hans statsaut oriserede_Jl~guddelingsforr·etnin
paa Gl. Kongevej; men det var med bange AJ:1elser
jeg nærmede mig hans Por-re tnf.ng , da der udenfo_
var :stort Opløb; først slog den Tanke mig, at
det var hans Skæg, der var kommet i Kl.emme ; maxi
v sd jo aldrig, hvor langt det var ·blevet-;- det er

· jo et Aa.r siden, han har viet sig i Kl.ubb en j. men
·jeg banede mi.g igennem en diskuterende Masse hen
til Vin.duet - og hvad ser jeg? Et Skakbrædt i
Vinduet - Størrelse 11/2 x 11/2 ID - og UFFO J.ENSEN

J.J.



p aa "Sutter" midt paa Brættet, i Færd med at vise
Tilskuerne det si dat gj arte Træk i Rad.i o-Bkak
landskampen mellem Sverige og Danmark; jeg troe
d,e forlængst, han havde glemt alt om Skalt, men
der ser man •• har man først faaet Kærlighed
for Skak 9 aaa glemmer man det ikke i geri"

Tak for det UFFO •• god Propaganda for v·or _
ædle Spil.! ..,.. Røgen .glemte jeg., men det-·kafr-vel
naaea endnu.

EIGIL.

Klubmatchen spillet d. 14/1 1948 D!ellem ·

Nr. Point
1. Eigil Hansen 1
2. Rosschov Larsen 1
3. es. Olsen 1
4. Villy Olsen 0
5. Helne Jensen 0
6" Lindskov 1/2
7. Jungersen 1
8. Gyde-Jørgensen 1/2
9. Bade 0
1·0.H.Madsen 1/2
11 "J.. Michel sen 1
12.Eckardt 1
13.Brostrøm 1/2
14.Høyer-Hansen 1
1 5. H. E.Mi chel sen 0

E. Voss
A" Sørensen
Damkjær
Ej. Bang
Winde Wi emer
Chr" Faber
L":P.Laurit.zen
Vejrup
Jørgen Jensen

Larsen
F. Seid11er-:.
V" Henriksen
Rich.Hansen
V. Olsen
A. Bjerg

~-• ..J

Point

.o
0

.. -·-·- 0
1
1
1/2
0
1/2'
1
1/2 Io, ---·
0
1/2
0
1

Ialt 9 IaJ. t 6
~ :..:;=;===.. "'! L.

FRIBO~rnEN udg. af Vanløse Skakklub.• Form. - ORR.FA
BER, Jydeholmen 27" DA 2689; Red.: JOHS. MIKKEL
SEN, Jydeholmen 29, DA 5-775; Tu.rn.leder: HJ .HAN
SEN, DA 4 7 28..,. .



M LE SSLAD- FOR V LØSE S'KAKKL

VE DEN

Marts 1948

·=------·--------~---------------==-==-·---
Den længe ventede Turnering om Verdensmesterskabet
i Skak begyndte i Haag den 1 ste Marts~- - Fine 1 USA,
har trukket sig tilbage" Deltagere er bl.a. Euvre
(Holland), Batrunnik - Heres og Smyslaw (USSR) oe
Re schewaky (USA) .. - Der har været Tale om, at St;l
b erg og Nai dorff ogaaa skul d 1e deltage - men Rygtet
er ikke blevet bekræftet.

Deltag·erne skal spille 2 Runder i. Holland og .s ene r-e
2 Runder i Moskva. Russerne har aendt. en. ]?elega
tion paa 19-20 Medlemmer, foruden De.lbag e rn.e , som
ekundanter for de russiske Spillere.

.ufter den o:fficielle Aahning af Turneringen o en
1 ste Marts skal der spilles d~ 2. s 4., 8., 9 .. , 11 .. ,, ·
15., 1.6., 18., 23. og 25 ..Marts fra Xl" 18 til
22. 30 Aft.
Dagspressen vil antageligt efterha.anden bringe c{s·-
f erater af Kamp en e , F.RIBONDll,.

Spilleplan for Marts.

ad , 3. lliarts IO.. 19. 30.
sd. 1 0 " 11 " 1 9 . 30 -

Onsd. 17

13.~unde i Vinter~urn.
3.aold spiller mod Hol
te (Hjemmebane); iøv
rigt spilles Bænge- &
mangl ende J?arti er
Broget halv Time. - Der
efter 14- Runde i Vinter
turneringen.



-nsd. 24. Marts Kl. 19-30: 15"Runcle i Vinte·rturn
Onad , 31.. " 11 1·9. 30: Hænge- & manglende Par-

tier.
0 B S ; 1 s t e Holdet skal spille mod HKS Mandag d.

15. 1.iarts la. 19. 30 i Handels- og Kant o
ri stforeningen. Hol det skul de ge:rne kunne
rette noget op paa vor Stilling4 -
Det maa henstilles til de Spillere, der
har Hænge- og manglende Partier, hurti~st
muligt at faa disse afviklede.

00000000000000000000000000000000000000000000000000

I januar og f~bruar maaned har der været ret stor
tilgang af nye medlemmer
Nu ved vi alle, at hj emmesk-ak og klubskak er to
ing, men vi har set, hvor hurtigt spillestyrken

bliver større ved kampe mod trænede spillere; og
derfor vil jeg gerne slaa ti~ lyd for, at de spil
lere, son faar en klubaften ledig ent en ved afbud
eller lign. 9 til byder de nye at spille et parti,
saa de i starten bliver hjulpet. over de første trin
fra hj emcieakak t:i,1 klubskak.
Det vil -være en tj,eneste, vi gør os selv1 og det v
hurtigere knytt,e de nye medlemmer til klubben.

Hj"

00000000000000000000000000000000000000000000000000000---·-----------·---------H,iili
~ RI BONTIEN udg. af Vanl ø e e ·-Skakklub :·
~ormand: CHR. FABER, Jyd_ehol_men 27" Tl_f.: DA 2689.
~ e_daktør.: JOHS. MI·KJC!il,SEN, Jydeholl!len ·29, ·DA 5775.

'urneringsleder~ HJ. HANSEN 9 Tlf.: DA 4728 x .•
rykc: Capax-Val by.



KSU Klubturnerin_g

-Ball ertlp
Erik Andersen • • • .. . • 1
V. Tovgaar~ •••••.•• 1/2
- . M · - - - 1/C. ortensen ••••••. 2
E•. ·Andresen • • .. ... .. .• .. .. 1/2
.,....,. J . 1/• ensen .. .• • • • • • • • • . 2
Th\ll ow • • • • • . • • . • .. - • -.. • 1
C. Beck•·~•········ 0
11. Ni el sen • • • • • . .. .. • 0
N. P. Larsen 0
V. Eriksen •..•....• 0

4

Vanløse
J. 1likkel sen • • .. • • . .. 0
H. Stj e'rnqute t . . . .. . 1/2
A. Slente ••....•••• 1/2
Schiller Jacobsen • . 1/2_. 1/
,. Slente ····~····· 2
ri1" Ol ese:r1 ·••••••••. ·• 0
Ax. Haneen ,. •. • . • 1
Engstrøm_ :. 1
L •. Munck • • • • • • .. • • • .. 1

Holmb erg :· · 1

6
--------------------------·-·----·-----·-----------------------·-----------------·---·---------------------------
Vanl_øse F. S. 10/12-47
Hj • Hanaen - . • 1
N. C. Bruun • • • • .. .. • • 1

· ·E. Ladegaard :, .. ·,• • • • . 0
Aa. Laursen ... -.. '~-. •. . . 1
K" V.. Hanse11 • • • • • • .. 1
L • A • 01 e s en • .. • • • • • 1
Th. Thoms en • • • .. .. • • • 1

" Knudsen· (u •. K.) • • 1

7

H. Hattens··~--~···
0. B. Poulsen .•••.

K. Gerlings ·· .
Otto Johansen .
C. G-erlings .
Hj • Anderson • -••••••
• • • 6 •••••••••••••••••

0
0
1
0
0
0
0
0

1
---- -- ------------------------------------ ------·----------------------------=---------------"""":"'--- --·-.---------------
Vanløse
K. Christiansen .. .. • .. 0
Ej. Larsen .••...•••• 1

• Ladegaard ••.••.. 0
Holg. Nielsen - 0

• Seidler 1
H. Rasmussen •.•..•. 0
Gaarde K~ssen ..••.. 0
Eig. Pedersen •..•.• 0

2

Sundb.;!

j. Carl sen .
H. Erbe " •••
Holg. Carl sen ,••••
A. Barker .
lø r-en Pedersen • ,. •••
.. Eedersen •••..•....

Preben Nielsen ....... _

1
1
1

6



Bankerne 14/1-1948

J" Mikkel sen .
.3:. Stj ernquist .
A • S1 ent e . • . . . . • .. . .

• ,. • • • ' ■

F " Sl ente ... ,. •.. ,, ...•..
Schøl-Jao onaen (u~·K)
kx, Hansen ..•. · .
W, ·. Ole se.:p. .... ~.. ·;. • ,...
E. mgstrøm •.....•.

