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Vi ønsker alle medlemmerne et godt nytår og tak
ker for det, der svandt" Skal vi nu alle-være enige
om at tage os sammen og prøve på at blive endnu dyg
tigere., end vi er i farve jen? Det skUlle j,o gern
være sådan, at de fremmede klubber går til kamp mod
o~ med fry~t og bæven og ikke med overlegen ligegyl
dighed. Vi må. værne om vor klubs renomme.

Ofte har vi prøvet på i klubben at bibrii..ng..,
spillerne noget mere forståelse af akakkena +eo.re-
ti ake sid er. De avær.re har anstrengelserne ikke altid
været kronet med held. Nu har imidlertid HARRY AN
DREASEN lovet, at han fra nytår hver fjortende dag
vil belyse skakpartiets forskellige faser for os.
Et andet af vore medlemmer, københavnsmesteren HART
VIG NIELSEN, plejer også al tid at være villig til at,
delagtiggøre os i sin uhyre store teoretiske viden .. -
Med sådan et par trækplastre på programmet skulle
spillesalen jo kunne fyldes til trængsel, hver gang
vi har teori.

Lad os nu glæde de to stærke spillere med at
møde, når de vil gøre sig den 1Uejlighed at tale til
os , CHR. FABER.

TER

Lad os tage. os aammen , skriver formanden s
smukt ( se ovene+ående) , og da årskiftet plejer at
være de gode forsætters, tid, kan vi passende begynde
1953 med det løfte, at vi skal prøve på at gennem
føre turneringen naget mere programmæssigt! Her er
et omrAde9 hvor det har lmebet lidt i fjora Turne-



"
n

"

ringslederen har lavet en lille statistik, aom viser,
at dette ikke er et tomt postulat •

.Af mesterklassens 80 partier er 41 ikke .færdigspillede
11 1ste rækkes 32 " ri 13 " · "
11 2d en " 45 " n 1 9
11 3die tt 80 n 11 30

Det ser jo ikke så godt ud • . • I mesterklas,sen er
halvdelen af partierne ikke på.begyndt eller ikke færdig
s_pillet.. I d,e andre rækker er forholdet knapt så grelt,
men selv om de stærke spill1ere erfari:ngsv:is bzugez- mere
tid til at afvikle deres partier og få.i flere hængepar
tier., og selv om programmet måske har været lidt stramt
Lagt , og selv om ,d.,er har været mange lovlige undskyld
ninger til, at dette og hint parti ik:ke er påbegyn,d t .,
maner turneringslederens, statistik til eftertanke. Lad
os derfor begynde det nye år med at indhente det forsøm-
t Ie.
Mere turner-ingsstatis·tik",.

I mesterklaseen før,er H.C.Iversen med 15 1/2 p. f.or
7 kampe 1, efterfulgt af Harry Andreas.en med 4 p .. (for 4
kampe!) og Hartvig Nielsen med 4 for 5.

I 1. række har I'' •. Friis og S. W. Olesen opnåe t 3 p for
3 kampe. Jack Grum og Stjernqvist har lig,eledes, 3 p
for henholdsvis 4 og 5 kampe ,

I 2.række f'ører E. Kartholm overlegent med 6 p.
6 mulige J K. V .Hansen og Gunnar' Hansen har hhv. 4 1/2

og 4 p. for 7 kampe.
I 3. række ligger Freddy Jacobsen i spid,sen med.

6 p" for 7 kampe, fulgt af A.M.Petersen med 6 f,or S. og
H. G. V .Hansen med 5 for 5 og Køhle.r med 5 for 9.

En for~løbig.opgørelee over kampene mod de fremmede
klubber1:7ise'r1 at E.Ba11g fører i_mesterklassen med 3_p
af 4 mulige pa 14~ plads. Top.spillerne har klaret sig
ovenud fint .. - :l?'å 1. plads. har Harry Andreasen scoret
2 1/2 p af 4 mulige, og det samme har Voss på 2den pla,ds.
'å 3"plads ,har A__.Bjerg ligeledes nået ? 1/2 p, endda i
kun 3 Jre.mpe! I{.Iversen_på 10oplads, Rich.Hansen på 11.
og Schiøll'~r Jacobsen på 13.pl" har ligeledes scoret

,2 1 /~ p af 4 nul ige ,
I 2den· række har P .Friis på 2de,n plads. scoret 3 p



af 4 muLf.ge , I 4.række har Freddy Jacobsen t,egnE;rt
sig for 2 1/2 p i tre: kampe og A.M.l?etersen for
2 1/2 i 4.

S T I F T E L S E S F E S T E N
----- ----- _- ------------------·-.-------------·----·---------------
D E N 6 • DECEMBER---

refereret af -et vordende med Lem,--------------------------------
For at få en virke.lig objektiv og uh i.Lde t an

meldelse af år'ets stifte,lsesfes·t, har FRIBONDEN bedt
en af festens yngste deltagere om at akf.Ld r-e sine
indtryk af denne aftrens brogede begivenheder.• Her er
hans referat:

"Klokken 7 ankom n0rgls mennesker til Jernbane
cafeen, hvor Vanløse Skakklub skulle h0rld.e fest. Da
de fle.st.e var kommet,. opløftede hr. Faber sin røst
og bekendt·gj,orde ., at der var salg af lodder til tom
bolaen. Efter at lodderne var solgte ( jeg fik en
masse nittere), satt.e man sig ved bordene · og :fik
kaffe og kager og hørte _på. hr. Faber, som holdt tale,
og radioen, som bav,de interview med hr. Fab1er. Og
da vi havde spist o,p og d rukke t , kom en mand ind.
Det viste sig, at være "den eyngend.e Sherlock Holmesn,
som skulle læse historien om "Den lille pige med
svovlstikkerne11• Men han bl·ev aldrig færdig med d en ,
da han hele tiden fortalte barhistorier. Dierefter
gik han op på en atol og viste nogle "meget lette"
t,ryllekuneter. Her1efter var der dans , og pludselig
gik en dør ,op, og ind kom en missionær og begynd te·
at t·ortælle om al verdens undergang"

Ind imelle,m dette sang fru Jacobsen for qs, og
nogLe af klubbens med.lemmer s.att,e sig til at. spille
skak. Derefter var der familiedans, hvor de lidt
ældre svang sig lystigt, o:g Harry A.ndreas,en og :B jar,
dam spillede finalen i lynskakken. Hr. Bjardam vandt
Derefter gik dansen til kl. 11, hvor gevinsterne i
tombolaen blev afhentet. Så dansed e man familie,
danse og polka~ og da man pustende faldt ned i sto
lene, kom en rulles,køjteløberske ind og sang en sang



om sin dejlige mand •. I mellemtiden, blev klokken 1, og
i e fleste gik hjem" Andre blev og dansede videre"

Det var en god fest, og det var morsomt at se min
faders klubkammerater og ee , hvordan de har det i klub
ben. Jeg må se at få lært nogle :fiduser af far, så jeg
kan blive medlem af klubben, når jeg: bliver gammel nok."

:Stef·fen.
~ .J 2 år.

-.._,_.

MÅNEDENS PROGRAM
--------------------------------
Onsdag den 7.

Mandag " 12.

Onsdag u 114.
Torsdag" 15.

Tirsdag u 20"

Onsdag " 28 .•

Mesterr,ækken spiller 12.runde, medens de
øvrig•e rækker s.piller 7. runde.
Mesterholdet møder Industriforeningens
Kampklub i 5·. og sidste runde i KSUa
klubt"urnering. Spillested.: Sveasvej 8.

. : t..
Hænge- og mangl.ende parta.e r ,
2 .hold spiller på udebane mod Valby
Skakklub, KFUM, Gl •. Jernbanevej 25,Valby
( s i,d ste rund e ) • ·
3· "hold spil.ler på. udebane mod. .F. S.,
N.I.O.G.T.s lokaler, sveasvej, ·s (sidst
_unde).
Mest,errækken spiller 13. runde, 2. og 3.
række: sptller 10. runde og 1. række
hænge- og manglende partier.
Hænge- og manglende partier.

Udigivet a.f VANLØSE SKAmUB
Pormand e GHR. FABER, Jydeholmen 27, Vanl. DA 2689.
Kasserer: H .• WINDE-WIEMER, Lan.ggad1e 50 ,. VA 744x
Turneringsleder:: H. VEJRUJ?, Mølletoft·en 24, LY 3115.
Redaktøri JØRGE.N JENS.EN" si , Jernbaneve j 1, VA 7061.
Duplik: Capax-Valby.



'FRIBONDEN
M E D L E· M S B 'L, A D F O R V A N L Ø S E S IC A .K IC L U B

10. årg, Februar 1953

KAN D ET NYT T :E

Ja, selvføl,geli,g kan det nytte.•
satte, der ikke kan nytte! .

De:t e r ~1aturligvis godt med praktisk spil ved ·
brædte~, men det er ikke nokl _ - Man- skal .. have no1'in
t,eoret:i.sk ball?,~t,: og d e t., er Lkke alie, der kan ....
n9ge:t v.Ld ere Wi af. det ved at sidde i: sit lønkamm,er
og slås med varianter.

Vi skal derfor være glade~ fordi det er lykke
des os;at overtale HARRY ANDRE.ASEN til at holde små
t~o~,et~ske foredrag. : Han v-il specielt b ehandLe sit
apac i a'l.e s kombµ.ationerne, og HARTVIG NIELSEN, som.
er en af Danmarks fine.ste kendere a~ slutspil-let, vil
føre os ind på disse .krogede stier, hvor <;1.,er skal så.
uendelig lidt til at træde ved siden af. Og jeg selv
vil med støtte af stormesteres udtalelser behand.Ls
emu.er som.: Centrum, den åb~e tårnlinie, spillet i ?de
og 8de række, fribonden, b~nding,er,. afdækkerskak.,
fordelagtig afbytning o.s.v

Alt dette ·foregår foreløbig hver spilleaften
fra kl. 119 1/2 - 19 3/4. . CHR .• FABER.

VI BLEV NR. 3 i MEST.ER.KLASSEN J
==::::::.::.:;::::=::====·=·=====::;:====:;:;=====
µet flotte,ate resultat,, Vanløse :Skakklub
hidtil har·nået.

Som de t sikkert forlænget er sivet ud, blev
slutresultatet i den københavnske klubturnering, at
vort mesterhold bLev nr. 3. Ganske vist tabt,e vi
den sidste kamp. (imod Kampklubben), men .resultatet



af denne: 6 1/2 mod ,8 1/2 var nok til, at vi i den en
delige placering bevarede vor 3die plads, og så tabte
vi endda det ene,. parti (Bjergs) uden kamp, og fo,rman
den måtte rykke ind på 4de pladsen som. re serve ,

Men retfærdigvis må også an~øre.s, at Kampklu'bben
i denne turnering har været forfulgt af uheld o~ har
fået flere strafpoints.

._

Her er re sultaterne ved de enkel.te borde i den
sidste kamp. Vore spillere er nævnt f'ør,st og spillede
hvid på de lige numre: 1: Harry And.reasen - Kupfer
stick 0-1; 2; E.D. Voss - Werner Nielsen 1/2 .... 1/2,
3: Bjerg - Cruusberg 0-1 (uden kamp); 4: Faber -
De sler 0--1; 5: Vejrup - Br-ockmeyer 0-1; · 6; Jørgen
Jensen - Lange· 1-0; 7:. Lauritzen - Wimann 1/2 - 1/2;
s,: Damkiær .... Winte,r Hansen 1/2 - 1/2; 9 s H. C .Iversen
- ;H;eller 1 ... 0; . 1.0.: K. Iv~rsen -- O. G. Lauritsen 1-01
11: Rich.Hans,en - Knupper 0-1; 12': V. Olsen - Carl Fe
tersen 0-1; 1'3; Schiøller-Jacobsen - A.Winther 1-0;
14: E,.Bang - Nellemann 1-0; 15:".Engstrøm-Veile 0-1,
I alt; 6 1 /2 - 8 1 /2.

Det saml ed s resultat i· Mesterklasse,n blev:
K•. s, no.1; Frederiksberg no .. ·2; Vanløse no, 3; I .K.
no. 4; Sundby no .• 5 og Bzønehø j no. 6. ·studenterne
vandt første række ov,erlegent og rykker til næste .sæ
son op~ stedet for Brønshøj.