0
1
1
1
1
0
1
1
1
0

7 -·

andorff ••.••.. • • I tf

J.:u Lib eroth • •. • •. • • .. • • • 1

Aa. Gregersen •...• . ,. . . 0
Robert Larsen ••.••••• 0
~ • F:rep.eriks en •. ·.. .. . . . 0
Ve~ter9-~ •..., • . • • • • . • 1
Nayberg :. : : ~ . ~ .. . . .. . . . .. 0
Lef olie 0
Alf. Gr~g~rs en ·• . • • • 0
K" f ete:rsen ·.. .. • • • 1

· Vanløse

H'j. Hansen ~ -~ . 1
· HeTm.·.,, .. Jens en ••. ~ ••• ' 0
· Henry Kops ...... t~... 1
Erik Daugaard •• ~ . . . 1
_rørbo· •..•.••• ,. .. · ... ·.. 0
A. ·k:J:ders en • : ·• ··~ ·. ·• • • 1
rode Riede! ~. ~~--::-:-;··. . 0

Børge Nielsen··.·•-·· __ O- - . -------

- 4

19/1-1948

· Fru E" Christensen •.. 0
· Frk. G-. Jensen 1

• Biegaa.ra • .. .• • • . . . .. • 0
Hr. - ,E. Liiogens en •.• .. . • • 0
k. M:a.ry lJi el sen .. • • . 1

• rr Br'ennike Petersen 0
:A.-;Kuhnnirinek • • • • 1

Frk. 1'robl enski • .. . . . • 1

4
==·====·===::::.=-======================== ·===~=======-
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OL LAD .FOR LØSE K K 'KL U

E O RI--- --- -- -
! Tidernes Løb har vi paa de fle:ste JD.ul.ig,e

og umulige .Pac one.r fpr~øgt at bibringe Medlem-. "

merne nogen teoretisk Viden om vort ædle Spil., '!.·

Som Regel uden , at der er udvist særµg Errter e a
se fra Medlem_tnernes Side. I den brogede halve
Time fremea i te imidlertid Ing. Olesen et Forsla5.,

maask

Han for-eal og , at en stærk Spiller kunde ta
·e en svagere ·for sig i 2-3 Timer og paap ege ,
hvad der var forkert i den Maade,, d en ~ svagere

I. .

spiller paa. Der er jo nu imellem Vinterturne-
inucns Afslutning og Sommerturneringens B,egyndel
se nogle Aftener, hvor en Del Spil_~_e3:e ~~e har
noget særligt ati : gøre. Ing. 01 e aen kan jo .for-
søge at samle de videbegærli'ge. Vore stæ:rke
Spill,ere vil sa kker-t , som sædvanligt, stille sig
til Disposition. ..-_.

·GHR~ FABER ..



.Et Skud for :Boven!
Nu da Generalfor,srunlingen snart staa.r for Dø

-en, vilde det saa ikke være skønt, om al.le Par-·
.t er var færdigspillede, saaledes at Traditionen
med Præmieuddeling ved denne Lejlighed igen kunde
overholdes.

Skal vi ikke alle sætte os som MaaJ. at være
færdig den 1. Maj cl.A., selv· om nogle af os saa maa
ofre nogle enkelte Aftener udover den faste Skakaf
ten paa manglende 1Turneringspartier

Ovenstaaende gælder alle Grupper, og med l~dt
god Vilje fra -Deltagernes Sid•e akul.de der i .Kar
ære g1ode B,etingelser for, at Herr V. faar sit Øn
ske opfyldt"

Den brogede 1/2 Ti.me, Onsdag d. 17. Marts..! _., ..
Herr Jørgen Jensen begyndte med en Velkomst

til de helt unge Spillere og fortsatte derefter
med skaklige og :skakretlige Frobl emer. N~vnlig de
s1dste synes at interessere, og det er muligvis en
Overvejelse værd, i Smaabi dder at faa Turnerings
reglementet gennemgaaet

Lidt Hovedbrud.
HVID: K" g2 - D. a.3 - T. e3 - T.h1 - L. c1 - L. g6 ·-· S" d2

Bønder: a5 - b4 - c2 - g3 og h5 (12 Brikker)
SORT: X.g5 - D.f6 - T.c6 - T.h6 - L.a? ·- L"b? - S.e7

Bønder: a6 - b5 - d7 ... og g4. (11 Brikker)
_ ovenstaaende Posi.tion va.r Hvids sidste Træk K. g2 -
Sort er altsaa i Trækket. - Hvem vinder og hvordan?
For den bedste Be avar-eLae , som maa være Red. i Hænde
aeneat d. 20" April, udsættes en Præmie"

Red.



Det er i Aar 100 Aar siden,
d.en verdensberømte danske Problemforfatter, Pastor
J. Jespersen fødte:s. - 32 Aar gammel blev han saa
angrebet at Gigt, at han Resten af sit Liv maatte
prædike i en Iænestol i sin Kirke i Svendborg.

1

Han komponerede 2200 Probleme,r og vandt i Froblem
turneringen ikke mindre end 151 Præmier.

FRIBONDEN.

Klubturnerin~en.,;;.;=~~;::;.;;;;;,,,~~-- --

, s t e Række spi.llet 15/3
H.K.S.

0
0

Ri. ch, Hans en • • • • .. • • 1/2
V. Henriksen ••••••. 1
V. Ol s·en ,••••• • 0

0
/2

Van1.ø:se
Johs.:M~kkelsen • B... 0
H. Stjernqvist .. • • . . 0
A• Sl ente . . .. .. ~ . . . . • 0
F. Slente ø••~ 0
Scbøll er Jacobsen ... 1/2
Axel Hansen • .. • • .. .. • • 1/2
W. Ol es en ; • • .. .. .. ., .. .. • 1
E" Engstrøm ., ...... 0 • O
L • 1'.[U11ch • ,. • .. • • • .. .. • • 1
F. Holmberg ....... ,..•_1

. 4

S. Larsen •.•••.••••
F. Seidl er .

Vanløse
Schøller Jacobsen ~
A. Sørensen •.. ,..•..

1
0
1

E. Bang GI • • .. • • • • • • • • • 1
H.Winde-Wiemer 1
Chr. F.al;)er 0
L. P. Lauritzen .. • .. . • .. 0
H. Veirup .
Jørg. Jensen •.••.•
H.C.Iveraen •••• ..' ....

0
1
0
0
0
1
1

1
11

H. Schou • • • . .. . .. • • . • . 1/2
A. Wibrand • • • • • • • .. •. 0
l?. Bauer ••• ~ · 1

P. Sandhol t

Løye .
Jørg. Holm ..
A. Bauer ~
A• Poulsen Q

Har • Jens en ,. • .. • •
Hugo Jensen u.K. • ..
A.. V.Nielsen u.K, .

Lemvigh lllil·l er •••.
agh Knudsen •.•....•

E. Skifter ..

Vibe Kjertilff ••.•..• 1
Knud Nielsen ••..•.•• 1/2

Holte (3 Rk. sp. 10/3) -
Chr. Rasmussen •... ., . 1
B" .Andersen • • .. .. • .. .. • • 1
UhJ_i»s ~ . .. . . .. .. .. . . . . .. .. 1
J • Ni els en • • . • • • .. • .. .. 1
Sv. Ni elsen • • • • .. • • .. . 1/2
F. ·west •..•••••..••• 1/2
K. Gl eerup . . • • • • .. . • • . 0
Otto Esser .. ~ ..••.... 1
Dennis • • • . • . • .. . • • • • . O·



L i d t S k a k h i s t o r i e

Da vi vel kan gaa ti'd fra, at en Del af die, nyere
Medlemmer ikke er helt bekendte· med Skakspillets stø r
ste M1estr,e, vil vi i de følgend·e Numre af FRIBONDEN
bringe nogle biograf"is.ke Da-ta"em ·disse og begynd,e med
den mest sagnomspundne

AUL MORPHY·.
Paul Mu.rphy var af bl andet i rsk-fransk-s:pansk Af stam
ning og fødtes d. 22. Juni 183,7 i New Orleans som Søn
af en Dommer" Morphy viste sig hurtJgt at være en
fremragende Begav el se, og.. da han 20 A~r gammel traad
te offentligt frem som Skakmester, kun,de han ikke
alene tale 4 Verdenssprog flydende, men havde tillige
taget en 1 Klasses Examen so~ Jurist. -
.orphy lærte Skakspillet som Barn, og mens han paaaa
de sf.ne Studier 9 dyrkede han ikke al ene Spillet prak
tisk med rivende Fremgang i Splllestyrkes- men han ud
viklede samtidigt s~ne nye og ~orden Tid ganske
fremmede Principper om den hurtige Udviklings Betyd....
ning, som han saa overbevisende udnyttede i sin kor
te, • straalende Skak'Løbebane ,
I 11857 sejrede Morphy i deri ·store; alll.~rikanske Turne
·ring :( New York, og han vandt "dermed Anerkendelse
s6ni Amerikas før,ende Skak.mester. :Med· denne Sejr i
Ryggen drog Morphy til Europa, hvor han kom - saa og
vandt" Morphy slog alle de Skakspillere, som vovede
at møde ·11an1 i Kamp, deriblandt ·først og fremmest LØ-
IBNTH.AL og HARRWI TZ, men sin største og mest sensati a
nell e Sejr vandt han i Paris ·tB58, · da"'han mødte Pro
fessor ADOLF AND~SSEN fra Breslau, der eftier at have
taget 1 .Præmien i den internati•onale Tufneri.ng i Lon
don 1851 ubestridt maatte anses ·for at være Europas
stærkeste Skakmester" Alligevel· sl:og ~dst amrk"o Skak
geni ham med 8 Points mod. 3~ M.en Stj e rnen , der va
steget saa højt og hurtagt , -sl·ukkedes0 atte:r::. Ingen o.a
Leveride Skakspiller kunde besejre Morphy, men hans Le-
erne kunde ikke bære hans væl·dige Aand,skraft. Efter

sin Hjemkomst til New Orleans ·i 1859 t-rak Morphy sig
efterhaan.den helt ud af of~entlig Skak.· Hans Forstand
ormørkedes , og han lev~~de.. -stille ·i· sit Hjem, indtil

han døde 10 .Juli 1884". · E.B.n. (fortsættes}



,

E O L E M S B t.:· A C FOR -VAN•l.!ØSE SKAK.
5. Aarg•.. • Maj 1948. ,. Nr. 5"

GENERALFORSAMLING~-~---===-~---·-~-------------·---------
Kln.bbens ordinære Genera.lf'orsamling finde

• - ·t• -

- Sted Onsdag den 1 9. M ~ j K 1 . 2 0 .
.. - - ' , ...

Forslag, som ønskes b ehandfef paa GeneraJ.f.orsamlin-
gen, maa være Formanden i Hænde senest d. 7·. Maj.

:BESTYRELSEN.

SKAKHISTORIE

LI D T SKAKHISTORIE.
-------------------------- . . -------------------------------

_ Hyorf or var Morphy .sin Tids Mestre aaa. .overle
gen?,~· •For det første var Morpny et af de st~r:ste
Skak_g1e~ier, der har levet. Han=ejede et gen1alt
Klårsyrl' fo~ Still1ngens _kombin~toriske _Muligh~de-r,
en .Aigreo-sivitiet, en Dristighed og en S,ej rsvil;t~ ,..
som forbaveende ofte tillod ham at k onc entrer'e sin
Styrke mod Modstand,erens svage· Punkter i ekap'l oai.v e
og eejrgivende Angreb. For det andet spillede Mor
_hy efter helt nye Principper, -der blev banebryd.en
de•··for den moderne Skakforskning._'· For første ''Gallg
aaa man Sammenspille-t:s- Kµnst ~at1. t ·Højsædet .. Mbt·phy
søgte altid at udvi]µ'e ·Offic·erern~ hurtigt og-' pl"ap
mæssigt og i nøjagtig Kol(lt·akt med·~h'V_~randr-e rned er
aldrig svigtende Sans f.or Tempoets Be't:y-~ng .. · ' ·

.~ Derfor blev Morphy det aabne Spils· f''ør~t-~r og
førende Mester" Han lærte Skakv,erdenen' at komloine
r,e og at vurdere Officerernes offensive• K:t~t-··i • ·
aabne Stillinger, lærte dem, at hurtig og. metodisk



Udvikling med Tempogevinst er nødvendig f,or at skabe
Basis for de Kombinationer, som han anaaa for Skak
ill,ets højeste Udtryksform, og som han selv forstod

a~ behandle saa mesterligt.
En anden Sa.g er det, at Morphys Geni :førte ham

længere frem end til den kombinatoriske Skakform.
talrige Partier viste· han, at han forGtod1mange af
et aenar-e Pos i ti onsspils..Grundsætninge-r- •..

M,en Morphy maatte komme, før Positionsspillet
kunde f oatæe Verdensmestre som STEINITZ og CAPABL ·
CA. (forts.)

E. B. N"

· LIDT HOVEDBRUD.
;, .. , • . '"i. i "". jl t.. t . ..

bet· vai- "en glædelig stor Tilslutning med mange ind-
. . s.en,dt.a1 L~ninger. 1. Prisen blev tilkendt A. SØREN

. S~- .fo.x:r 10 udarbej ded,e Variati aner.
I I \ ~ ...., • .. ~ ·- L· ,! ..

VANDT KLUB.MESTERSKABET!
. . ' J.

~ ·:. '"i1 Saa er ~gørels'en {, den. -~pændende Sl~tkamp i
Vi1p;.erturner1ngens 1 ste Række ·faldet. W"INDE WIEMER
p,lev Nr. 1, og der er vist ikke een her i 'Vanløse
Skakklub, som ikke under vor afholdte Kas·serer denne. •. ·· s ik j r •

WINDE WIEMER er en fin .Skakspiller, som det er
en Glæde at vinde over og ikke .n.ogen Skam at tabe til '
H~ Fir EombinatiQnsspiller om en Hals .med et fri,sk og
_. ~erig,t Angrebsspil baade .i '.~Lyn" og i alvarlige Par-

" tier, og han spiller glimrende Simultan. Desuden ken
der vi jo alle WINDE WIEMER som den rare og flittige
Kasserer" Gennem en Aarrække har han paataget sig
dette store og utaknemmelige Arbejde og holdt mønster
gyldig Orden i Ia.ubbens Pengesager. Det er beundr1ngs
værdigt, at han baade har kunnet passe Kassen og Vin
terturneringen saa godt. Og lige saa kede af det vi
var , da WINDE WIEMER for et Aars Tid siden blev al.vor-



ligt syg og maatt e gennetngaa. et langt og pinefuldt
Hos·pitalsophold, ltg,e aaa glade er vi nu over at
se, at han bagefter er blevet rask nok til at løbe
af mad Klubmesterskabet!

Det maa iøvrigt siges at være· ikke saa lidtar en Sensation, at WINDE WIEMER er blevet Klub
mester. Ikke saa meget, fordi det er \IVINDE WIE-
1,-IER; der er blevet Nr. 1, men mere fordi Vos:s ikke
blev det! Bortset fra nogle faa Gange har Inge
niør Voss hvert .Aar i hele Klubbens Levetid været
aaa auv ezæn., at ·vi e•fterhaanden betragtede det som
en .fast Tradition, at han beslaglagde Førsteplad
sen. Men i Aar s.vigtede hans elLers saa overle
gent sikre Spil i nogen Gra.d. Hvis vi kender ham
ret, vender han frygtelig tilbage i d'en kommende
Vinterturnering. - Forøvrigt ,er den end-elige Pla
cering i 1 ste Række endnu ikke afgjort. W'INDE
WJEMER har vundet Førstepladsen med 11 Points og
kan ikke naas af n ogen , Der mangler dog kun et
E.ar Fartier,. aaa er Stillingen klarlagt - baade i
Toppen og i Bunden af Rækken. Der er godt Haab
om, at hele Turneringen kan v·ære afvikl et inden
~eneral.forsam1ing-en.

,.,. -, Foranstaaende er et Bevis for·, hvad en :Be
slutning kan føre til. I Efte·ra.aret sagde w.-vV.
paa et Bestyrelse,smøde: "Nu skal jeg sige jer no
get! Det næste Klubmesterskab skal være mit!"
Der blev let og sagt dumme Vitser, men jeg havde
allerede da en F,orne:llll:D.else af Viljen bag Spøgen,
og Moralen er: Det kan nytte at
b e s l u t t e !



VINTERTURNERINGEN 1947-48 slutter med sidste spil
eaften d. 5. rn.aj. Der er i aar mulighed for at

faa afviklet turneringen saaledes, at resultatet fo-
. • T' - '

r,eligger til generalforsa.mling,en, ·idet der kun er
enkelte spillere i 1" række;· som ?langler to partier.
Det forventes, at disse a.fvi'laes privat·, og resul-

,,.
tatet maa være meddelt turneringslederen se·nest d.
10. maj.

Vinterturner:ingens ove_rgang fra smaa ti_l sto.re
grupper har vist sig at være-·.heldig" og man kan ro
lig følge den linie, som _her er vist·;·· og som maa
siges at være. den bedste fo•rm for en· klub med et
stort medlem'stal. ·' : ·.

- ·. !.....: ~... ·i:.~ "' .
Vi har i aar.. startet to ·ekstra.:,.grt1cpper,: eom sa:tnnien-
. j • .- 1 r .. ,. ', 1 "i . ..·! l r H"j i" , ~ !

lagt med 1...:2..:..3 række giver ,e~ ~-Ecringsantal paa
78 spillere,. saa man kan forvente større anmeldelse
til vore kommende turnerfn.ger~ . -·-·- .. -·· .

Turneringef.l ·-er ble'let fint gennemført med kun fire
udgaaede deltagere - , _\ - ·· ,, i' ;_L,.i-:". :J... -.,'

FRIBONDEN u.dg , af Valiløse Ska:kk:lub:;. Formå:nd: CHR. FA.
BER~ -Jydebolm1.:~n '27? DA 26B:g"r.··--~ ~d·.: JOHS.. NILKKEL
EU ~ Jydi--~hol.Inen 2q j DA 5775 .; . .:;1... 1 Turneringsleder:

HJ" HAN S~T, DA 4728x. ~ e ;_:

Tryk; OAIIAX-Valby.



r•• •
.,, • • ~ .. ■I.~.........

L D V K A u e

5" Aa.rg.
o... !,; • I

·.

........ '

Onsdag "d:en 19. Maj afholdtes den aarlige Crene:ralfor=
sa.mling •

. '
T':(1·'Dirigen~· valgtes Edv. Knudsen, som konstaterede
lo:vlig Indvarsling og gav Ordet til Forme,p.den.
F_orm.anden ,:·aflagde Beretning,. som godkendtes·. ~·· ~"·~·
Derefter.oplæste Kassereren det revide~ed~ Regn-

• F .... ,.skab. G-odkendtes.
t.},._.t I • - • "f' •

..... ,_, ., Næste Punkt - Bøstyrelsesvalg, der var anført ·paa·· ·
Dagsordenen som: Valg af Formand ..... Kasserer og Be

. $tyre1ee9 gav Anledning til en længere Debatr , idet

. Formanden nægtede at modtage :Genvalg, ·,saafrem.t en- ..
af den øvrige Bestyrelse vedtagen Turner:ingsplan

·· ikke hl ev ændret. '· ·: _,....,J

,..
-,: .. 1,• ...t:

.,: Der ku.nde ikke findes nogen Løsning, som kunde f'or->
_,, . l.ige Parterne, hvorefter Jørgen. Jensen .bl.ev valgt
' ···til Formand. De øvrig,e Bestyrelsesmedlemmer blev

...genvalgtt og nyvalgt blev H. Vejrup med ~.· Bang som·
-(Suppleant. Til Revisor valgte~ K. Chris-tiansen.
·· Matchudvalget; Formanden, Turneri.ngslederen·, Voss,
Bang, Faber. ·
Jørgen Jensen takkede Faber for hans store Ind- ... •.
sats for Klubben og udbragte et Leve for ham. Den
Tilslutnil'_lg~ Forsamling,en viste~ var et godt Vid
nesbyrd om den afgaaede Formail:ds Popularitet.
Under Even'tuelt blev det paa Kas,sererens. Pcr-s'lag- •-·-····
:V·edtage:t 9 at nye Medlemlner ved Indmeldelsen §}c_~· ..~!.
betale 2 Kr. i Indskud og 3 ]lLdr.s, Kontingent"
Dermed sluttede Generalforsamlingen. 1 ~,"

--!