Vort 2det hold klarede sig overmåde flot mod Val
by i den sid~te. runde, idet det opnåede 8 points mod 4,
medens vort 3die hold var l{nap så heldig. Det fik 3 p.
mod Frederiksbergs 7.

VANLØSE-SPILLERE I ENKELT.MANDSTURNERINGEN
I Københavns enkeltmands.turnering, der begynder

torsdag den 12. februar i Grundtvigsp,uet, deltager fra
V.S. E.D.Voss i Mester~la_s_~-e~~' H:3-.xry.·. An~re~s1

~~, ~.Bang,
A.Jørgensen (et glædeligt· ·come back) og P·.Friis. 1 1ste
klaase , Axel Hansen i 3die klasse og Gunnar Hansen,
P.J.Jørgensen og A.M.Petersen i• 4de kl!H:ffe·.

Vi håber at kunne bringe godt nyt ··.fra-·a.e forskel
lige z:ækker i det kommende nr. af FRIBONDEN.

Der spill,es i Grundtvigshus følgende at·tener;
Onsdag den 18., tirsdag den 24. februar og torsdag den



5, mandag den 9., onsdag den 1B. og mandag den 23.
marts. Hængepartierne afvikles i Vartovs li.11e sal.

MÅNEDENS PROGRAM.._ ,... _

u li 111•

" 1S.

n

Mesterklassan spiller· 14. runde,
2 •· og 3.•- række spiller 11·. runde.
Øvrige spillere hænge-og mangl.part.

3" række spiller 12. r'unde
øvrige rk. hænge_-og manglende ~artier
3.række 13.runde.
I øv.rigt hænge- og manglende partier•.
Mesterrækken spiller 15.runde.
øvrige spillere hænge-& mgl.partier._ ..........

s.pillet af L.l?.Lauritzen; ·vanlø"se, mod E.• _1,.:~~;~-~·
mod E" Auchenberg, X.S.
Med noter af Harry Andreasen.

1 c4, Sf6. ·2 Se3•, e6. 3; e4, Lb4?(Et s.lag, ~ luften.
Korrekt var 3 - d5, 4 e5, d4 ~) 4 e5 J Lxc3. . 5 bx,c'.3,
Se4? (Dette er en grov· fej.l, som hvid med 6 Dg41
kunne udn.yt·te til at komme afgørende i fordel. Nød
vendigt var tilbagetoget; 1Sg,8.J 6 d4? f5. 7 Ld3,
Sxc3. ,8 Dc2, Se4. 9 Lxe4, :fxe,4.. 10 Dxe 4, De7.
11 Dc2, b6. 12 Se2, Lb7. 13 0-0, 0-0. 14,.Le3,Sa6.
15 Ta-d1, Sb4. 16Db3, Le4. (En b,esyn.derlig løbe·r
man~v,re, mon sort håb ed~ _På kv~litetsgevin-st ved
Lc2?J 17 Td2, Sc6. 18 Sg), Sa5. 19 Dc3, Lb7. Og
løberen er hjemme igen!_ 20 Tf-,c1, Tf7. 21 ~5,
Ta-ea. 22 ·a6, cxd6. 23 æxd6, Lc6. 1Ivid har en
lille terræ,nfordel og udøver et vist tryk i d-linie,n,
men sorts stilling .ez-. solid og uden sær.lige avagne -
der. 24 Dc2t Sb?. 25 fd4, Sc5~ 26 Td6, Te-f8a
27 De2, D·e8. 28 Dg4,, Da8. 29 Sh5, Se4. 30 Td4 ,,
Xh8. 31 t'3, g6. 32 Sg3, .,Sxg3. 33, hxg3! Hvid for,
bereder· angreb i h-linienJ men må dog samtidig holde
ø j.e med f-linien, hvor so~t 'kan få farlige chancer.
32 -- TfS. 34 L:f4, ·T8-f7. 35 Kf2, h5·. 36 Dh4 --



På.Dxg6 fr,Ygtede hvid vel at komme i klemme med dron ...
n:ingen. 36 -- g5 ! 37 Lxg5, Lxf3J , 38 Tf4 . "~
(Naturliigvis ikke 38 gxf3? for Dxf3+ 39 Kg1 (eller
Ke 1, Txe5+ ~O Kd2, . Te~+) 39 ,-- Df 1 + ! 40 Txf1, Txf 1 +
41 Kg2, T:f7-f,2+ 42 Eh3, Tb 1
38 _..:, Lg4? 39 Lf6+ Kg8. 40 Txf5, exfS. 41 DgS+, 'I{h7

(På 41 -- KfB .navae hvid. forberedt følgende fi'kse ge
vins-t-v-aria11t: 42 Dh6+, Ke8" 43 Dh8+, Tf8. 44 Dg7,
Tf7. 45 Dg8+ Tf8. 46 Dg6+,,Tf7.. 47 e6~ dxe6.
48 Dg8+ TfB og 49 Dxe6+ mat. .r
42 Th 1 ! . Txf6. (Nødvendigt, da hvid truede med Txh5+
og mat.) 43 exf6, Df8.. 44 Te 1, Kh8. 45 Te? Øje
blikkelig afgørende var her 45 Te8 ! _men _gevinsten ·er
jo alligevel kun et tidsspørgsmål, og sort opgav efter
endnu nogle træk. ,,

' .
- Et .apændende og kombinationsrigt parti, spil

let i Laurit.z ens sædvanlige .solide stil.

UNDSK'ILD FORSINKELSEN!
--------------------------------------------

,_ Og si oea.er reda~ø:r'en medlmnn'l~rne undskj'ld
I

dan forsinkede fremkomst af dette numner , Dien sk~l...
d ea influenz.al

Udgivet af VANLØSE SKA.KKI/OB
Formand: CHR. FABER, Jy,d:eho,lmen 27, Vanl. DA 2689
Kasserers H. WINDE-WIEMBR, Langgade 50, V.! 744x ·

-~ • • I li ,....

Turneringslederi H. VEJRUP, .].iølletoften 24,· LY ;11·5.
' .

Redaktør: JØRGEN JENSEN,, 1Gl" Jernb,anev·e j1 1. VA 7061.
Duplik: Capax_-Valby.
==·--lliil!!l!!!!i ._.:,__~--~===..:..::::::::.==:=::==·=:.::t:·=..:=--
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FRIBONDEN

HVAD ER

Det er aldrig morsomt at skulle· sige noget ube
hageligt - på den anden side bør· man heller ikke· vige
tilbage for at se kendsgerningerne i øjnene.

Hvad er grunden til,, at to .af de tre ho.l.d , som.
vi stillede med i klubturneringen, havnede på sid,ste
p l.adsen? Vi. ved jo alle, hvordan vort mesterhold kla
rede sig, men hvordan.kan så vort 2det hold komme på
sid steplad sen?

I alle tilf,ælde m~ vi på en eller anden måde søge
at· råde b od p&. dette forho~d •. Hvis vore små teore
tiske foredrag kan h jæLpe - og der synes jo nu at være .
nogen interesse, i hvert fald mere end tilfældet før
har været .... så vil bestyrelsen søge at gøre dem perma
nente.

Hvorfor .forholder medlemm,erne sig altid tavse?
Hvis nogen har gode ideer, som de mener vil kunne
hjælpe·,·· h:. vorfor synger de så ikke ud, så vi alle kan
få gavn af dem?

FRIBONDENs SJ?1alter står altid åbne for alle me:d
lemmerne. Ingen vil olive lykkeligere end redaktøren,. ,
hvis han på den måde kan blive i stand til at, f'er.ny ·
stoffet. Skal vi glæde ham? C'HR. FABER. •·

:SIDSTE BULLETIN FRA .KLUBBEN Så gik f"ebruar, som jo.
altid er en kort måned

· kaLende.ren , men som med hensyn til spilleaft1ener i
år blev yderli.gere af'kortet, fordi der til andet for
mål var disponeret over en af vore onsdage. Vi nåber-,
at ikke alt for mange medlemmer gik forgæves. Ved en
fejltagelse var vi ikke blevet ordentlig unde·rrettet i



tide,, og selv om vi sene.re kan f'å denne spilleaften n re
funderet", kan en on.sdag her i klubben aldrig helt er....
stattes med en anden ugedag.

Den hjemlig,e turne.ring har i nogen grad været præ
get af den huserende influenzabacille, og set med tur
neringslederens øjne ser det Lkke alt for opmuntrende
ud med de mange tomme pladser på turneringe,skemaet, som
forlængst sku.11 e have været udi'yld t,e.

Her er en lil:,1e oversigt øver den øjeblikkelige
stilling:

. ' ' ,- ,.
. I mest,erkl_as~e11 .:fører Hartvig Nielsen med 9 pof.nts
af 12 mulige, .åg lige i hælene på haa ligger Harry An
dreasen med 8 points f,or 9 kampe , hvilket altså vil
sige, at Harry Andreasen har eet point mindre end Hart
vig, men han liar til gengæld spillet betydeligt færre

" paz·tier.. Fra. de to f~rende er der et langt sp.rtng ned
til De.mkiær, som har 6 points f'or 9 kampe og H..C.Iver
sen med 5 1/2 p. ligele,des fo:r 9 kampe.

I 1ste række fører P" Friis fortsat med 5 1/2 p.
af 6 mulige, nærmest fulgt af S. Houmann og Sv.Hansen
med hver 4 1/2 p. af 7 mulige •. :

. ..~
I 2den række ligger KarthoJ~1r også stadig i. spidsen

med 7 points for 7 kampe! Der,eft,er følger Einar Larsen
med 6 points for 8 kampe og Gunnar Hansen med 5 1/2 for
9.

I 3die række ligger Freddy Jacobse,n flere længder
foran det øvrige felt. Han har hid til scor,et 11 p i
12 kampe 9 og nærmest efter ham kommer A.M.Petersen med
9 p .•, ligeledes for 12 kampe, og H.G.V •. Hansen med 8 p
for 9.

Efter dette lille gli.mt fra den hjemlige slagmark
retter vi kikkerten mod KSUs enkeltmandsturnering, hvor
Vanløse er re:præsenteret i alle rækker.

I I •••

I eliteklassen..lifi+ Hartvig: Ni,elsen opnået 2" p af
4 mulige • · ;~ .

I me,sterklass,en har Vo1::i's 1/2 p + et hængeparti af 3.
I 1 st·ie klasse har Harry .Andreasen 2 af 3, P. Friis

. ·1 + et hængeparti af 3, .A. Jørgensen 1 af 3, og E.::Bang
·1/2 af ;.



✓

I 2den klasse har A.Slen·te tegnet sig for 2 1/2
points ~f' 3·.

r- 3die klasse har A.xel Hansen 1/2 + et hængepar
ti af' 3.

I 4de klasse har A.•M.Petersen og Gunnar- Hansen
hver 2 + 1 hængeparti af 3, og P.J.Jørgensen har 2 p
af 3 mulige.

PROGRAMMET FOR MARTS MÅNED:-------------------------
Onsdag· · 4.: 3die rk spiller 1'.4. runde.

- og manglende parti.er.
Ir 11·1.·: 3die rk spiller 15.runde" øvrige rk hænge

og manglende partier ..
18,: 3die rk spi.ller 1'6. run.de. Øvrige rk hænge-.

og manglende partier ...
25.: Alle rk hænge- og manglende partier.

---
ET HJERTESUX FRA TURNERINGSLEDEREN:

De, der er længere tilbage med· partier, o.pfordres
indtrængende til at få par-tLe rne afviklet enaz-e st og
senest medio april (1953)'! .

MÅNEDENS J?.ARTI

Så ofte vi har plads, vil vi bringe partier, som
har særlig int.eresse .for vore medlemmer, og vi. genta
ge r he.r den ofte tidligere :fremsatte bøn til medlem
merne: Giv os et af Deres .artier til affent~i ørel
~ -· enten med De:res egne ommentarer e , er - . v.ie .D 1e
foretrækker d,et - med ko,mmentarer, som vi forsyn-er par
tiet med.