.:.••.,

- '"' 1:'-r -..



§.2~!·!:~}d-ru~r·~~_g-~~~--~!~~!2:rg.§.y~

E~:Bæ~g!r_Q2s§gg_.9-~;!-~-=--~~

- oruden Pokalturneringens indJ:edepde Runder bliver
der cgaaa i Aar .arrangeret en Sommerturnering i
Lighed med tidligere. Den vi~ ~gsaa i tæx: blive-· ... -
spillet efter Cirkel-Systemet med 6 Runder.,_. .re-

Hvert Parti skal være afsluttet-. i Løbet a.f e en Ti- ·
me ial. t ~ saaledes at man kan ~n~~ at faa afviklet
indtil 3 Partier paa en e.nke;lt--Spill,eaft,en , •••
naturligvis kun i hel·~gste Til-fælde! - Der bli-

i •
ver ingen faste Rund.er~· og Mo,dsta.ndern,e maa selv
finde hinanden"

.I, i

I.

I denne Sommerturnering V:i.l ._p.er·.ikke blive givet
materiel Forgave, men 'r:i..ds:fch:--~ave, aaa.l edeø at
den svagere Spiller faar læl?,g,ere Betænkningstid
end den s·tærker-e , regnet efte~ ~lae eringen p aa., -..
Styrkelisten. (F ... Eks .. ~ 40 l1in~t-ters Eetænkningstid
til den svage· Spiller og- .20. Min·•. til den stærke =
1 Time ialt). ·De nærmere ~·~{gl.~·~ for Tidsforgave

I •~ •

vil blive, bekendtgjort v,ed•- Op:si~g i IG.ubben Onsdag
\ ·_1

den 2. Juni.
•• "" .. .. - ..-+ .,;~ : • ,

_,L~.:.d I J l ' I

:Jidste Frist for ·Anmeldel~s·[ tri Sommetturneringen er

Turneringsindskud; Kr. 2.- ski;;1.l betales inden Turne
ringens Begynd e'l se ,

.



1§:!~-~~~.§_!__~2~~!=!u~ge!:~~g~~

,.ar at vi_ kan f'aa Le.j1lighed til at spil.le et Par
alvorlige Parti er i Løbet af Sommeren og for at
faa Giång ·1 Pokal turneringen~ s.-t"artes denn.e med
første Runde allerede paa Onsdag otte·:oa~e.

, okalturneringen vil ligesom tidl.igere bl1ve spil-
1 et med ·materiel Forgave og efter M,onrads System,
dog kun i 5 Runder. Følgende S"pilledage0 er fast-

1 • Runde · spil-les , 2/6
Hængepartier .:-.· 9/6
2. BiU11de spil~eB

1
~, •• 16/fJ

Hængepartier-inden Udg~gen af Juli.

3. Runde· spilles · 11/a
Hængepartier ..:: · _ 18/8

-- ' - . .... ♦

4. Runde SJ).i.11.~~ 25/-8
Hængep·arti·er irfd,en· Udgangen af Sept,emb1er -
5. Runde spilles· 6/10
Hængepar..:ta:er~· 'ind'e:d.JI8.gangen af Okt-ob er.

Hvis flere Spi1·1·ere efter · disse f em. Runder, staar
lige paa Fø.rstepladsen., bliver der Omkamp imellem
dem. - Hvis et større Antal Deltager-e anmelder
sig, vil d.e b1ive inddelt i sideordne:de Gru:ppe-r.

•



gjort i IQ.ubben paa Onsdag.
., I

~ t I • ....,
'.

Sidste Frist for Anmeldelse til Pokal turneringen
er førstl{ommende Onsdag den 26. 1'4§.j_J{l •. 2~ ·.00. ,..

• l •j .

Turneringsindskud; Kr. 2.- akaL betale.~ ~_;11den Tur-
nardngens Begyndelse.

\i.,• ~Fl

------------------------------------------~--------
i Vintertuimeringen
1947 - 48...

1 ,. Række. , - ··
1. H. WINDE-WIEMER (Klubmester);
endnu t.ngen endelig Flacering paa 2-3 Pladsen. .. -=

- '.

2. Række.
1. Schøller Jacobsen
2. E. Engstrøm.
;,. Ej. Larsen ..

3. Bække.
1. L" A. Olesen.
2. Aage Laursen.
3,. Hj. Hansen

Ekstra Gru.E.12e,
1 • Erik Daugaard.
2. A. Anderse:

..

r· - •

~ ... " ;



E E LAO FOR V LØSE SKAK L U

JuJ.i 1948"

§°2!!!!!!!.rtu~mEe;!E-_Eg_!!~~f:Q!"g.@-y~_
I Starten har Turneringsl ede.ren haft travlt

med at f'orklare Deltage-rne- i Sommertumeringen,
hvilket Handicap de skal spille med. Det skal og
aaa indrømmes, at det hele maaake .lyder lidt ind
vikle:t, og vi bringer her en lille ·vejledning,. som
torhaabentlig kan hjælpe til, at hver enkel"t se'l.v
kan klare dette Problem. ~ · · ... .
A 1 t a a a : Først og _fremmest maa De s1:f ·e:ft~r,

hvilket Nu.mm.er De s aLvIiar , Deref
ter finder De ud af,. hvem De skal f>"pille imod. Og
et er meget let. Enhver skal spill.e mod de tre

Numre, som staar til høj re far hens eget N't:2!Dm,er :
Cirklen, og imod de tre Numre, som staar til ven
s.tre for hans eget Num.me·r. i Cirklen.

Den af Spillerne, som har det højeste Nummer,
spiller HVID. Den af Spillerne, som har det lave-
ste Nummer,. spille·:r SORT. - . - -

Saa er der Tidsforgaven. Herom maa først si
ges, at da Deltagerne har f'a.a:et Nlimre·-efter- der,is
Placering paa Styrkelisten, kan man gaa ud fra, a.t
aan stærkeste Spiller har det-• Laveste Nummer; alt
aaa skal" .nan ogsaa have en kortere Betænkpip_gstid.
Og den Ti_iisforgave, .som den stee-~~ere SpilJ.-er '?k.al
give til .den svagere , syarer nøjagtigt til F.orslt:'el
len iwelleni .Spillernes Numre. Naar Nr. ? spiller
mod Nr. 1 4 'f. Ek.s. , træk:k er man ganske sim-p el t 7 fra
14, hvilket giver 7 - - og saa er Tidsforgaven 7
:Minutter, hvilket vil sige, at N:t~:·7 i Ste·det for
30 Minutters Betænkningstid kun ekal have 23 Minut
ter.•. J)et højes-t,e Nummer faa:r ·derimod -ai•tid 30 Mi-
nut_t_e·r; · .., ·

.. ..... i

~



Tilbage er blot at nævne den Regelt at 18 Minut
ters Tids:forgave er Marlmum. Elle,r med and.r,e Ord:
Ingen skal spille m,ed mindre end 12 Minutters Betænk
ningstid.

Og endelig, at 2 Minutter er Minimum. Hvis Dif'
ferencen mellem de to Spilleres Numre kun er 1, skal
der ikke giv es Ti ds:f o'rgave , · · · JØRGEN.. JENSEN.

net er morsomt 06' ,spændende,
•. ''at spille i K.f!. U-.Turneringen mod fremmede Spiller·e.

Der spiller man ikke blot for den Tilfredsstillels,e
at vinde sit Parti, men ogaaa før at erobre et kost
bart Point til llubben"

Disse Kampe, mod :fremmede iel.ubber viser Spille
~tyrken udad.til, aaa det er ikke,. uden Betydning at
vise g_ode Resultater i denne Turnering.

Det bedste Result{lt opnaaeds vort 51 Hold, som
-u1ev Nr. 1 "'og· dermed rykker op,· ·sa.al-e-des-a:t-vr til
den kommende ·Turne:r:·ing deltager med to. Hold i 4.Række.

5 •. Holdet har gjort en god Indsats ·og vil, naa.r
de nu rJ[kker et Trin op, sikkert f ormaa at hævde sig.

HJ •

VORES TUR N"E RINGER---lllllllli----~--·-------·----"!!!111!1---------.--
Dagene begynder at_ gaa paa Hæl,d, og vi kan be

gynde at skimte_ Vinterturneringen forude; men der
sli·des ogsaa bravt: i det med Pak~turneringen. Det
er jo ogaaa nødvendigt 7 saafr;emt Terll4nerne for dens
Afvik11ng skal overholdes. H.er har vi· alle (altsaa.
Deltagerne i denne Turnering) et Ansvar for, at dette
sker. _ .· - · ·

.Pokalturneringen har, naar den som i Aar spill,ea
med enkelte Runder i Sommerperioden - foruden at være
en medvirkende Faktor til at hol..de f~gaaende Sæsons
nø.ie Spill,estandard vedlige - tillig•e den Mission at
skulle virke som en Fortræning for Aa.rets vigtigste



T-u.rn,e-ring, VinterturneTingen. Her er det, at alle
anstrenger sig for at opnaa. saa god en Placering
som. mul.ig, hvilket b,l. a. ogaaa er afgørentle for
den enkeltes Placering paa IO..ubbens Hold. Hvem vil
ikke s'taa saa højt som muligt paa .Klubbens Styrke-
1. t ?1 -is.e .•

Den mindre vigtige Cirkelturnering maa mere
karakteriseres som. en Slags Lynturne,ring, hvi-lket
jo og saa klart fremgaar af de 'Ti.dsforgaver, som de
stærkere Spillere maa give de mindre stærke; men
dette gør ikke Partierne mindre kede1.ige, tvæxt
imod!

. illerede nu bør den enkelte Spiller søge at
dvj_de sit Ken_dskab til Ska.kkens _Mysterier for ved

den kommende Vinterturnerings Begyndelse at staa
aaa stærkt ru,stet som muligt fo.r at opnaa en 'b edr-e
I'lacering inden for Kl.ubbens 4 Vægge, og 4erigeu.nem
bæve Kl.ubbens Styrke og Anseelse over for andre
Klubber. Vi er f orm.ent1ig alle interesseret i, at
VAJlLØSE_SK~J{JIT,UBs ..Stjerne~·maa!" ~tige . .stadig bøj e17e
og højere paa den kabenhavn'ske ·Skakb1 mmel. ·

K•.VEJRUP.

N·•.y "T F R A- X L U B E E N S L l V----·----1--------------------------~ ...~-·--.-.--·-- .Pokal,turneringen er gaaet mange i Elod,et •. :Oen
spill e:s i 3 Grupper, hvor følgende Reaul, tat1er er
opnaaet efter de 2 første Rm1der:i
1. Gruppe.. Jack Gr-umm 'fører med 2 Points.
2. Gruppe. K. Christians~ fører .med 2 Points7 ef

terfu.lgt af y •.. Olesen med 1-1/2 Points.
Jørgen Jensen (Forma.nq.en) fører med 2
Foints ~ efterfulgt af Schiøller" Jacob-
sen og L. A. Olesen med hv.e~ 11/2 Points.



Frem med de d· a a r 1 · ·1 ·g :e · Par~ier !,
--------·----------------....-·- - ==~ ------------------------~--·-·-- . -

Vi har m~dtaget dette Indlæg.
- Hr. Red.ak~tør! ,-

Maa jeg være saa fri at gribe min Kug
lepen og spør.ge, hvorfor de·t: a..-1 tid er de f·ork,erte Far
t:ler, som bringes i :Blad 1en·~?. i: J?-, det er al t saa ikke i
"FRI:BOND~", jeg menez-, fo.r. d~r .-staar jo aldrig noget,
men i. de. rigtige Skakblade. p~t ••~r jo meget godt me
Partie,r,, aom er spillet af Verdens.mesteren og Danmarks....
mesteren· og alle de andre Mestre·, men kunde der ikke
ogsa.a en enke'Lt Gang blive Plads til et lille Parti,
som De og. j.eg, Hr: ·Redaktør, kunde lære·· noget af?
Jeg tror nemlig, at vi hernede i .Rækkerne kan ·lære
meget mer-e af hinan~ens, daa:rlige. Træk end a;f'. de· ~tore
Mestres fine Spil'~ Derfor ·siger jeg: Lad' os se ··nogle
da.arli_ge J?art:ler med de Fejl t~k, .:.som ·vi· .~eiv s_i_dder
og Laver; Men· det kap. jo godt 'være, at de fine .Spil-
1 er-e vilde grine højt,' hvi-s :de~i' 'Slags l;'arti er kom i
'
1 Sk~bladet". Det gaar vist ikke. ·-.~en maask,e· lttmde
e komme i "FRIBONDED:r" ?· Det er der jo ikke -s-a.a mange
fine Spill,ere, der læser. ·

Tænk over det , Hrr Redaktør, naar De næste Gang
sidder og river Dem i Ha.aret og ikke· aner , hvad De skal
faa fyldt Siderne :it '~FRj[BONP.EN"~ ~ed. · ij:.via De vil bringe
nogle daarlige Parti-e-r·,-·behøver·-nEr aldrig mere at mangle
Stof. Hvi5 De vil lade være at nævne Navne~ er vi sik
kert· nogle Stykker, der kan overlade Dem et ..smukt Ud
valg af' daarlige Parti.er."~ ·Jeg har i hvert 'Fald en pæn
Stabel med en Masse Fejl træk, som jeg selv har lært
lidt af" naar jeg ba:geft""er har spixlet Partiet i-gennem
og ligesom den berømte11Hr. Fla.umand"'_ har siddet og tænkt
paa , hvad jeg kunde have·. _sv·aret, ~ og ~a,lle de gode- Tn;ek,
som jeg·kunde have gjort!

x.- - - - - - - .. - - . ..·vi takker .itJr Inc;llægg_et ~g~~~ei-er 'gåri-ske den Opfattelse,
at et "daarligt" Parti kan være et godt - maask e det
allerbedste Eksempel .;, · om iklfe ··ni Efterf'ølgelse, · aaa
til Skræk og Advarsel: :Pladsen i 1'FRIBONDEN'" staar aa
ben, og nu haab ez vi, at De selv, "Hr. Flauma.nd", vil
give Bolden op og sende os nagle rigtig 11 daa.rlige11 Par-
ti er l Red.
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forbifarten

Nr. 8.

---~-----------------------------_______________ _,. -------·-

_u da v.i er i sammersæsone:ns sidst·e måned, før
det "aJ.vorlige" spil skal tages frem fra. hylden igevi.s
må vi alle tænke på at yde lidt mere end sidst,e vin
ter; det gæld1er ikke alene i vint.ertu.rn.eringen her i
klubben, men også i kampene med de fremmede kl.ubbar ,
anløse Skakklub skulle jo gerne kunne samle lidt

"guJ.d11 hjem ti_l by'en.
Vi skul.Le nødig b,live dårligere for hvert år i

forhold til de andre klubber. Disses medle.mmer gør
sig antageligt store anstr·engelser f-0r .at hæve spil
lestyrken, og så må vi mindst holde os på højde med
de tidligere jævnbyrdige, eventuel t vinde en fordel.

H. VEJRUP.

-------------------
LIGE HJEJ!TKOMMEN FRA. FERIEN
opdager man, at klubben er blevet underbefolket i
mellem-tiden; forhA.bentlig må dette forhold tils,kri"
ves sommerferie eller varmen. net skulle n~d:i-g være
interessen, der svigter!

Der spille.s stadig meget LYNSKAK; det er vel
også en speciel sommerfornøj.els.e; om det så er klub
bens yngre medlemmer, deltager disse· ogaå med liv og
lyst i 'denne særlige form for skak. Forhåbentlig
gir det ikke ud over stilen!

Sidste klubaften i juli måned var man for en
gangs skyld vidne til, at kass.ereren indirekte ud
trykte sin glæde over den ringe opnæ'rkaomhed , hans



ankomst vakte. Feriementali teten havde allerede ta
get ham. Denne indstilling kan m·edlemmerne sikkert
regne med hele år,et rundt!

MIRROIR DU SOIR.

§E!1!!!=l2l~-f~!'-!~~~
Onsdag den 4/8: Cirkeltuni.eri.ng

H " 11/8: 3 r. pokal turnering

" n 18/8: Hængepartier

" n 25/8: 4 r. pokal turneri.ng

Hængepartier s k a 1 være spillede inden udg.angen
af september.

V I N T E R T U R N E R I N ·G E :Dl'

000000000000000000000000000000000000000000000000000-·--·----·-~-------------------·--------------------------- --__ ,.,__ ----- - --·---------------- ..- ------------

HR. FLAUMAND HAR ORDET!--~----------~-----------~--------~-------~-
I si date nr. af' FRIBON

DEN slog .en indsender til
lyd for, at vi sku.lle brin
ge· nogle n· dårliget1 partier
her i bladet. Vi opfordre-de
den ærede indsender ti.l selv
at gør1e begyndelsen, og her
er den gjort:



Nlr jeg i mit indlæg i FRIBONDEN efteriyste
nogle dårlige partier, s§. var det jo ikke ~eningen,
- i hvert fald var det ikke m i n mening. - at det
skulle være mine egne dårlige partier. Men når De

· tåger det på den måde, e:r jeg ikke· bl eg for at læg
ge· ud. Her er et parti fra min lille samling, og
nu kan De selv afgøre,. om det er dårligt nok!

DRONNING-GAMBIT

Før jeg begyndte at spille skak i en klub (det.
var ikke her i Vanløse, men i en meg,et mindre For
ening på Østerbro)• begyndte jeg altid1 n~r jeg hav ....
de HVID med kongebonden to skridt frem. Det betrag
tede jeg som noget, der hørte med, og det samme
gj o,rå.e vist alle andre, som j eg havde spill. et skak
med. Jeg blev helt forbavset, da jeg første· gang
var ude for·1 at min .modstander begyndt,e med at trai'..__
ke dronningebond.en to skri,dt frem. Men ,jeg gjorde
det samme, og da han så..,.spil.led·e c2--c4, tænk:te j e,g:
":Enten ·har den fyr ikk,e begreb om at spille skak -
eller ogsi ved han mer·e om det, end du gør, og så
er dette her- en fæld·e, som .du skal lade være med at
hoppe i.'' Da det .sidste var det mest sandsynlige,
lod jeg være med åt slå. o-bonden o.g fortsatte· på en
and.en mA.de, som jeg ikke husk,er. Jeg husker kun,
at jeg tabte partiet og mange· efter det, inden jeg
fik indstillet .mig p~ denne .nye spillemåde.. I "zio
gen tid lurede jeg på" om jeg ikke skul:E.e slå c-bon
den. Hvad forkert kunne der egentlig være _i det?