Her er_ et parti fra vinterens kiul;>_turn,'erin.g, spil
let i efteråre·t 1952 i matchen mellem v·anløse og Brøns-
høj. Hvid: HARRY ANDREASEN. Sort': EGON KNUDSEN, Brh.



I
Siciliansk. (DragevariantenJ

1 e4, c5. 2. Sf3, d6. 3 d4, cxd.4. 4 Sxd4,, sss ..
5 Sc3, g6. 6 Le29 Lg7" 7 0-0, S.c6 .• 8 S.b3,' 0-0.

Sort har valgt den aåkaLdt·e dragevariant, der ken
de t egnee ved løberudvikling til g7 som led i en :angrehs
plan mod den hvide dronningefløj·.
9 f4, Le6. 10 Lf3 ...

Hvid må 'ikke tillade cent'rrunaktionen d6-d5, som vil
give sort udmærket S:Pil. .
10 -- DcB, 11 Sd5, Lxd5. 12 excr5·; ·sb4. 13 c3, Sa6.
14 Le 3, Dc7" 15 Dd2, Sd 7,. Ta-d 1, Sb6

Sort vil sætte en ·springer fast på 1C4, hvorfra den
skal medvirke i 9-ronninge;f'lø jangreb et, en ken~:t, manøvre,
som dog her ikke får den _tilsigtede vd r-knd.ng ,
17 .• Ld4, Se 4. 18 De2, 'Tf-e8. 19'• Lxg_7, Kxg:7. ,

Eft•er løberafbytning er sorts kongestilling be
tydelig svækket, og hvid får st,ore angrebschancer.
20 Sd4, Ta-b8. 21 Kh1 ,. b5? 22 b3, Sa5.

Eller 22 -- Sa3. 23 Db2~ b4. 24 cxb osv.
23 Sxb5, nss. 24 Sd4;, Sa-c7. ·.25 f5, ,Sb:5.,. 26 Sxb5,
D.xb5. 27 c4, Db4. 28 f.xg6, hx:g6~---- 29 Td."3', ..·e5. 30 Le4·,
Db7 '

Naturligvis ikk,e: 30 - f'S' på grund af: 31 Lxf5,,
gxf5, 3:2 Txf5 med m.atangreb.- ., .• _
31. Td-f3j Tf8. 32 Tf~, De7. 33 Df2, Sb7. 34 Dh4,
Tb-e8.

Der truede: 35 Txg6+ asv.
35 Dg55 Sc5. 36 Lxg6.,,. opg.Lve t-, d·a der følger mat i få
træk. -

Noter af Harry Andreasen.
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Kasserer: Winde-Wiemer,I Va1by Langgade 50, VA 744x
Redaktør J1ørg,en Jense,n, Gl. Je,rnbane,ve j 1, ·
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S k a 1-·--------------------·-------------------"""!!!!!l!!!-liiliiiii _

Måske vil nogen syne e , at det er fjollet· at gr.... -•
re propaganda for skakspil.let om foråreto - Men
hvorfor er det fjollet? - Skak er ikke noget sæson
spil .. - Hvis skakken har iodt fat i en mand, siger
han '' Skak" hele året. Rummer skakspillet ikke i
sig selv alle årstid·erne? Vi har en aften til gode 1
som vi har til hensigt at bruge i propagandaøjemed.
Hvordan synes med Lemmerne ,, at programmet for sådan
en aft,en aka.l, lægges til rette? Lad os få nogle
for·slag. Vi skal da ikke lade os nø je med, at be
styrelsen :th alle id-ee.rAe.

Vi skal være flere medlemmer i klubben. Vi vil
ikke nøjes med at være den næststørste _klub i Kø
benhavn og den sjettes tørste i Land e t l -· Gør vore
medlemmer al den private propagand.a,· aom de er i
stand til? Vort mesterhold har gjort en god pro
paganda ved i vinter at plac~re Vanløse i den bedste
halvdel af de 6 mesterhold i byen"

Vi må alle hjælpe til at gøre klubben større
og derved at blive i stand til at arran,gere et ell ....
andet, som vi ellers af økonomiske grunde ikke er
i stand til. Skal vi alle hjælpe til •••

S k a l V i - ?
CHR. FABER

G-ODT NYT FRA ENKELTMAif.DSTURNERINGEN
Som tidligere med.delt i "FRIB ONTIEN" var Vanløse

Skakklub i d en nylig afsluttede enkeltm.ands·tur11ering
repræsenteret i alle rækker, og også i år her nogle
.af vore spillere opnået bemæ.rke Leeeværd i.ge resulta:tEr.



E. llJ. VOSS, som i å.r f,or første gang deltog .i
mesterklassen, plac~rede sig på 2.-5. pladsen med sam
me pointsantal som tre andre delta.gere og skal med
d.em kæmpe om retten til at rykke op i e·liteklassen!

Og HARRY ANDREASEN, som i fjo,r kun manglede et
h.·alvt.· point. i at rykk~ o~.- ~ meste~klass~n (der. til_ kræ
ve a 5 1/2 p • af 7 mulige J , vandt i år sin grup,pe i
1ste række med et halvt point :i overskud!

Vi gratulerer de to spillere med diss,e meget :fine
resultat.er, som. også vil bidrage: til at øge respekten
for Vanløse Skakklub :i københavnske skakkred·se. For
tre år siden havde v.i ikke een deltager i de højere
r,egioner i K. S.U. turneringen - b ortse·t. fra HARTVIG
!i.IELSEN, som jo ikke er 100% Vanløsespiller-. 8~ brød
LAURITZEN den hårde skal og viste de yngre kræfter
ve jen , I fjor fulgte VOSS hane ,eksempel og kæmpede
sig op i mesterklassen,. og vi var nogle stykker, som
i tankerne fulgte VOSS, med bange, ane Lser for, at hans
ophold i den stærke klasse skulle blivekortvarig.
Det gør det måske· også, men rigtignok på en anden må-
de, end vi i vor vildeste faµtaei havde tænkt os.
Hvis han t-il næste år ikke har ret til at spill,e i
mesterklassen, er det, fordi han rykker op i elit•e
klass,en! Selv om vo,s,s ikke i denne omgang s,kulle nå
a§. vidt .... hans modstandere i oprykning·ekampen er;
S.CHØLLER-LARSEN" FRISCH og LTIJ'GE - er det re sulta.t,
han allerede har nåe~, meget smukt og sikkert dobbelt
kærkomment i betragtning af det overz-askende svage
spil, han viste her i klubben i begyndelsen af vor
hj:emlige turnering.

HARRY ANDREASENS overbevisende sejr i sin gruppe
med 6 points af 7 mulige taler sit -tydelige sprog om.
denne a.pillers styrke for tiden. Og .med fare for at
t række f·or s,tore v•eksler pli fremtiden vover 'Vi den
spådom, at HARRY ikke har kulminer,et endnu. Vi ven
t,er godt nyt fra ham - også i frem.tid.en-.

I eliteltlassen mAtte HARTVIG .NIELSEN ned af tro
nen. Han .ftk 3 1/2' points.

I 1ste kiasse opnåede E. J9.AN(f ~og. FRIIS 3 1/2 p.
og A •. JØRGENSEN note·rede sig for 3.



I 2den klasse scorede SLENTE 4 p., og i 3die
fik AXEL HANSEN, som i længere tid har været savnet
i klui)ben, 4 1/2 p. I 4de ~la~se fik A. M" PETERSEN
4, P. J. JØRGEN.SEN· 3, GUlffl.AR HANSEN 4 1/2 og TH.
THOMSEN 3 points.

Lad os ikke i vor begejstring for de ekstra
gode re sul. tate.r i K. 8.U. en.keltmandstu:rnering g'Lemme ,
at h v· e r t point, der sco.rea derinde er resulta
tet af stort arbejde og hård kamp mellem jævnbyrdige
modspillere fra heLe byen.

STILLINGEN I VIRTERTURNERINGEN
I den t·orløbne måned er ikke sket store :for

stydninger., og mange af vore spilleres. fravær på
grund a.f deltagelse i enkel, tmandsturneringen har
præget vene hjemlige klubaftener. Om den øjeblikke
li.ge stilling rapporterer turne,rings,leder,en følgende:

I mesterrækken fører HARRY ANDREASEN med 111
points af 13 mulige, efterfulgt af HARTVIG NIELSEN
med 9 points af 12" He.refter føl_ger en klynge be
stAende af H. C. IVERSEN med 7 -1/2 ag JØRGEN JENSEN
og DAMKIER med '7 p •

I 1 ste række fører P. FRIIS stadig med 5 1 /2
af 6 mulige • Samme pointantal har HOUMANN og SV.
HANSEN, som begge er færdige med turneringen (8 pan
tier). I 2den række er KARTHOLM .f.ærdigepillet med
7. 1/2 p. [ud en. t:ahsparti. ! ) På 2den pladsen ligger
E. LARSEN med 6, poin·ts af 8. Derefter kommer GUNNAR
HANSEN med 5 1/2· ligeledes af 8 mulige.

3die række::. FRE.DDY JACOBSEN ligger i
med·12 p. a~ 1~muilige, fulgt af H. G. V.
11 af 12 og A •.. M" PE!rERSEN', ligeledes med
men a:f 14 mulige....

spidsen
HANSEN med
11 points,

-
m:EDus l?ROGRAlat er let at oveæse , id.et der på

a 1 1 e spilledage i april skal
afvikles hænge- og manglende par
ti..er.

Det henstilles indi.trængende til alle, der mangler
partier, og .s,om har ht:engepartier, at få disse a.f
viklet snarest mu1igt. {De.r bliver lejlighed nok til
at epille "Lyn" hele somme·ren!)



Og så har vi en lige så. indtrænge·nd,e opfordring
fra kassereren: HUSK AT BETALE KONTINGENT!

Det er JtLTID af betydning for kl.ubbens økonomi, at re
stancer ikke bliver for at.ore , men det er af særlig be
tydning, at de helt bli.ve.r bragt ud af verden i denne
måned! Husk at afvikle Deres eventuelle mellemværende
i løbet af denne måned - inden gen.eralforsam1ingen ..

MÅNEDENS l?AR1TI
.~fter nogen tids avale har Ao JØRGENSEN glædelig

vis gravet stridsøksen op Lgen , og vi bringer her et par
ti, som han spillede den 18. febru~r i enkeltmandsturne-
ringens 3di,e r-und e , : :Sird, 8 åbning'.
~vid: A .• JØRGENS.EN Sort: LDNDSKOV, B "S.
1 f4, a. 5 • 2 b 3 ,, Sf 6" 3 Lb 2 , e 6. 4 sr 3 ., Ld 6 .• . 5 e 3 !I 0-0"
6. Le2, Sb-d7. 7 0-0, b6~ 8 Se5, Lb7. 9 c4, c5.
10 Lf3, Dc7" 11 d4, Tf-dB. 12 De2, Ta-c8. 13 Sd2,Db8a
14 Tc1 j La6. 15 Df'2, b5~ 1,6 exd , Sxd5. 17 Se4,Lxe5 .•
18 Fxe, cxd , 19 exd ,, TxT ., 20 L.xT, b4. 21 Le2, LxL.
22 DxL,. Sc3. 23 Df3~ SxSo 24 DxS9 ses, 25 Df3,. De? ..

. 26 Dg4, Do3a 27 Tb1, Kf8,,, 28 Dh4, Td7" 29 D~7,Txd4
30 DhS+, Ke? .. 31 Lg5+, 'f'6. 32. Dxg7+, K.e8, 33 Dg8+,
Kd 7,. 34 Df7+ opgivet.

A. JØRGENSEN har desværre ikke bragt nogle kommen
tarer~ men partiet taler vist også for sig selv. Åbnin
gen1 s?m er opkald.t efter ~en eng,elske. skakspiller B. IRD
(født i London 1831) har s.ine svorne tilhængere. Den
anses af mcd.erns åbningsteoretikere for fuldt korrekt,
mens der hersker nogen tvivl om korrektheden _;i3,f sorts
forts.ætt~lse: 1 -- e7-e5, en efter danskeren FROM Oµ
kald t garn.bit, som oft e fører til livligt spil"
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FRIBONDEN
M E D L E ~. S, B L A D F O R V A N L ø S E S K A K JC L U B

Indkald.else t_il

GENERALF O,R S A 14 LIN G-.----·--------------------------------~--_._. ------ ..... ---- .......... ------•'!"""9'-----·--
Onsdag den 27. maj 1953 afholder VANLØSE SXA.Kx:LUB

si+i årlige generalforsamling i klublokalet, Je,rnbane
cafeen, kl. 19. 30 .med følgen.de

DAGSORDEN:
1. :Protokol
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægg,er regnskab
4. Ind.komne forslag·
5. Valg
6. Eventuelt.

Forslag, som ønskes be·handlet på. general'forsam
linge.n, bed es indsendt skriftligt og mA være forman-
den i hænde sene.s.t den 16 .•, maj.. BESTY~SEN

__ ..,__."-!

In,&,en SB,ill,eaften pA. on.edag!
Vi er kede af at måtte medde·le vore medlemmer, · ·

at der ikke bliver skak i klublokalet ±'•ørstkommende·-~··. -
onsdag den 6. maj,, da lokalet er lejet ud til andet
formål. Som erstatning bliver •der klubaften:

Fredag dens. m.a3.
Vi håber, at de ~leste af yore ~edlemmer _denne ene
,gang kan komme ·t·11 skak fredag 1 stedet .for onsdag~



~-------- ......-------·--·-----·---------------------
Hvad er soæme rskak? De, der mener, at m.an ikke

lige: så godt kan. spille skalr om sommeren som om vin
teren, er efter min mening noget på vildspor.

Her i klubben tager vi sædvanligvis lidt 1et.tere
på sagerne om sommeren uden at spænd e rammerne særlig
fas·t. Vi spiller f. eka , den eåka1dte "skalpe jagt" el
ler andre part'ier m.ed lynkarakter. Me.n det er natur
ligvis. et spørgsmå;, om ~,en .slags s.pil. er særlig sundt
for s.pi;tl,ere, som ikke sidder så fast i sadlen, som
kunne ønskes, når de spiller alvorlige partiel"~. der
med mener jeg spillere fra 2den række og nede·fter.

Der vil i sommer blive arrangeret en nalvorlig11

turnering sideløbende med den li,d t mere spøgefulde
skalpejagt, og disse to ~urneringer vil blive påbe
gyndt umid.delbart ,efter gen,eralfo~s,amlingen, der ·som
andet sted:s nævnt find•er sted den 27. maj. - Dermed
menes natu__rligvis ikke, at sommerturneringerne begyn
der på s~l-ye gene7alfo,rsa.J?-lin.gsaftenen! ~vor vi håber
at få leJ1ighed til at spille den traditionelle hold
Lyn , men den først.e onsdag derefter.

·neltagere til sommerturneringe,rne bedes snarest
melde sig til turneringslederen, som vil kunne give
nærmere oplysninger o:m de to sideløbende, turneringere
enkeltbeder. CHR. FAB,ER.

HARTVIG NIELSEN demons,trerer_ .nogle partier for os
den 1 2 • m a_j •

HARTVIG NIELSEN, d:er som meddelt i SKAJlBTiA.DET
hævdede sig så. smukt i påsketurneringen og ryk.kede op
i landsholdklase.en, .-har ·lovet at demone.trere et eller
et par af sine parti,er for os på ·tavlen onsdag den
12/5.• J~om derfor i god tid!

SPILLEPLAN FOR MAJ:
.Alle spilleaft·ener.: Hænge- og manglende par~ie:f:



Turn,eringsled.eren beder oe sA. mind.eligt om at
erindre medlemmerne_ ?mt _ at enhver1 der har ..e-t hænge«
eller manglende parti, m~ se at f'a. det afviklet
inden ge:neralf'ors.amlingen d en sidste onsdag i maj.
Dette gælder naturli.gvis, i særlig .grad, hvis De selv
eller Deres modstander i det manglende parti har
chance for at opnå præmie. I så fald bør det på
gældende part:.i afvikles 'i begyndelsen af måneden;

Som d.et fre:mgAr af ned enanåend e oversigt over
s.pillernes placering i de for:sk,ellige række.~_, er
d-et m,esterrækken og 3di,e række, som endnu ikke· er
afklfl,ret. V:i håber at alle implicerede part.er vi.l
hjæl·pe med til e.t fA d,et hele til at glide., så Led es
at .alle præmier i vinterturneringen kan blive· ud·
delt på generalforsamlingen, og således at v·i all,e
med god samvittigh,ed kan tage fat pil de nye turne
ringer, som formanden har lovet os, vil løbe af
stabelen den første onsdag i juni..•

STILLINGEN I VINTE·RTUHNEJUNGEN
'Samtidig med løvspr:inget synger VINTERTUBNE-

RI:tiIGEN på sit sidste vers. På turneringslederens
tavler, som .i efteråret var ubeskre,vne blade, er
rækkerne ved at blive fyldt ud med 1-taller og nul-·
ler og halve points. Desværre er der også nogle_
grimme streger, som ·markerer, at en spiller er gået
ud af turneringen pA et eller andet tidspunkt. Det
te skrives ikke for at laste de pågældend,e. Enhver
kan komme ud for den ka.l.amitet, at han ikke - selv
med sin bedste vilje - kan g,enne,mføre den turnering;
han i. god tro tegne,d,e sig til ved sæsonens begyndel
se._ Sygdom ~r 1:1,ve~ mands herre, og he~syn til er
hverv må naturligvis gå forud for skakken, som er
og kun ska.l være en hobby for os , Vi tror, at den ,
der i utide mA. afbryde en pAbegyn.dt turnering, er
allermest ked af det selv; men. det er heller ikke
morsomt for de andre turne.ringadeltagere ••• og det
er ikke retfærdigt mod dem! Enten en spiller går ud
af turneringen før eller efter, han har spillet
halvdelen 1ijf sine partier, vil nogle af de andre
deltagere b:live forf,ordelt. Lad es huske dette, nA.r
vi nu til sommer og til efteråret tegner os til nye
·tumerin.ger. (Kun i "ska.lpe j,agten" spiller d.et ingen



rolle, om De deltag,er een eller flere gange eller slet
ikke får begyndtl).

Efter d ette lille hjertesuk vil vi gå ove·r til at
bring,e D,em stillingen i de fo.rskelli.ge rækker·, således
s om re sul ta.tet tegner sig ved udgangen af april;
Mesterrækken:

S'tillingen. e~ nu den, at HARRY ANDREASEN har spil
let alle sine partier og sammenlagt.. -har opnå.et 10 p.
På 2den pladsen ligg,er stadig HART:vIG NIELSEN med 9 p. 1
medens L.P.LAURITZEN har 8, efterfulgt af ,A. :BJERG med
7 1/2· P• HARTVIG NIELSEN mangle,r eet parti og har al
ledes mulighed for at komme på lige .fod med HARRY AN
DBEAS,EN II men BJERG mangler 4 partier. og har en t 1eore
tisk mUl-ighed for at nå et højere pointtal end både
Harry .Andreasen og .Hartvig Nielsen. Der er således
endnu spænding om, hvor klubmesterskabet .havner"
1.ra te radrke :

F. :FRIIS har sikret sig 1st,e pladsen ~g d.,ermed
ret til oprykning i meaterklassen~ ::.- :På 2deri ·og .-3die
pladsen følger HODMANN og SV. :EWISEN •
2den række:

KARTHOLM opnå.ede ialt 7 1/2 points og dermed 1ste
pladsen, efterfulgt af EINAR LARSEN med 6 p. He.ref·ter
følger GUIDfAR. HANSEN med_5 1/2.
3die række·: ·

Her er stillingen ikke helt ~fklaret·, idet der
endnu mangler· enkelte p~;r;-tier. Den øje·blikkelige stilH
ling er, at FREDDY JAOOBSEM og A.M.l?ETERSEN har- opnået
12 pod.ntra , m.edens H.G.~ V.HANSEN har 11 •.
mu. De i mesterrækken nævnte ·point·ta.I ,er ko.rrigeret

under-hensyntagen til, at to spil~ere er udgået.
'



FRIBONDEN
MEDLE.MSBLAD FOR VANLØSE SKAKELUB- - -

ST 1ILFÆRDIG GENERALFORSAMLING VEDTOG---------------------~-------------KONTINGENT-FORHØJELSE FRA. SEPTEMBER-------------------•---------------
Som. indvarslet i FRIBONDEN var der general

forsamling d.en 27. maj. Den var forholdsvis pænt
bes,øgt og forløb i ro og harmond ,

Da ingen af klub,ben,s ":f.aste11 : dirigent,e.mner
var ·til stede, valgtes Jørg,en Jens'en til dette hverv.
Forman:den, Chr ... Faber, gav i sin be·retning over å
rets begivenheder ·udtryk for d.en glæde, vi alle fø
ler, over den fine indsats i KSUs mesterklasse. Det
endel~ge re sulta.t .af ·vinterturneringen forelå' des-. :
værre ikke, da e t par manglende partier endnu kan • ·
forrykke placeringen i tcppen , Han nævnte, at det
var tanken at :flytte sti.ftelsesf,esten fra begynd,el
sen af december til begyndelsen af oktobe.r , Meddelte,.
at vi har fået en ny tlllneringsleder: hr. H. Bengts
son, og tak'ke:de H. Vejrup. for det store arbe jde , 1 han
i nogle Ar har udrettet på denne post , Ret"tede også
en s:ærli,g tak til H.C"Iversen, som i mange år har
været medlem af bestyrelsen, men nu ønskede at træk-
ke sig tilbage., og ovenrakte ham ,e,14 ltll,e gave som
et synligt b;evis · på. klubbe.ns taknemm 1elighed.

H"O.Ive.rsen ·understregede, at det ikke var
nogen uoverer.i.sstemm.,else ~nden for bestyrelsen. eller
klubben, som bevirk•ede, åt han ville træde tilbage,
men hans tid er hårdt belastet, og d,esuden ville han
gerne gøre plad.s for nye kræfter.

Kassereren forelagde regnskabet. Det billede,
som heraf fremgik af lf:iubbens økonomiske status, v,ar
boldt i mørke toner og dystre farver. Der var f'or
det første alt for store reis,tancer,. 'men tallene: viste ,
ogsA, ,at d,et var vanskeligt at få. det hele til at lø-



b e rundt. Bestyr,elsen fremsatte d-erfo,r forslag om
k,ontingentforhø jelse fra 1. september til kr. 5· pr.
måned, aom efter en ko.rt diskuss,ion blev enstemmigt
vedtaget.

I stedet for H"C.Iversen valgtes Harry Andrea"':
sen ind i bestyrelsen. R.este.n var genvalg.

Formanden overr-akte hr. Winde-Wiemer en lille
gave som tak fo,r 10 års brydsomt arbe·jde ...

Under 11Eventuelt•• blev tanken om en særl.ig
ungdomsafdeling drøftet, og med et Leve for klubben
sluttede generalforsamlingen, hvoref"ter der var præ
mieuddeling og den traditionell'e holdlyn. Voss's
hold vandt overlegent. ·

•,

:Fra turneringsfronten kan oplyses, at meatezræk-
ken desværre ikke er blevet færdi.gspillet. Den ·0 j e
blikkelige stilling er, at HARTVIG NIE:tSEN og H. AN
DREASEN, der begge er færdige, hver har opnåef 10
points, med,ens A" BJERG, der har· mulighed for at ind-
hente og e·n,dog passere d.em , idet han har 9 _points,
mangler 2 partier, nemlig 1 mod ·voss. og 1 hænge.parti
mod X. Iversen" P'å 4.plads,en ha.r klubbens trofaste
medlem gen.nem mange år , L. P. LAURITSEN, placeret sig
med 8 172 points, efterfulgt u H. DAHEIER mad 8 p.

I bunden rykker K. Iversen ud, medens ,det endnu
ikke er afgj or-t ., hvilke af spillerne Rich.. Hansen,
V. Olsen og H" Vejrup, der skal spille omkamp om ned
rykning mod de 2 næstbedste i 1. række.

Det må her bemærkes, at det desværre ikke har
været to .spillere - H" Winde-Wiemer og Se.bøller Jaco,b
sen - muligt at fuldfør,e turneringen; .dette .forhold
har i nogen grad påvirket alut·resultate.rne for de an
dre :spillere.