Vi fik en turnering i gang, og i et af mine
første partie.r gjorde jeg forsøget. Jeg har aldrig
gj art det siden, og nu skal De. se hvorfor:
1 d2-d4 d7-d5
2 c2-c4 · Jeg spillede al tal SORT og sl o,g

banden



2 ·- ... ,--·--
3 .e2-e3,
:, ._ ..... ._..- 4119

4 a2-a4

5 a4xb5

45zc4

b7-b5
c7-o6

c6xb5

Nu angreb HVID min bonde, og jeg
dæk:ke,de den:

Hvad skulle jeg ellers gøre?
Jeg kunne jo ikke dække b-bonden
med a-b onden, for efter a4xb5
og a6xb5 kunne HVID sl! mit tårn.
Men ved at dække med o-bonden hav
de jeg en chance for a.t · komme af
med J:1±.n ·dobbelt-bonde. Det kom. . . . å.Jeg ogs "

Hvad gi'er De?l Til min rædsel
opdagede j, e.g, at jeg ikke kunne
undgå at miste e:n hel officer,
tårnet., springeren eller løberen!
Men bagefter har j·eg tænkt på, om
den store fejl ikke var, at jeg
forsvarede bonden i 3" træk 1

-
Die har ret, hr. FlaumandJ I stedet .for 31?'7 ...: b;- .
skulle De have a:pillet: 3 - e7-e5 !

VANLØSE SKAKKtUB.

Form.: Jørgen Jensen, gl" j ernbanevej 1., VAJ.by 7061
Turneringsleders Hj. Hanaen , -å..lekist,~vej, 223, DA 472Bx
Kasserer: Winde-Wiemer, Valby langgade 50, VA. 744 x
Redaktør: Johs. Mikkelsen, DA 5775.
Tryk; cap,ax-val.by.
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5. Arg. -Nr , 8 .•

I
'

_!!!;_~~Bi!!~~!_Y!.!!~\§g;~ER!NQ:?L .. . -. . . _.. ··-·"' .. -
Her må alle være med, for at kam:pen om l'.)·laoe

ringen kan blive så hård som mulig~•, hvilket jo igen
he'l st skull1e- vise sig i . fo:rin. af større spill1e•styrke
hos den enkelte spiller . . og. - . som det ofte er :frem~
hævet her i bladet - større slagkraft i klubbens
hold ud ad til .• Det har sin betygningi~at_v.s. sta
dig kan hævde sig over for and.re klubber.

Samti d.i.g med indtegni.ng til VINTERTURNERINGEN. '

må hver enkelt spiller gø.re op med sig. selv, om det
vil være ham mUligt at gennamrø re inden for de fast-

• ~ I

satte tenniner, jfr. omståen.de turneringsreglement.
De øvrige spillere kan selvs9:gt ikke være ·tjent .med ,
at enkelte spillere gang på gang sender afbud og
derved hindrer evt. uddeling af' præmier ved sæsonens
slutning, fordi. der -findes flere ikke-spillede par
tier.

Indtegning slutter s.om andetsteds· anf'ørt man
dag -den 6. september d.• å. Efter dette tidspunkt
vil ,det ikke være muligt at modtage indmeldelser af
hensyn til fastlægning af turneringsprogra.mmet for
den kommende sæson



Til slut skal blot bemærkes, at vi nu fremti
dig spiller med 40 træk i 2 timer og derefter med
20 træk i timen, ligesom overhail,delse af' af'budrsreg
lerne lægges spillerne meget stærkt på sinde af hen
syn til tu.rneringe·ns r~:tt;i.cij._g~ gennem:førelse. ·

1God fo·rnøj else:

VINTERTURNERINGEN 1948 - 49.i-.-------------~<'!lll!li~-----~~-------~....
Turneringen finder sted i klubbens lokaler på

de fastsatte turneringsaftener og begynder kl. 19.30
præcis.

Turneringsindskudet er kr._ 2. oo, ,som betales
Lnden turnering_ens begyndelse ..

Turneringen spilles som vist på det i lokalet
ophængte skema.

Der spilles med ur i den udst:rækn.ing, disse fo
refindes, og spilletiden er 40 træk i 2 timer, d,er
efter ·20 træk i timen. +)

1. apilleaften efter en tunieringsaiten er au
tomatisk turneringsaften for de.spillere, som mangler
turnerings:pa.rtier; d .• v.s., at sådanne spillere ,skal
sende afbud til disse aftener,· såfremt de måtte være
forhindret i at møde; i modsat. faJ.d noter-es den eller
de· pågældend,e s,pillere for et nul. Såfremt en spiller
mangler flere turneringspartier, t:ræf'fes aftale med
turneringslederen om, i hvilken rækkefølge de manglen
de parti er skal spill ,es.

Eve•ntuelle a.:fbud med opgivels•e af b·elejlig spil
leaften skal være turneringslederen i hænde senest
sp1illeaftenen kl. 19.,.

Ved hængeparti er skal spillern,e straks i f orbin



delse med turn.eringslederen aftale en ny spilleaf
ten, som ikke må li.gge længere end 4 uger frem i
tiden. Den fastsatte aften opnoteres p~ kuvert1en.. .

S~:fremt en sp,iller udgå r af turneringe:ri", før
end halvdelen a.! hans partier er spillet, slettes
han af listen" Hvis mindst haJ. vdelen af 'hans par
tier er spillet, betragtes resten af hans..partier.
s.om tabte. ·· ·

Matchudvalget afgør ethvert jvivlss~ørgsmål.
VANLØSE SKAKKLUB.-+) For så vidt K. S.U. s repræ,s,entantskab s,ltulle

beslutte, at holdturneringen skal spilles med
36 træk i 2 timer og derefter med 1 B træk i
timen, vil V.S. af hensyn til ensartetheden
også spille efter denne rege·l. ( Vil :forment...
ligt være afgjo,rt allerede inden vintertur-.
neringens begyndelse her i klubben.)

------------------------------------=-------------------------- --·------------ - ------------·----·----------
SPILLEPLAN FOR SEPTEMBER-------~-----------·-------

Onsdag d.

Onsdag d.

1.: Kl. 19. 30 °Broget halv time" ve'd ·
fmd.; herefter hængepRrtier o,g mang
lende p~rtier fra pokal- og cirkel
turnering.en.

Sidste. fri,at f'or indtegning til vinter
turnJ!~r1.ngen ,§:r Jnandag__den ._se;Qtember!

,8.: 1. runde i vinterturneringen. Ure
ne· sættes i gang kl. 19. 30.

Onsdag d. 15.: 2. rwide i vinterturneringen.
Onsdag d. 22 • .: Hængepartier· og mangl ende pa.rti er.
On.sdag d. 29.: 3. runde i vinterturneringen.

•.._• •...: og så møder vi alle friske o_K, veloplagte
til vinterturneringens 1 • runde!



_§.!~'!!!~g~~--~~·~_Q~!~~!ig~_
Jack Gruiir - 4 · p:ointe
inde-.Wiemer 3 '

K" V. Hansen 2-•+ 1 hængepar-ta
V. Olesen :,,' 1/2 pointø ....
E. Lådegaard 3 · fl • :· •·.

Jørgen Jens~ 3 + 1 r~ngeparti
Rich~ Hansen 3 point·s
Schøll-Jacobsen 2 1/2 + 1 hængeparti.

Stillingen i SOMMERTURNERI~G~ :yJl komme i næ-
ste nummer. ~ ... : ·- ·,_ ..z-··: · · · · · .. ·

• •- ~· .:i, ' ,. • ~ ~ .. - ••

Deltagerne i' .d enne ·turnering må afvikle de re
ter,ende partier hurtigst muligt, i første række de

partier, hvor de selv eller• deres mod·stander har
chance fo.r placering i..: .

Turneringslederen vil onsd:åg··d. 1/9 være til
tjeneste hele aftenen.

VANLØSE SKAKKLUB
.

Pormand s JØRGEN J~SEN, · G-.L. j ernbanevej 1, VAlby 7061
""Turneringsleder: HJ. H.A11SEN, Ålekistevej 223, DA 4728x
Kasserer~ WINDE-WIEMER, .. Valby l~~ggade··. 50, VAlby 744x
Redaktør: JOHANNES MIKKELSEN, DÅ" 5.775 •·

1. gruppe.

Tryk:

"{ ... i
■ - ---■- -
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VINTERTURNERI EJ_ 1948--49

1 • r æ k k e •

1. E. D. Vos

2. E.

3- H.C. iversen

4. Jørgen Jensen

5. Chr-, Faber

6. Ej. Bang

H.

• Damkjæ

-,

Ri

H. Vejrup

9-

8.

10.

13. L. P. Lauritzen

14. F. Seidler

15. Ej. Larsen



VINTERTURNERINGE

11" Aa. Arnold.

1948-49

3. ræ.irKe-=-------------·----

i ed Olesen

-sen

5. Gaarde Nissen

F. Ladegaard

B- Jit Bjerregaard
-

9. Poul Larsen

10"
-

Henry Kons

11. Verner Nielsen



V IN TER ·TUR

}_.: E-~-~-k-~

E I rE

12. Brasch

A. Seidler

15. K. V. Hansen

0 deg:aard

17. P. Knuctsen

18. A. Andersen

Verne dsen

20.

22.