I 1 .række, der vandtes af P. FRIIS med 7 1/2 p.
af 8~ mulige, rykker ~e~1_1e _ oi;, i ~~s~~~ræ~kenz meå ens
SV" HANSEN og S. HOUMA.NN har placeret sa.g pa 2. -3.
pladsen med hver 5 1/2 points,. d.v.s. at disse to .-.
spillere skal deltage i omkampen om oprykningen.

r ....
' J



I .2.række sejrede E. KARTHOLM med 7 1/2 points
a.:f ..8 mulige, hvorved han rykker op i ·1 • række sammen
med E. LARSEN, der besatte 2.pla,dsen med 6 podnt s,
På ·3. pladsen kom Gtmnar Hansen med 5 1./2 point~.. I
denne række måtte to spillere forlade turneringen i
utide.

. I 3. række, har frafaldet været af endnu større
omfang ind i de· andre, idet ikke mind"re end ~ spil
lere ikke har fuldført; dette forhold'har medført
nogen forskydning i den endelige placeri:ng"

Rækkin 'blev vundet. af HERMAN JENSEN me·d 12 p •.
efterfulgt af H.G.V;HANSEN på 2.pladeen med .11 points.

·på 3.-5.pladse.n fulgte A.M.Pe·tersen., Freddy Jacobs.en
og F.Jlodig med· hver 10 ,points. Alle disse 5 spillere
ryk·k•er op :.i 2.række.. ' .

. I ekstrarækken, der b•le-v startet for ny-indme·ld
te spillere, har der desværre også. været frafald.
Herefter opnåede EGON CHRIST.ENSE1'f og KNUD SøRmSEN
hver 3 points i de spillede runder. Alle de ny
indmeldte medlemmer spiller i ,.rakke i næste sæson.

.-.·--------
Som foran anført har d,er været en del frafald,

efter at turneringen var s;tartet, og det er et for
hold, som i højeste grad kan p,åvir.ke a.l-utresultater
ne - d.et er altid bittert at blive slettet for et
vundet parti mod en spiller, der gå.r ud. Derfor bør
den enkelte ved tilmelding til turnering overvaje ,
om han kan gennem:føre! TURNERINGSLEDEREN

:KLAR TIL SOMMERTURNJRINGERNE
Som allerede· bebudet yil der i år bLd.ve spillet

to sommer.turneringer·, dels en mez-e alvorspræget,
d,els "skalpejagt". Turneringsindskud et til hvez-. er
2 kr., der indbe-tales ved ..anmeldelsen •.

. .



u n " li n
n li 1.,række, 1t n
u It '1 'P u
li u 2.række 11 li

I den alvorlige s ommerturnerd.ng , der alen.e star
tes, såfrem.t fornøden inter·esse er til st,ede, er det
en s,ærlig forudsætning for deltagelse, at den erikelte
spiller ,ogsl mener at kunne fulqføre, da den agtes
epilliet efter en ,slags Monr.ads · systeJtt1 hvor der - som
bekendt _, skal foreligge re sultate,r fr.a samtlige par
tier i runden, forind,en næste rund,e kan spilles.

Spilletiden f'or hvert parti e,l:", 1 1/2 t:ime, alt
så 45 min. til hver spiller. Der spilles :med forga-
ve sAl,ed,es: · r

s,piller fra mesterrk. m.od ep'iller. fra
n 11 n f1 n n

li
n

"u
1 • runde i denne turne-ring spilles med 2 par

tier onsdag den 17. juni d.å.
Indtegningsfrist senest onsdag 10. juni d.å..

Skalpejagten spilles efter den sædvanlige recept
og med de sædvanlige tidsforgaver. Hv"årt parti: 22
min. : ,...:--------·------~~--~---------------------------=---~-~---
------------------·------------·-------------------·------------------·---·------------.--------------------~~---

Red.

På grund af ferietiden - og for at 1tunne spare
l,idt på skillingerne,, vil vi springe juli-nummeret
af FRIBONDEN over - ng kommer igen til august med f'ri ...
ske kræfter.
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DET

August 1953

ER

D-et er ikke nok, at vi har skab·t os en fin po,si tion
inden for københavnsk skak ved sidste vin.ter at blive
no. 3 blandt .Københavns 6 ·stærkeste•hold. At hold.e •
,stillingen kan aåske blive vanskeligt, for vi kan være
dødssikre på, at de hold, der i f j,or aakkede egtierud
f,or os,_ vil sætte alt ind på at vipp! os ~ pinden, og
det må ikke så gerne overgå os. - Vi mJi kunne holde
os på den udsatte post, hvis hver især vfI sætte alt
ind på det.

Hvor enkelt af mesterholdet,s _ spillere vil sikk,ert
g~re_ alt I hvad han fdr1;1år • ,·. ogaå for klu~b~ns skyld.
Vi vil håbe d.et bedst,e. · CHR. · FABER"

Å • B J E R G :B L E V · :x L U B M·E ·.S T E R

Det endelige resultat af vinterturneringen forelå
et p,ar uger eft,er generalfo:rsamlingen i maj. Som tid•
ligere meddelt stod Hartvig Nielsen og Harry Andreasen
lige med hver 1"0 points, men Bjerg manglede et par par
tier og havde en chance for at presse ,sig foran dem
begge i opløbet. Og det lykkedesJ .Med i alt 10 1/2
points, hjemførte han klubmeeterskabet og fik sin præ
mi,e overrakt af :formanden pl den ·iørs.te spilleaften i
.a.:ugust. Det er v·ærd at lægge mærke til, at Bj1erg har
vund,et dette mesterskab i en meget hård konkurrence •••
Vi. har lov til at sige., at hele vort mesterhold er gå.et
frem i spillestyrke. Det tæller een landsholdsspiller,
eks-københa.vnsm,esteren Hartvig Nielsen, og ·tre mester
spillere.: Voss, Lauritzen og Harry Andreasen, så de t
har ingenlunde ·været noget 41billigt" m·esterskab. At .
~jerg vandt, var ingen stor overraskelse. Han var også

.. ,



klubmester for to å.r side,n, 10g hans inspirerede spil
ka.n være farligt - ,selv for de skrappeste. Han elsker
angreb og boltrer sig som en ll i mudder, når han er
i tidnød ..,

Vi gratulerer me,d mesterskabet og håber, at det
vil virke yderligt ins,pirerend,e for ham. . D,er er in
gen tvivl om , at :Bjerg· har evner til at nå det helt
st,ore. Især hvis han ogaå kunne a.fae lidt mere tid.
til skakken. Nu får Bj,er,g æren at forsvare .mes,ter
holdets førsteplads, og det kan der godt komme noget
morsomt ud af. Selv er han så bes.ke~en. Han siger,
at hvis h a n skulle sætte styrkelisten,· vi.ll•e Bjerg
rangere som nr. 4l

Nedenfor br.inger vi et af hane partier, forsynet
- som det hedder i skakbøgerne1 - "med mesterens egne
ko.mmentarer1'. Af parti,erne. i vinterturneringen beteg
ner Bjerg partiet mod Harry Andreasen som det hårdeste.
Den, der skriver d,ertte ,, så noget af det. Bjerg havde
tabt en kvalit1et, men havde løberparret og vi:stn,ok en
merbonde. Harry Andrea.s,en t3:l'bød remis. B j·erg så på
uret. Han havde en cirka 5 minutter til en halv snes
træk og afslog tilbudet ! · .. i .

S k o t s k p a r t 1---------------~-~-----
Spillet i v.s. Vinterturnering den- 28/1 195,3. Mester
rækken.
Hvid: A. B,j erg. Sort: .Rich.• Ha.n•se_n •.
1 e4, e5. 2 Sf3, S06. 3 d4, exd4. 4 Sxd4., Sxd4.
(Overlader helt centrum til hvid.) 5 Dxd4, ,d6. 6 Sc3f
Sf6. 7 Sd5 (-foret belaste sort med en dobbelt
bonde). 7 -- SxS. 8 exd , De7+. 9 Le,.,. De5? 10 Da4+·,
Ld7. 11 .Lb5, Td8" 12 LxL+, TxL. 13 0-0-0 t a6.
114 Th-e1, Kd8. 15 Lf4? (T,d4 er k,onsekvent!) 15 -·-
Df5. 16 Td4, L•e7. 1'7 L·e3, Th-e8·.. 1Ø·. Db3, Xc8.
19' Tf4 (overflødigt træk) Dg6. 20 _'rb4·, b'5 ••• {Lg5
var den eneste chance) 21 Da3 z Lf6 (Hvis Kb,7: .T:x:b5 med
mat; derfor skal løberen stå pa e3,) 22 Dxa6+, KdB.
23 DaB+, Ke7. 24 Lg5+ Op,givet ,



-----------·----------------·--------------·-----------------------------------------·-------..
Lyd.er det ikke heLf vemodigt at tale. om vinte.r

turnering al.lerede? Men. det er ikke for tidligt: .·:.
På et bes.tyrels,esmøde onsdag den 5/8 blev klubbens
ledelse enige om, at d en nye vinterturnering skal
starte: den 2. september - d.og kun for ~es·terklas
·sens vedkommende. øvrige rækker begynder:" - den 16.
sept·ember. Sidste :fris.t for tilmeldelse tfl turne
ringens, forakellige rækker er en uge før .startdagen,
altså. resp. 26/8. og 9/9 for me·st·e-rklassen· og de øvri
ge rækker.

D,ette års vinterturnering vil i øvrigt blive
spille~ efter nø ~agtig de ·samme __ linier som _ si~ste års
turnering. Altså med de sanime op- og nedryknings
regle·r og øvrige hestemmelser. Turn,eringsindskud be
tales samtidig med tilmelde1se --- og det gør ikke
ncge t, hvis De tilmelder De:m nogle uger før den yd~-r
ste frist!

------
f o r h o l d

Den første spilleaften. i september, når mester
apiJ.lerne begynde·r den nye ,turnering, kan v-i glæde
os til at flytte ind i den · store ·sal igen. 1·or~å
bentlig kommer der· så mange nye medlemm.er, ·at pladsen·
i den store aa'l, bliver knebenl Ikke 'mindst af .henayn
til klubbens økonomi e:r det af vital betydning fo.r os
at få flere nye medlemm,.er. · Prøv selv,. om D•e ikke kan
skaffe et eller to!

DET LIGGER LIDT TUNGT MED SOMMERTURNERING·EN ! c• •___ : ,_; _
------~--~------·--·--------------------'!!!!!!!!!!"----'--

Der er for lidt fart over feltet i dette Ars
sommerturnering. Idee.n med at gA over ti1 45 min.

_partier og komme bort fra de forkætrede lynpartier
lyd,er så fornuftig og rigtig, men i praksis viser det
sig desv:ærre alt'id, at enhver form for sommerturri.e
ring med. brmdne runder er vanskelig a·t gennemføre.
Vor nye turneringsleder har startet sit job med en
masse tomme felter.. Hjælp h,am med at f.l dem udfyldte!



!øvrigt ble·v· e_ommerturneringen inddelt .i to grup
per, og her er s·tillingen onsdag den 5/8:
Grue2e 1: VOSS f,ører m.ed 5 1/2 p. af 6, mulige. n,eref

ter kommer A.• JØRGEliSEN med 4 1/2 for· 7
parti.er og E. BANG med 4 - ligeled,es for 7.

G.ruppe 21 Her har deltagerhe vist stø·;re·· flid.: I
spids.en ligger KU.R'r KØHLER ·med 8- .11.2. p" af
110 mulige,, og derefter kommer F. JACOBSEN
m.ed 8 p. :for ni partier og A. M. PETERSEN
med 7 for 9. -

Fire spill~;c:-e, har' i disse d~
ge kampe af alv,orli_gere kar~k

t.er •. Det er d.em, d•er er implioere_t i e·ventuel opryk
ning til meeterrækken og nedrykning itil 1ste række, -
Rich. Han.sen og V. Olsen fra mesterrækken ,og Sv.Hanse·n
og s. Houmann fra lste række.

Der skal spilles all'e thod alle, o,g det første par
ti blev afgjort den 5/8, idet RICH. ~~s,EN vandt over
Olsen.

Pl g.rund af ferier er denne tu:~n..~~.i-ng først kom
met .i gang nu, men da de·t: er a.f størs:b,e·. _vigtighed for
etyrkelieten til den kommende vintertru;,n;ering, at par
tierne er færdigspillet i denne måped1 ·. bJber vi, at
disse kampe snart bliver afviklet... ·

=-=-==":"========:-=-=-==================·===================:---

Ol? OG NED TURNERINGEN

"\
I
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FRIBONDEN

Vi m t\. oppe os, i den kommende vinterkampagn.... ,
ikke alene i mesterrækken, - for at bieholde - for ikk1

at sige; f o .r stærke vor position.
Det gæld.er ikke mindre v 1ort arb,ejde i br·edden.

Vi må og skal være' flere medl,emmer, båd'e fo,rdi vor
husleje er kommet op på et for os faretruend,e beløb,
men ogaå i'o.rdi det er v-ort højeste ønake at kunne
gøre så meget for med.Lemmerne, som ,det er os menne
sk,elig muligt; og d.et kan vi ikke gøre., hvis finan
serne ikke tillader det. Medlemmerne vi1 forhåb.ent
lig nu gøre, hvad d~ kan for at få, de hj'emmespillere,
som de kender , med hen i klubben, så de s,elv kan ..
o!erbevise sig om.1 hvor godt og hygg~li~~ vi har d e t ,
Vi begynder så smat at kunne spore virkningen ~f vor
biografreklame., og d>e· artikler, der s,krives i VANLØ-
SE FOLKEBLAD, synes også. at blive læst.. .

Vi foranstalter endvidere snart en propaganda
aften for alle hjemmespillere i Vanløse, som så vil
f§. lejlighed til at spill,e aimultan mod en eller· fle
re af klubbens stærkeste spillere.

Vort foreløbige mAl er: 100 medlemmer. Lad os
alle arbejde for, at vi kan nå dett•e mål.

I •

CHR" FA:BER"

=::;;====-==================·========-===========:=============
Denne lille turnexing: om to pladser i mester~~~

ken er blevet noget forsin.ket på grund af ferie·r. Den
.sidste onsdag i august var stillingen denne:



HOUMANN 1 1/2 p + et hængeparti f,or 3 kampe, RI'CH.
HANSEN 1 p. + et hæng,ep~rti :for 2 kampe, V. OLSEN
1 p. f,or 3 kampe og SVEND HANSEN' 1/2 p .• for to kam
pe. Hængepartiet (mellem HOUMANN o-g RICH. HANSEN)
tegnep,e sent onsdag aften til r,emis. Bliver dette
res'ultatet, er HOUMA.NN ·sikker oprykker med. 2 p. og
RICH. HANSEN ligeledes oprykker med .·1 1/2 p. + et
manglende• parti. mod SVEND HANSEN, som kun kan opnå
samme: pointtal ·ved at vinde over ru:ca. HANSEN. Det
manglende parti spilles antagelig lørdag den 29/8,
ølledes at ,spørgsmålet op- og nedrykning kan være
-arlagt inq.en onsdag.

Så begynder VIN·TERTURNERIN·GEN--~~~~~~~~~~~--~-~~--~---~~~~
Indm,eldelsesfristen til vinte:rturneringen,s me

st.errække ,sluttede onsdag den 26/8. Al;Le de gamle
"kæmper" har .meldt sig under fanerne undtagen RllRT
VI:G NIELSEN, som på grunci af arbejde ikke kan gen
nemrøre en t~~~ing i år, Be·styrelsen vil i. de kom
mende -d age tage·: stilling ti_l, hvilken spiller· som kan
træde ind på den derved opståede ledige p.l.ad a, Efter
---eg;J..1erne placeres deltagerne ikke ef'ter styrke·,. men
efter lodtrækning, som har f''undet st'ed. .Nedenfor
bringer vi deltagernes navne og lodtrækningsnwmner,. -

id·et d og tre pladser står· tomme I den ene fo.r HARTVIG
NIELSENs stedfo_rtræd.er, de to andre for de t,o spillere
aom i op-" og nedrylm.ingstu.rnerin,gen kvalificerer sig
til at deltage i. denne række•.

MEST~RRÆ · ·. ,
No. 1: WINDE...:WIEMEiR

n 2: JØRGEN JENSEN



E. BANG-- ~ _, ;
No. 11: VEJRUP
n 1'2: A.. JØRGEN'SE!JFRIIS
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I

kommenteret af HARRY ANDREASSEN.
I de kommende numre af' FRIBONDEN. vil vi - så

ofte lejlighed gives, og pladsen tillader det - brin
ge et parti fra den hjemlige turnering ella·r fra
:kl.ubturneringen, kommenteret af H.ARR-Y AN".D::EffiASSEN.
Men·forudsætningen herfor er .naturnøqvendigt, at
HARRY ANDREASSEN får nog.l e partier at, kommentere?
Vi beder medlemmerne hjælpe os dermed. Giv os et el
ler et par af· Deres partier. Husk, at det· ikke er
nogen absolut betingelse, a.t det er af H stormester
kl-asse11, og at det heller ikke behøver at være af al
lernyeste dato. Fo,r at få sving .i .serien, som uden
tvivl vil interessere mange, lægger HARRY ANDREASSEN
i dag ud med et' af sine egne r

Fra København...sturnerin~gen 1953.. ',
HVID: H.A., Vanløse. SORT: Børge Nis.sen, F •. S.
Fransk Parti . ·
1 e4, .e6. 2 d4, d5. 3 Sc3,·1b4. 4 e5, c5. 5 .a3,
La5. (Han plejer her at bytte af på · c;. Teksttrækket
ez- usædvanligt ,06 giver hvid lejlighed til et chance
rigt bondeoffer. J
6 b4·, cxb a , 7 Sb5, b3+ (Eller 7 -- bxa3, 8 o3, a6?

·9 Sd6+, Kf.8. 10 Lxa3+? 11 K.e2, Se7. 12 Kd3} .Lxa1.
13 Uf3 og hvid vinder.).
8, o·3, L,07" 9 Sxc7+, Dxc-7. 10 Dxb3, S·c6. 11 Sf3,
Sg-e7. 12 Ld3, 0-0. 13 Dc2, Sg6. 14 h4, f5:.
15 exf6 e.,p., Txf6. 16 Lg5, T~7. 17 Lxg6, hxg6.
18 h5 ·(18 Dxg6? går ikke for: e5! og hvid kommer i



vanskeligbed,er). .
18 -- e 5 (En anden. mulighed. var 18 -- gxh5 , 19 Txh5

.med truslen Dh'7+) ·
19 hxg6,, T:f"i8 (Xvalite·tsofret 19 -- Txf3 gendrives
med ,20 Dd 1 ! (ikke 20 gxf3) på. grun,d a.:r 20 -- Sxd4}
21 .Dd3, Lf5) ,og Tf3 kan ikke trække for Th8+.
20 Dd 1 t exd4 (eller 20 -- Lf5, 21 Sx,e.5, .Sxe5.
22 fhB+) .
21 Kd2,, Tf6 - eneste ·forsvar mod truslen ~h8+
22 Th8+, Kxh8, 23 Dh1+, Xg.8. 24 Dh.7+., KfB. 25 Te1?
(G'iver sort __modchancer~ Mere nøjagtigt var straks:
25 Dh8+, Ke7. 26 Dxg7+, Kd6. 27 Dxf6+ o.s.v.)
25 -- dxc3+? 26 ·xc1, Se?. 27 Txe7, Kxe7. 28 Dxg7+,
Kd.6. 2'9 Dxf6+•, Ko5. 30 Dxc3+ opgivet, da s,ort ta
ber dronningen. .. , .

E.D.VOSS yandt gruppe I, og A. JØRGENSEN .har
chance for at ·blive nr. 2'. Han mangler et parti •.

I gmzppe II .ha:r m~ XØELER 8 1/2 points fo,r
10 kampe. Som nr. 2 ligger F. JAKOBSEN.med 8 p for. .
ni •.

Sl?ILLEPLA.N FOR SEPTEMBER
On·sda,g 2/9:-· · Mester.rækken spiller 1.runde

U 9/9: H, H 2,. li
li 16/9: li ff 3. li

øvrige rækker spiller 1i. runde.·
n ' 23/9: Mesterrækk"e·n spiller 4,. rtmide

øvrige ræ.kker " 2. ,r,•
" 30/9: Hænge·-. og manglende part'ier i alle,

rækker. ·

Udgivet af VANLØSE SKAKKLUB
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'•

Oktober ·19.53.

S T I F T E L 6 E S F E S T E N

Nr. 9

fejres i år o,g antagelig for fremtiden. i den første
halvdel af cktober, aå den kan .a.fhpld.es mere i nær
heden af klubbens yirkelige fødselsdag: den 7 ., okto-
ber. · · ·

I år bli.ver featdag,en søndag den 11,. ~ o.~tober
kl" 1 9. oo , Bille·tterne fås som sædvan'l.Lg, hos kasse-
reren. ·

Et· ikk.e uvigtigt led i festbilledet .ez TOMBOLAJill.i,
som vi nu må fastslå som. qund:værlig. Vor,e gamle med.
lemmer e·.r altid - næs'ten uden und'bageLae - glade for
at få denne lejlighed til at vise,. hvad klubben ep: . ,;
for dem· ved at :skænke gevuur~er til borabo Laen, hvis
overskud. jo giver· os lejlighed til at hoLde en lille
festlighe1d ved årsskiftet.· .

De af medlemmerne, som har deltaget i vore stif'
tels,esfe·ster, ved, at de former sig på en hygg1el-ig
måde, og hver vil eikk•e;ttt gøre sit til, at det. også
vil' være 'tilfældet for fre)ntid,en,. Jeg fik jo, ikke
fat i alle den aften~ jeg gik rundt med listen, men
de fra.værende ved jo, hvad; det dre,j er sig om,! GeYin
sterne til tombolaen bede~ afleveret til formalJ.den
senest den 7. oktober. · , CHR. FABER...======.==•=========-========:=·======-:::========:====:;;=-:;;:== • Ir• ,..,

~~!!·!!!!_~~!!!:S_~;!_!!..§':.!!.:~~!~~~_!n~~!;!_~~~u~~~
~E!~!~·~_!'.!~~~~!!-~_-!~~-!~!-~g~!'!-Yin~~r.!~!!!~!'~~g

. .

På at rep,ræ~e·ntantaka,;bsmød:e i ·be_gyndelsen af ef
terlr,et blev en fuldstændi-g forandring af den køben-..
havnske klubturnering: vedtaget. _Førs~ o,g ..~remme.at ·
blev holdenes størrel~,e skAr,et ned,. mest~rklas:sens og
1 ete ræk}tes hol,d: således ·fra 15 til 10 spillere.



VANLØSE SKAKKLUB og tre af de andre klubber, som i år
er ber,ettiget til at stille hold i m.este·rkla.ssen, nem
lig: Københavns Ska.kforening, Frederiksberg Skakfor
ening og Sundbyerne,s Skak.forening protesterede imod
denne nedskæring af holdene. Studenternes Skakforening
stemte hverken for eller ima d., . og ~ een af de seks
klubber: Indus,triforeningens Kampklub, stemte f.or for
slaget, som ikke desto mind:re blev vedtag:et med stor
maj,oritet af repræsentanterne fgr • de ø,vrige københavn-
ske skakklubber. -

Da ledelsen af vor klub mener, at den f·oreta.gne
ændrin,g af' klubturneringsreglementet - .og i .særde,le-s
hed nedskæringe.n af holdenes st,ørrelse i ~e ø·verste.
rækker - vil være til skade for det københavnske skak
liv i almindelighed, foreslog vi de tre· ovennævnta .
store klubber, som sammen med os .havde protesteret
imod den nye ordning, a.t vi i lr helt_ skulle undlade
at st.ille hold i klubturneringen. ·og sammen. arra.ng~re
en turnering efter de sædvanlige retningslinier. En
fo:rudsætn.ing for d.ett,e arrangement var, at alle ,disse
fir•e klubber ville gå med til d~t, hvilket X. S. imid
le·rt"id ikke vill,e, hvorfor vi så os nødsaget til at
skrinl,ægge planen ag anmelde os til turneringen.