J obn Beng'ae s o

Th. Thomse

E. Ladegaard

'"'i:iillerne er placeret i grupperne efter lodtræk- ·

ning.



1948-49ENTERTURNERI
-------------------------- -------------------- ----------------------------- ---- -------

2 • r æ k k e """!!'!!"•---.-.------------
Vilh. Olsen

S. W. Olesen ...

·aard
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c,. Hansen

Jack urum

Th. Jensen

Hol,ger

A;x.. Hansen

Kaj Ol.aen

L •. Munch

1-
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-
3.
-
4.-
5.---
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1-
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-
9"-

10.

H. Stj ernquist
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13 A. Slente

14" Aa. Laursen

L" A. Olesen

16" S" Larse



ED-EMSBLAD FOR VANLØSE SKA L B

Oktober 1948 r" 10

ra repræsentantskabsmødet i K" s.u.
-----~----------------------·-------------·-·------

K. SI. u. 1 s repræsentantskab, som består· af kl.ub-
- formændene og unionens bestyrelse·; holdt ·ordinær_
møra.e i begyndelsen af aepbember , Hovedpunlttet på
agsordenen vår den kornniende klubturnering,,, og det

sædvanl.Lge reglement blev vedtaget med :få ændringe-1..
Den vigtigste ændring i det be-stående reglement var,
-at re11ræ~enta:ntskabet vedtog at indføre en nyor-drri.n
:m:ed hensyn til kl"ubkampene, idet der ikke ·mere skul
le spil.les"i del·te rækker (grupper), men at der i.

hver :rækk·e· skulle spille det i reglementet fastsatte
an:tal hold, ,.og at bestyrelsen fik bemyndigkf3e· -til
ved forskydninger af holdene at indrette tu.r.neringen
ererter.

~ øvrigt er unionens bestyrelse allerede i gang
med.forberedelserne til 1),. S. U. 's enkeltmandsturne
ring, der som bekendt skal spilles her i byen ti,

•påske. ·Et-helt nyt arrangement er "københavnsmeste
kabet i lyn",- som vil blive ·spillet den 6" og 7,. ue

cember d.å. i K"F.U.M. Lynturrieringen bliver dog
· kke al ene :Eor :niest,erspillere, men også for t., 2.
og ·3. række ,..



Nærmere herom vil blive meddelt i næste nummer
af SKAK-NYT, som skal ud.komme i november mån ed,

Jørgen Jensen.

KLUBTU E R I--·----- _ ___,. -·.--·------·---·--- ----·--·----------,-

Nu kaldes der til f'anerne.-· Kampe:ra mod Gie "frem
medø" stå.r for døren. • .Al.lerede i begynd,elsen af ok
.ober skal de fl?)rste_:: kamp e spilles. Her må klubben ....
forskellige udvalgte tage s-ig voldsomt sammen· , fo_
at vort gode omdømme ikke: skal blive ·nedbrudt.

pillernes opmærksomhed henl·edes i denne :forbin
delsE:_ .på det f.or- klubben såre· vigtige forhold, nemlig

_at spillerne ikke alene· møde·r på· klu.bhehs :faste spil
leaften, altså når der spilles .på -hj'emmebane, men io~

å. når kampen foregår hos de fremmede,' hvi1ket i de
fleste tilfælde vil sige på ·en anden af'ten i ugen.

I-•

H. Vejrup"

-·------------...... ------------------ ---
Blandt de medlemmer, der i den senere· tid har for

ladt os, er det "gamle" medlåm, W:erner Knudsen,· som nu.
- tyunget af omstændighederne· '- har måttet give afkald
på at spi~le i V. S. • W.K. har, til trods for at han
gennem. en årrække har. haft "ugens _aftener besat af a.:f

te~und~r-visning inden for sit fag, alligev,el afset en
aften til skakspil her i klubben - otz: trofast mødt op



til såvel klubbens in.terne kampe som klubb,ens ude
kampe. Vi vil savne ham her i V. S. , ikke mindst
på :førsteholdet.

FRIBONDEN.

---~------- ---------------- -----------
å De .f orle-den aften, at klubmeste,ren kom fo

skade at miste sin trdame", og modparten, Bjerg, v
gemen nok til at slå hende·- med en bonde.

"''irroir du acd.r ,

For så vidt medlemmerne måtte have partier el-
1-er -situatianer fra sådanne, som den pågæl.dend
mener kan have i.nteresse for en større kreds, bedes
materialet tilstillet bladet (red.), ·ligesom d'er -
såfremt der måtte være·.. stemning herlor - vil bliv.e- . .. .
optaget skakopgaver til madlemmernes beha~elii!te a:f-
benyttelse.

'

Kom nu blot frit fremme arti e rne , Anc1re
kan også læ·re · af de :fejl, De eller IJeres modsnil
ler har begået i partiet.

Red

=-:::-======·= ===;::::~--------------------------·-------



----~·------·----------·--·--
S P I L E AN F Q R OKTOBER

Ons"dag_ d. 6. oktobe
1. hold spiller mod Brønshøj kl. 19.30. Spille-
ted: Vanløse.

2·~3 ræ:~kc; + .. i·unde i vinterturneringen
Onsdag d~}.3.~oktooer
Formanden aflægger halvårlig· beret!rlng;
derefter hænge-- og manglend,~ partier; evt. hold.lyn.
T'orsdag-2:_en 1 4..- oxtob ez r•

3" hol cl spill e1· mod _F_:rede:riksberg S. kl. 19. 30.
Spillested.: Skolen~ 'Niels Ebbesensvej 10, indgang
Carl Plougsvej 2-4w

• 20" o]ctober
1 4 række spiller 4" runde i vj..nterturnering.
4 - 5 og· 7. gruppe spiller mod Østerbro S. kl .19. 30.
Suillested~ Vanløse.

Onsdag d. 27.. oktober .
Eænge- _og mang1.en~e partter"

. ' .
4 - 5 og 7. gruppe spi_ller b,enholdsvis mod De dø11-
stummes S. og Damer-nes S ~; spill~s·ted~ Vanløse .•
Medlemmer, som er i besiddelse a
ligst tage det med pl vore stor

ure, 'bede s verr
spill eaftenen

LØSE 3.iUKICLUJ3.
Form.: Jørgen Jr:nsen1 Gl. jernbanevej 1,, VAJ.by 7061

·,J.1.~·~c·de.ci Hj4, Hanaen , Ålekistevej 223, DA 4728 x
Kasserer: Wlnde--Wiemer, Val.by langgade 509 VA 744 x
Redaktør e Johs" lJlik..t.eelsen, <JA 5775"
Tryk: capax-valby.



MEDLEM B 0. V
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S K A ~ KrL U B
I"· 4'~· . -

---------------------~-~-:_-~~---=
Som meddelt i formandens beretning ""kan .v.i- gllll

de os til at se dr. Tartakower som gæst 'i Va;nløs-e
Skakklub. Det er Fr,ederiksberg Skakrorening, som
har taget; i.Ditiativet til at få T~rtak.owe·r til Kø--:-·
benhavn, hvor han i slumingen af denne måned og .
begyndelsen af december skal spille en matich IJ1od· - ·
Jens Enevoldsen. Desuden har Tar-taki0we·r tilbudt· at
spille simult an i nogle af' de store københavnske. .
klubber. Besøget hos os bliver ant~elig ~!ø;r_st i ,
december; og vi akal. - så snar-t d.atoen e~,_ f~stlag~t, -

·ive nærmere meddelelse hez-ora,
Det vil uden tvivl blive en stor :a-plevelse for

klubbens medlemmer at få lejlighed til· å>t priive kræf
ter med dr. -Tartakow·er.. .Han -er a~- af de· gaml e, kæ__l;l]..;;.
per og har i sin lange kar:t.;:.ere ·§pillet _ut~;iige,-;p-.fllr
ti.er" Når vi har valgt at bringa p.edens·tående, h-vor
Tartakower førte de hvide brikke~ mod G. W-ood, er
det, fordi det- er af forholdsvis ny dat::o~ (api~.l.e-t. i
Hastings 1/1 1947) 10g således giver en prøv-e på st-0r
mesterens nuværende spillest:v.rke:

Skotsk pa~t_i:
e7 - e5

Sb,8 - c6 :.:·::: . : .. ~ .. - ~- i •

. He rmed er parti.et·· n skotskn
:. • ~11 -varaarrt , ...m.a:n::.nu... om ·.s.tlll:td'"eri·eij:-æJ.1..~: !t

dent ser i mesterska.bsturneringer:"'-,
3. - - - - e~ x d4 a. Lf1 - b5+ LcB ~ 47
4. Sf.-, '!-. d4. -~ .. - Sg8 - f6_ 9 .• · Lb5 x: d.7+ . Dd8~-Xi~-;.d7
~• Sd4 x c6_ {,: b7 ·- c-6- 10,i,:-•;· ro - o· - -Lfff·:_-e•f-
6. Sb1 - d2 d7 - d5 11-~ · 1o2 ,_ b-3 : o: - o
7 • e4 X d5 c6 x d5 .· .. 12. Le~ - b2 Dd7 - f5

. -

1. e2 - e4
2 •. Sg1 - f3
3. d2 - d4



Sd6 - f5
L1e7 - h4
Te8 - e-3- .

....Lb4--- e7

e.2
e1
g3
d2-
d4

Sd4 -
Tf1 -
g2 -

Dd3 .....
Se2 -

18.
19.
20.
21.
22.