·-nesværre har de,t hu:rti,gt vist sig, ,at ændringen
af klubturneringen skaber store vanskeligheder for
gennemførelsen af vor egen vinterturn,ering. Som vore
medLammar- ved , har vi. her i .Vanløse Skakklub lagt ram
merne for vor egen turnering af hensyn til K•.s.U. -tur
neringen. Da. vi i K. S.U. -turneringen i mange lr har
skullet stille med et 15--mands hold i 1ste række eller
i mesterrækken, hvor vi nu har været -berettiget til at
stille, har vi i vor egen øverste række haft 16 deltage-•
re. Derved passede klubturneringen ind i ~ore egne ar
rangement,er. Det gør den ikke nu;' Den ene uge, når
vort mestArhold skal spille imod en fremme·d klub, be
røres de_ ti af vore aeks_t en mesterrækkespillere d,era..:t:,
og hold.et kan sålede~ :j.kke, BJ)'ille runde i klubben deri · -
uge. Den følgend,e .uge skal de seks .øvrig,e spill~re på
me,sterholdet plus de fire øverst pla.c,erede på vort 1 ate
hold spille i .K. s.u ...-turneringen, aå ~t hverken vort
mes·t•erhold eller vort 1 at-e hol.,d kan -spille runde i den
hjemlige turnering. Slle~es også ned.efter.

Alt dette har skabt store vanskeligheder for vor
turneringsleder. Den oprindelig lagt.e epillep,l.an for



Lndevær-ende måned er slået i stykker, og det er
svært at se., hvor-dan vor egen turn1ering skal kunne
gennemrøz-ea med faste runder jævnsides med K. s. U. -
tu.rnering·en.

llliijliiaiiillo~

Første runde .i K~S.U,-turneringen.s mesterklasse
er allerede spillet, og i den led vi et knusende ne
derlag til Frederiksberg ·Skakforening, som van,dt med
8 1/2 points mod 1/2 + et hængepar-td., Dette er ,jo
en hård medfart· at få i første omgang i en turnering,
som vi ikke har været · sær+ig begejstrede fo·r at ·del
tage iJ Men vi kan måske søge nogen trøs,t deri, at
Fr.eder.iksberg Skak:forening i år må regnes for at ha
ve det absoLuf stærkeste 10-man.ds hold i København- - . -

og decideiret er favorit til førstepladsen. Vort
hold skulle have bedre chancer for at acore po Lrrt s
i de kommende kampe.

!!!!!.!r~~~!:!~S~!?-
Mesterrækken har allerede spillet 3-4 runder,

men der har som næs+en altid ved. sæsonens start væ
ret en del af"bud, så langt fra alle partier er a.f
vikJ.et i dis.se runde:r ,

Også i de øvrige rækker e.r vinterturneringen i
gang. I sidste nummer af FRIBONDEN bragte vi navnt'
ne på mesterrækkens deltag,ere, med lodtrækningsnumre.
Som .supplement til denne kan vi meddele, at RICH•.
HANSEN spiller. som nr. 3, HOUMANN aom nr. 4 og CHR.
FABER som nr. 14.

Nedenstående bringer vi navnene på de,1tagerne i
de .øvrige· r,ækker me·d lodt:cæk:ningenumre.
1 s.te række.
1. H. Stjernquist
2. H. Ben,gts,son,
3·. Sv. Hansen
4. V. Olsen
5. Axel Hansen

( fort ø. næsve side)

2den række
1. A. Sl-ente
2. Gunna.r Hansen
3. Th. Thomsen
4. Eig·il :Petersen
5. Frantz Modig

(forts.• næste si.de)



1ste række
(forts.fra forr.side

2den række
(forts.fra forr.side)

6.
7.
8.
9.

1 o •.

H.C. Sørens,en
Schiøller Jacobsen
Gøsta Mortensen
Jack Grum
Einar Larse.n

~ I l

6.:. Harm, Jensen
7. A.M.Petersen
8. Freddy Jaoo'bsen
9. iu.rt, Køhler

1 o. 'Th. Jensen

.}dj_e række
1. P. J. Jør·g,ensen
2. · .Ib Chriat.ens en
3. Egon Møl1~~
4. Ernet .Hansen
5. -Børge Løfquist
6. Nicolai Olsen
7 ~ Bent Han.sen
8. .Finn Andersen

I •

g. Arne V. Hansen
1 O. 1µ1u,d ~-ørensen · •. . ....
11. -.Ego:q. Christensen ·
12. Louis Svendsen1-,. C.Jeepersen
14. X•. Skaaning .
15. Ca~lo Petersen
16. N~els. Løfquist

...
!l!!!!!I!!",_~ ....~-

KØB BIL ·1 ETTER I·~- .. G· 0 D T I D

I L STIFTELSES FE 6·T EN!---- ----- ----- ---------------------------_______________ , -----·---------------

.SPlLLEPLANEN FOR OKTOBER
har ... som andet steds i bla.det omtalt - ikke kunnet
lægges af turneringslederen. Vi må derfor bede alle·
d,eltagerne i v.interturneririgens forskellig,e rækker om
selv at hoLde' sig orientere,t om; hvornår der er run
der.

Og husk at sende afbud., i god t,id,. hvis . ._De ikke·
kan spille Deres parti den pågældende aften.

--------------·--- ........-----...:..-------·-------------;..--------------------------------------------·-·------------~-------~
Udgivet af VANLØSE SICAKKLUB
Form: OHR. FAJ3ER, Jyd~,jolmen 27, DA 26El9:, Kass.,H .• WIN
DE-WIEMER,, Langgade 50, VA 744:x: •• Red: JØRGEN-•JENSEN,
Gl.Jernbanev,ej 1. VA 7061. Duplik: Capax-Valb,y.



FRIBONDEN
M E D L E M 1S B L A D F O R V A ·N .L Ø S E S K A K K L U B

Nr. 10"

S1ELV OM--•-fiiiill---------
det· er en elendi:,g ·o.rdning på klubturneringen, som vi
må. lide under i denne vinte~sæson, skulle det .ikke ger
ne· gå· ud oveæ vor spillelyst. Det 'tror j_eg, helier

' 1

ikke er til:f',ældet. , ...... r

Vore chancer er naturligvis :betydeligt ·torringe·de
i kampene m:od de fremmede k;lubber, :fordi ro·rt.::.ge~i,gn:e,
sammensvejsede 15 mands mes~erhold er skåret ov.er.
~oThåbentl;ig bli,ver 'der en a,nd.~n oroni;ng _ti~ ~æst~_ ~J•~
Den de~ lever, får se. . '"f , ..

-- .: Til de n.ye spi.llere i klubb.en vil jeg sd ge , · at_. ·d-e
ikke skal bl~\re

1

modfald~_e; fordi. d·e., får nogl~- bapk .~il
at be.:gynde·. med - det har. vi alle. f~et - og det e_r~. no-

•. '

g,et ,. :vi· skal i,gennem. Hvis man er i stand til at lære
- - L ..

af sine .fej-1,~ vi·l spilleglæden tag·e brodden af neder-

Aldfi~.give op - I
.~ .~; 'r'



Ned.slående resultater fra. K.s.u.-turner~nsen i de for
skellige række·r, men en 'lille opmuntr.;n& i meat,erklae
sen.

De første rundeæ af K. S.U. :-'turneringen efter de
nye .re·gler er nu spill.et., og de resultater, som vor
klub har nået hidtil, har ikke været strålende.

I mesterrækken har V" S.,. i to kampe (20 partier)
· u n eoo re t i a l t 4 1 / 2 points.! I .f ø r s t e række, h v o r

der sp,ill~s, med 8-mands hold, har V. S. i ,de to- .:før·ste
runder (alt:eå 16 partier) kun høste·t 2 1/2 p. + et
hølgepar·ti. I holdturneringens 3di,e række har vi to
kampe å 8 partier samlet 6 1/2 points.. sammen, Så det
te er jo ikke nogen flatterende st.a.tistik.

Men lad os se l.idt på de enkelte resultater, som
e·r der .• • • tr,ods alt:·

Mest_errækken · ·
· Som m.,eddelt i side.te, nummer. af FRIBONDEN·. l·ed vi

i ·1 ste runde_ e.-.t. for·emædeli~t nederlag imod ~rede~'iks-:
. berg, som slog os. me·d 9 1/2 - 1/2. Et parti tabte vi
den kamp. E. BANG spille,de remie mod Ejler Ir. Han
sen og reddede oe de·rmed fra det fuldstændige neder-
Lag, . . -

- D-e øvrige resllltater i m,esterrækkens 1 s,te.·runde
var, at $tudenterne· slog Sund.by med·6 1/2 - 3 1/2,
og o,p,gøret meTlem K.: s. og J~I{.• endte uafgjort s.-5. ·

I 2den. runde spill~de vi imod K. S.• ·h0$ os"
I denne kamp bevarede vi så nogen.Lunde skindet· på
næsen. Vi tabte, men "kun" med 4 - Gl: Vore vind.ere
var VOSS og H. ,c. IVERSEN, som på henholds,vis 5 • og
6. plads besejrede Bang-Christensen og Ha.rfot., · På.
1 ste pla.d,s spillede BJERG re.mis; mod H§alµ-; D-AMKIER
(4) mod Villads J'unker, Winde-Wiemer {8) ··mod· Gunder
sen o,g Rioh•. Hansen ( 10) mod F. X:. Villum.sen.

I 2:den runde blev resultate·rne iøvri.gt: S. S .. -
F. 8 1

• 3 - 6 + 1 hængeparti, J .-K. - Sundby 4 - 3, +
3 h. , og det sammenlagte resultat efter to runder e·r:

F. s. 15 1/2 pointe +· 1 hængepartix. s. 11 11



s.s.
J.IC.
Su.S.v. s.

9 1/2 poi~ts
9 tt:,:
6 1/2 .n
4 1/2

+ •; I

+ , ·-·
J I I ~ ' I

D~t kan f·or~kom:m.$ o.verraskende, at ,:Studenterne,
som ifjor spil;I-ed·e i 1 ste ræ.kke.,. liar sl/t~e~ Sundby
overlegent og klaret sig forholdsvis pæn:~ .imod
stærke Frede+iksberg; men s. S. er en gamniel mest,er
klub med stolte traditioner og enkelte meget stær.ke
spil.lere. .Desuden kommer ho Ldene s nedskæring til
10 mand i s·tedet for 15 utvivlsomt.. s. s. og lndus.tri
f'oreningen til gode, mens den er til skade for både
K.• S., Sundby og os. De hidttl ·foreliggende resul
tater understreger denne tendens.

For V. s. er resultatet mod K. s. et ·1i1le Tys-•
.Punkt, men det er meget tvivlsomt; om vi kan klare
os fri af sidstepladse:n i de kommende runder.. Mege·t
afhænger af' den nærmest .fqrest~end·e kamp i 3die
runde mod Sundby i Sandby.

Holdtu.rnering_ens 1 ste række
Vi startede. i 1 s,t_e runde med at tabe mo cl Fre

derikebe'rg med .o-e.. uden kamp. Det viste s:ig· ugørligt
at s~le et _blot riogenlunae ·r~præsent-ativt. hold_, .
hvo;rafte.r ledelsen foretrak at z-enonceæe •.

. I
0

4d'en .runde. mødte" vi X~ S. p.~ hj_.emmeban~ •. R,e
sult·a:tet blev 4. 1/2 - 2 1/.2 til de. fremm-ede + et
hængeparti.. FABER vand,t pi 4de· -~·l;adsen ove.r Sloth,
remis· fik FRIIS (1),. HOUMANN (2) og BENGTS~ON ,(8).
Schøller Ja.c0bsen ( 3) har hængeparti.et og vinder for-
håbentligt~ '
3die række

lier kla'.re·d·e vi.. os pænt- ·i- 1 ste og· mindre pænt i
2den runde. Først slog ·vi S·. s.. m.ed s-;, q.;~r~ft~r
ble·v vi selv. ellet af K. s. med ·6 1/2 - 1 1,/2. I

• ·1 ste ·runde ve.n.a.t vi vore points på· de .fem~· første
pladser ved: H. BENGTSSO.J 1 AXEL ~sµ-. .1 ~I•.C. SØ!æNSEN,
EIGIL PETERSEN og GUNNAR HANSEN i denne rækkefølge.