Sort maser :på, men d,ette og hans næste træk synes no
get forhastede,, da dronningen og springeren tvinges
tilbage igen.
13. Sd2 - f3 Sf6 - e4
14. Dd1 - d3 Tf8 - e8
15. Ta1 - d1 TaB - dB
16. Sf3 - d4 Df5 - d7
17. f2 - f3 ~e4 - d6
g3 - g4 gik ikke på .grund af Le7 - .c5 !
22. - - - - Te3 i e1 +
23. Td1 x e1 Le7 ,- c5
24. Kg1 - g2

24. - - - -
25. Lb2 x d4

Sf5 x d4
LcS - b6 ....

g8

' .

for at kunne spille c7 - · c5, men det bl.iver aldrig
til noget. Tartakower går til "angreb på kongefløj en
med et fint ,offer. · · -- l - .: ···

... - • - t'I - I' .. ";. t .. ~ ~ .. i ....

26. L,d4 x g7: : Kg8. x -g7-;: ~ ..·. :··: -
27. Dd2 - g5+ Kg7 - ~8
Kg7 - h8 gik' i~ke 'på, grund,. af Dg5· · ..... f6+, DlB
Te1 - e7 med tab af ~ronili.~gen. · ·· ·
28. Dg5 -_f6! Lb6 _:d4
Tvungent~ Der truede D:E'6 -~ h8+ mat. På 28"
Kf8 .... g8 ville: sort miste dronnin~en e:fter Te1 -- e7"
29. Df6 x d4 Kf8 - g8,
30 • Dd4 - h-4; . Nu truer Te1 ·= ·e7 igen:
30. - - - - Td8 - eB
31. Dh4 - g4+:

.Fremtvinger dronningeafbytning· og vinder timet.
Sort opgav.

I månedens ~l_øb: Onsdag den 6. oktober havde vi her i
kl.ul?r;,en vores f,ørste dyst i denne sæ

son, idet :førs.teholdet spilled.e .mod Brønslløj, hvis
fø,rstehold rykkede ned fra. mesterkla.ss,en iid.st,e ·år.



Her havde vi hø·jst regnet med uafgjort, men da Brøns
høj1 s hold var meget svækket v,ed afbud og udeblivelser,
lykkedes det. os at tilvejebringe ial t 8 1/2 J?Oints,
heraf 2 points uden kamp; mod Brønshøjs 6 1/2 poin~s.
Dette pæne resultat giver jo unægtelig blod på tanden.

Klubbens 2. og 3. række spillede 4. .runde i vin
terturneringen.

Den følgende spilleaften, onsdag 13"okt., afla0-
de :formanden den haJ.vårl. beretning; :formandel"l! nævnte
sommerturneringen bl.a.; den havde fået et 1idt·uhel ....
digt forløb, ved at der var spillere, der havde meldt
~ig såvel til denne turnering som pokal turneringen,
uden at de pågældende havde spillet alle disse partier,
hvilket navnl.ig var gået ud •Over sommerturneringen.
Pokal turneringen skred derimod godt fremad, Formanden
omtaJ.te herefter vinterturneringen, der var god.t i gang,
og udtrykte sin glæde over, at ·de 3 "ny,e" -spil1 ere i
1.række klarede sig så godt i "det :fine selskab.''

En.dvidere oplyste han, at klubben i begyndelsen
af december ville få besøg af' en a.:f ·ae st-ore skakky
rofæer, dr. Tartakower ( se andetsteds i blad,et).

End,elig meddelte Jørg.Jensen, at der i :f'orbin
delse med klubbene ~tiftelsesf ea t ville :blive andespil.

Efter at have besvaret forskellige spørgsmål, bl.
a. om annonc exLng i qladene med henblik på tilgang af
nye medlemmer, gik man over til en _.mindre holdl,Yµtur
nering på 4 hold å 6 mand. Her lykkedes det· Ve'jru.p
hold, der bestod af Vejrup, Jørg.Jensen, ·Stjernqvist
S"K.Olesen, Kops. og c. V.Hansen, at ·vinde .med 1/2
points forspring. Holdet indkasserrede den obligate øl.

F.RIBONDEN.
-

SKAXOPGAVE.
.Anbring 8 dr.onninger vilkårligt på skakbrædtet,

~og sål8'.des, at 1 s~a.l stå på felt: a),. Of således at
a.ngen af dem står 1. en andens II slaglinie •

Hvor mange forskellige stillinger kan De finde?
En præmie udsættes til bedste besvarelse.



~

r •

Onsdag d.,. 3" nov.emb~i :· ·-. "J J'. .. ·.~;~.·
-, -5. rW1de i vinterturn.e:m.ngen

3,. hold spiller mod Sundby kl. 19. 30"
Spillest·ea: ·vaniøse. ~- 1 -

. .-

' - ...

1 • ' IP ~ • I ~ .::. • ... I t,,.

Torsdag_ d. 4. novembe_!: . ; .
1. hold spilLer mod KS- kl- 19-.:;o.
Spillestedt~ Kvindelig- Læseforening, G1. Mønt.··

. i . . .:
Onsdag d" 1 o: no..vem.~er - . =-~, .

5. runde· ·i-JJbkal. t~rnEtrlnge,n.;•_r<-· .:·· ··. · ,.
I • I ~-•~ •'.#•~•• lf"" ~~-~---' ·"~; •.,.~ f,..;. _;- :"' v:

Onsdag d. -17. -n6vember· .. - . .. - . · ... .' '.-. -~---:. ........,_,____....;....;.. ~--- ...-, - ~ - .. ~

·. VinteTturnering·ens: 6. · ·r.und.-e. ·;
• ' ' 1"1 .. . -: .... . : : ~, ~ • ".. •• • .. . •• ••• * •• • •

Onsdag d. _ 24 • .' november_. .,· .._ - ,.rr l:...: -
_.,, '

2' og ; ' række spiller~- 7 .-~~de i vinterturne-··
-ringen. ·i ~ - , ·J _. ·· ;; ~~

1 • hold spiller mhd.-: Bånkerne.
Spillested~ Vanløse •. ·· :~-·: ·
}længe-_og mangl. partier,
-- • ~~.. .... . ...~ f\i

O,nsd.{3:g d. ·1. decem~ -~ ·
"•' - _..., -

:;-~.roget halv time·. · ·
Hænge- og manglende par-tier.·;·

n n. TI

Et parti:-· fra hr. L.P.L. må desværre vente til næste
nr. på grund af pladsmangel.

Ud.g. ; VANLØSE SKAKKL1IB.
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6 - 4 til o.-

Den rølgende aften, onsdag den 4. november"
var 1 .holdet på arenaen mod K"S., som måtte 1i -

ort at se gæsterne tage hjem med 1·0
samt et hængeparti, som antageligt nar

11ette nummer fremkommer, er ,:vundet for v . .s •.,
, .vore:Eter det endelige resultat vil blive 11 - 4
til V. S. J !

10. november var hellige
4- enkelte Lynsp.i.L, ei"t

persons fraværels,e).
1 7. november gi 1.r: det igen pa

turn.eri

den
eringen ( s

om følge af e
Onsdag den

livet løs med

24.
em
en

' '~

ens sidste spilleaft
ovember, var 1.holdet igen i i~ae

mede, BanJcernes Skakklub5 som imidle
knække Lor V.SDs spillere,

atet af matchen blev 8 1/2 - 6 1/2

·oonaen.

an et·ter ce" !
...-iej er at sige.

i. de
-øl-
3

le ei'ter bed
e på det ikke
terialfo
er ikke øn-

Var det ikke en Ld e ~
stc evne bestræbte os fo

el se sværdige job, k
vartere har , således at sp
ker at s_pill e mere, still er bri ·crerne op.

Dette viJ. hjælne materialforvalterne mege _
amtidig ville man undgå en
æsker , hvori der :f. ex" va

spri.nger-e og 1 konge o s s s v
ri Vi still er al ti

s ori et kendt medlem a1

K
Nu da vi gå-r det nye år Lmø d.ø , er der he.

anledning til at omtale 1.ho,ldets indsats, so



at tallet
procent-

har været over al forventning, når
sultat tages i betragtning, hvor

il en 1"plads for holdet, og de-
ede oprykning i me ste.rk'l aas en , mi

som sagt ikke sælge skindet, før bjørnen e
skudt! Holdet har i. efteråret været gennemsyret
af sejrsvilje" hvf.Lk et har bevirket, at det he
ved årsskiftet står som nr. 1 med den højeste
e,vinstkoefficient,. jf'r" nedenfor; også he.r har

de nye. spillere på holdet gj art sig pærrt bemær
ret, idet 3chøller Jacobsen og Engstrøm i de 3
spillede kampe har opnået 2 172 points hver til
klubben; et resul ta.t, som kun 2 af holdets II s:amle
kæmp er'", Jørgen Jensen og Vejrup j k'
edre (:, points hver) .

an må håbe, at vi til næste
samme standard oa. dermed $;øre det
op efter!

- Til nedenstående skal bemærk
i () angiver antal spillede kampe
tallet ,gevinotkoe:ffi ci.enten.

_____ ,__

4 - 6, V.S" 4.,r"
io, 5.r. - do"5.r
. 7.r. 6 - 2 ..

ængep az-ta e t mod Østerbro -
er vundet af Østerbro, således
resultat blev 5 1/2 - 2 1/2.

.u. 3.r. - Fberg 3.r.
- Døvstummes S" 4.r. 4 - 4,
5 - 3, V.S. 7.r. - Tia.mern~

j r r , sd.ds t e nr,
et endelige

0n

Onsdag d"

-------□ dec embers Dr. Tart"akower spiller
simultan i klubb en •

d. 15. d,ec,em.ber: 1 .hold spiller 7 :runde
og 2~og 3.hold spiller

.. runde i vinterturu.
22. o_g_ ...2-9_. december: Hænge- og mang-
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