.:. ....



STIFTELSESFESTEN VAR' SMÅT BESØGT.
-·~ il ,

I, .

Eksperimentet med at flyt~~- den lrli~e· stiftel
~esfest :f~a december ti~ en· s~ftdag· ·i· ~~~~~e·r.· ;fal,dt
ikke heldigt ud. Om grunden nu- må søge•s,- i det. frem
-rykkede tidspunkt, konfirmation, almiz:iaeiig penge
kl:aphe_d eller andre tilfældigh~de~·, er_ ik~,e ~et_ at
sige, men det var et meget fåtalligt publikum, som
mødte frem, og det var ikke l~t at holde feststem
ningen vedLLge mellem· de alt for mange tomme borde.

I

Næste år må vi a. 1- l e biq.~age til at få. denne
ene årlige fes.taften op i ,nær:tl,e<!en af svundne tiders
højdepwikter. :Pet vil:j..e være synd at svigte. en god
gammel· Vaqløse-traditio·n! .: -~i

--~-
6 PIL, LE PLAN ·F •6· R
=·==:=.~::=;::-=================;:::;===-;:=================• ! I ~ • ' ._ • •

• • 1 •~ •A il • •

Som, t·idligere meddelt,' kan: turneringsleder,~n som
følge af' den ændrede K..· Si(J. -turnering ikke'~fastiægge
runderne, • Alle deltagere· i a.lle · række·r må væ;re ind
stillet på , at - der er runde· hver spi.lleaften, nA.r
d.en pågæl,de'l1d•e række · ikke ~r optaget :af kamp mod
fre.m:mede klubber. · · ::-

H,er er en ·oversigt over vore kampe i K. S.U. -
turneringen i novembez-i ·
MEST'ERRÆKXEN (10 mand) s·piller mod· su. s;··onede.g 18/11

Spillested: Byglan,dsgade 5, 1 ste sa,l11
1e;t_e_ række (8 mand) spi.lle,r mod J.K" torsdag i9/11.

Spill~s~ed: Industxi:forening~n. _
~die, række (8 mand) ~,piller mod }"'RISKA onadag .18/11

Spillested ho.~ .o.s i V~lØS$. - . r _..

.Ud~givet af V.I\.HLØSE SKAKKLUB
]'ormand: CHR. FABER, Jydeholmen 27, ·-Vanl • ."'·DA 2689

1

Ka.a,serer: H. WINDE-WIEMER, Langgade 50 ~, VA 744x
Turneringsleder: H.BENG-TSSON, Uffesgade 2, N

- Tlf.: TAga 2185y efter kl. 18
Redaktør: JØRGEN JENSElf, er. Jernbanevej 1. VA 7061
Duplik: Capax-Valby.



FRIBO,NDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

GLÆDl!iL~IG JUL !

Det er jo i god tid at sige GLÆDELIG JUL, men da
næ,ste nummer af FRIBON]'.?EN først udkommer efter nytår.
ml man finde sig i at høre det allerede nu.

Et velkommen har jeg_ eagt· til de nye spillere,
men det kan jo aldrig skade at sige det en gang til.

T'il de· f;!pillere, som. synes, at de,r ikke· sker til
strækkeligt i klubb•en, kan j.eg meddele, at vi holdt
s.t,iftelsesfest :for .nogen tid' sidenJ Onedagen l'ille .
nytårsaften Vil der blive hold-lynturnering, efter a1i
formanden har aflagt hålvå.rlig bere·tning. Endvidere
vil d,er i januar finde en propaganda.aften s,ted. Der
vil blive slået pA. tromme i Vanlesøpre·ssen. (Hvis, no- •
gen. har gode. ideer til en sldan afte~, så kom frit
freml) . .

Sidst o,g ikke a.llermindet· vil vi. fra det nye års
begyndelse atter tag~ fat pl vort teoretiske kvarter
(fra. 19, 30 - 19,45). Nogle a:f vore stærkeste spille:m
og populæ1reste for1edragsholdere vi'l da belære .o e om,
hvordan. man bl.a •. ikke ska.l ,spille· skak! CHR. -FABER.

.Efter runder har mesterholdet hA- ·
et 7 o 1 ste hold 6 1 2 o.intaJ

,. runde :i klub- og holdturneringen b1ev ikke
den opm.un:tring for V .-s. 1 vi el sm·A:t hav,de hA..bet~ ·xe~" ·
ø"terholdet drog til SUjldby og kom kun hjem med 2 1/2
point■, u,.ens Am~' erkane~e behold·t de ;resterep.de ·
7 1/2. De .2 1/2 p. fa v1 pl :, remis'e,r ved A. BJBRQ

·,.
•



(1} m.od Niels NiLs:son, H. DAMICIER (4) mo,d F'. Frandsen,
og H. VEJRUF (9) mod N. E. Erik·een, og eet gevinst
parti ved E. BANG, som p! 7e.nd.e plade.en besejre,de I.
Brundin .•

· --·--· E. BANG har været v,ort mesterholds maac,ot i det-
te be-drøvelige efterlr. Mod Frederiksberg var han
den eneste, der scorede noget, nemlig 1/2 point, og
mod Sundbyerne var han altså den eneste, der vandt!
De.s,værre var BANG forhindret i at deltage mod K. s.,
men har altsil scoret 1 1/2 paf 2 mulige.

De øvrige reeultater af' 3die runde: i mesterræk
ken var, at Studenterne slo.g Industriforeni'ngens Kamp
klub med 7-3 (lidt af en _overrask1else), _og at K.S.
slog de sejrsikre folk fra F. S. med 5 1 /2 - 4 1 /2' ( en
virkelig sensation) .. Den eammenlagte stilling efter
3 runder er såled,ea:

Fre,deriksberg - 21, po.ints
K.S. 16 1/2 "s. s. 16 1/2 "
I.X. 14 1/2 11

Sundby 13 1/2 "
V S- 7 n• •

I klubtu.rneringene 1ste række, som vi ikke spil
ler med i, da vort 1ete hold deltager i den såkaldte
hold-turnering, før1er Brønshøj m.ed bred marginal oger næsten li,ge så sikker på at rykke op til næste år,
som vi er sikre på at rykk,e ned.J

R~_su.1'tate,r fra bold-turnerin.e;en.-
- I

Vort 1ste hold mødte i 3. ~.de I.K. ind,e i In
dustriforeningen og scorede 3 points i d.e 8 kampe.
V. S. vindere var: HOUMANN, AXEL HANSEli og H.- C. SØRENSEN
på henholdsvis 4., 6. og 7. plads.

Hængepartiet fra 2den runde· i denne række mellem
Schøller Jaco·bsen og Hasselbalch fra s. s" blev vundet
af SCHØLLER JACOBSEN uden sværdslag.

I holdturneringens 3die række
de mod K.S., som slog os med 6 1/2
ste vinder var A.M. l'ETERSEN (3).
spillede remis. I 3. runde gik det

spillede vi 2.run
- 1 1/2. Vor ene
KURT KØHLER (5)

bedre for ·vore



farver. Vi spillede imod "':Firska"' og vandt !!l
5 .... 3. Vore vindere var-s GUNNAR HANSEN, KURT KØHLER
A. M. PET'ERSEN, IB CHRISTENSEN o.g H. STJERNQUIST på
de fem øvers·te pladser i den her nævnte, rækkefølge.
Dette resultat er til dato det eneste lyspunkt i.
K.S.U.s klub- og holdturnering 19513 for os, og det
noteres derfor med særlig glæde.

De øvrige klubber, resultater i holdturnerin
gen foreligger ikke.

Slut med kampe mod de fremmede klubber for i år.
Vore hold i K. S.U. -tu.rnering,ens forsk 1ellige

rækker får nu en længere pause. Først på den anden
side nytår går det løs igen. Mesterholdet skal
møde Studenterne hjemme hos os selv den 6/1, og
ugen efter, den 1371, skal vort 1 ate hold. - ligele
d.es på hjemm•e·bane - møde K. s. Dagen efter, torsdag
den 14/1 skal vort 3-die· hold til Valby.

De_i_n~erne turne_ringer
V'interturnering,en går af.n gang, og når man ta

ger de afbræk, K.S.U.tµrneringen har skabt, i be
tragtning, er der spillet ove.rraskende mange parti-
er. Turneringslederen har kørt frem med ny rwide
hver spille·a.ften. Mange pa.rtier mangl.er-, og· nogle
hænger, men på ha.ns pæn.e skemaer ser man dog med
glæde,. at flere og flere ru·brikker fyld,es ud. Ons
dag den 25/11 gjorde h~. :Sengtsso_n en lille status
over resultaterne i·ae forskellige rækker og med....
delte følgend,e:1

I MESTERRÆKKEN førte H.C. IVERSEN m,ed 4 1 /2 p.
for 6 kampe. Samme pointtal havde E. D. VOSS for,
7 kampe.

I 1. RÆER E førte 80:HØLLER JACOBSEN med 3 p for
3 kampe. ·

I 2.RÆKTCE ll KURT KØHLER. i spidsen med 7 1/2 p
for 8 kampe og TH. JENSEN som. no. 2 m.ed 6 p for 7"

Det er en fornøjelse at følge den unge KURT
ICØHLERs udviklin,g - ikke bare fordi han går frem i



spillestyr·ke ·fr,a mlned til mA.ned, men også pl grund
af m!den, - han gør det pl! Stille og rol.ig, altid. pl.
pletten blide hjemme og ude. .

l _3.MiKJt]1 havde KNUD SØREN'SEN ligeledes 7 1 /2 p
for 8 kampe, ,;2 point efter IB OHRlS,TENSEN, som ll
i s,pidaen med. 8 p for 9. kampe.

- - -
FORMANDSBERETNING OG 11LYNt1 DEN SIDSTE 8:P'ILLEAFTEN I ÅR.-----------------------------------------------------

Onsdag den 30. ·december skal formanden aflægge·
._ sin hal.vårs beretning, hvorefter der vi1 blive ar
ranger,et holdl,yn. Det er på denne a;ften, at vi pl,e-
j er at sa.mles ved et fælles kaffebord, der betales
af stiftelsesfestens overskud. Men da der ikke var
noget overskud i lr, glider ka.ffeb,orde·t ud af program
met ••• med mindre at der skulle være stemning fo,r,
at vi hver for .sig be·ta.ler det lil1e beløb, som en
kop kaffe med et stykke jul.e·ka.ge kan snige sig op
til. Skal vi prøve a.t lægge en liste frem? Red.

PARTI FRA VIN'TERTURNERIJ:lGEN 1 c4, Sf6. 2 So3, .a5.
ENGELSK ÅBNING.16/91953.- ·3 ~4, 06• 4 8

,'' Sd7.5 Sf3, e6. 6 Do2, a6.
Hvid: L,.P.LAURITZEN · 7' ,c5, Dc7. 8 b4, e5.
Sort: A. BJERG. . 9 dxe, Sxe5. 10 Le 2, Lg4.

_ _ 11 Sd4,LxL. 12 DxL, g6.
13 Lb2., Sc4. 14 Td1, SxL. 15 DxL, Lg7, 16 De·2, 0-0,
17· 0-0, Tf-e8. 18 Tf-e1 , Te7. 19 a4 (?) 'ra-e8.
Sort .har initiat,ivet og faatho_lder det. 2.0 D·d2, Sg4 •
21 Sf3, f5, 22 h3, S~6. 23 Do1, Se4. 24 SxS,
f'xS,e4. 2, Sd4, ''lf7. 26 Te2-, Dd7. 27 Dd2, TfB.
28 De1, Le5. 29 Dd2, LbB. 30 Tf1, g5. 31. Te2-e1
g4~ 32 hxg, Dxg. 33 De2, Dh4. 34 f4, exf3 e.p.
35 Sxf,, Dg3. Truer med damegevinst: 36 Df2? Txf3
og hVid opgav efter nogle fl træk.
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