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NYTÅR I•-------------------------------------------~--_, _
I ethvert parti,. _vi spiller, bliv,er vi adskilli

ge gange stille·t ovez for spørgsmålet: Skal jeg gøre
dette - eller er det bedre at gøre noget andet? Man
tager omsider sin beslutning og fortryder det måske
i. samme øjeb,lik, 'man har gjort sit, træk •.•• eller
måske senere i partiet.~

I kritiske situationer er de.t af den største }J,e
tydning, at man gør det rette, men ,ofte er man ikke
i stand til at gøre det re.rtite, fordi man finøer det
umuligt at regne til,strækkelig. langt i måsk,e 3-4
fo,rskellige varianter. Man trækker så måske pr. in
tuition og gør mul.igvis også, ,det r~gtige. ~ l;llen måske
tager man fejl~ . , · . ~ •;

En mægtig hjælp til fremtidig at .gøre det. rig-
tig,~... er efter pa.r"!:;~ets afslu.tnil,lg at an.§lI_.s€reJ .

Gå sammen med mode'tanderen .par~~et o,mhyg,g,eligt
igennem, stands_ ved alle vigtige punkt~r og. gennemgå
alle tænkelige variante_r. Der findes :;ingen bedre
træning end således at gennempløje Q.e partier, som .
man har spillet.. Alle stærke spillere gør dette.
:Prøv d,et selv - og De vil ~rfare, at en såkal·dt sva- ;•.
,gere spille-styrke som rege·1 ikke består i andet end-.·:-,
overfladiskhed og· mangel p~ g~dighed. CHR. FABER.

NYT STORT' NEDERLAG FOR . . C / • • :

VORT MESTERHOLD I KSU.- . · Vort ;10-mands mesterhold :>· ·
TUfilfERINGEN_:.. KU~=1 i~g· : -~yn.es hel~ a~ h~ye o_pgfvei...:.
POINT MOD s1.roDENTERNE. .,vret, hvilket ikke er . -=-·

_ 'latterende, men_ for så· ·,~,:·
vidt forstå~ligt, da det it realiteten længe· har: .yæ-~_ .-.
ret dømt til ned:rykning.· r fi Tpegyndte det nye ·år,' så~
vi sluttede det gamle: m~d, ·et J st·or~ nederlag, denn.e · .-.
gang· ·endda på hj ~mmebane.~ ' Onadag den 6/1 te.bt,e vi ., ·_

•·il! •• -.



til Student•erfor·eningens Skakklub, og .mens disse li
nier skrives,, er stillingen·? i/2 - 1 1/2 til s.s. +
et hængeparti pil 1 Ode pladsen. · -

E. D. VOSS var vor eneste se,jrherr,e ( på 6te plad-·
sen); ,og H •. VEJRUP t,egnede sig for en remis (på 9de
pla~sen). Hængepart·iet har A. JØRGENSEN, og der si.ges,
at det ikke giver grund til større optimisme. Her•ef
te·r kan kun konstateres, at vor nedrykning er en :fuld
byrdet kendagez-nd.ng , ,og at der ikke er nogen grund
til at græde over det. Vi har :prøvet turen før.

Spørgsmålet, som interesserer os, er, om den
nuvær-ende turnerings,for.m med 10-mands hold. i mester
rækken bliver uforandret til næste sæs.on. I sA fald
skal vi i.kke være alt ·tor sikre på , at vi får let
ved at spille os op i mesterrækken igen ••• hvis vi
alts'å i det -he-le taget skal være mad , .

Som tidligere pointeret er vi i' Vanløse Skakklub
utilfriedse med den nye turnering,sform, speci.elt fordi
den skærer vore hold over og'? vanske·liggør vor egen
turnering. Vi mener o gaå , at ordning·en med 110:-mands
hold ·i .særlig g.rad favoriserer klubberne med de stær
ke topspiller,e og rammer de klubber,. der ligesom vi·
har deres styrke i br-edd.en , men når dette er s~gt,
skal det tilføje•s,, at vi selvfølgelig ikke· skyder
hele· skylden for vore dårlige re sultater ·i denne tur-.
nering på ordning~n· med· 10-mandshold. · Vort m,ester
hold har i år spillet decideret· svagt· - på næsten alle
10 .Pladser, Hvis man sammenligner de -to sidste års
resultater .På. de ti øverste platl"ser, er der en iøjne
springende f,orskel, men om årsagen· til den skyld,es
almindelig -tilbagegang i spille~tyrke hos vore spille-•
re eller fremgang hos vore modstandere eller svigtende
kamp.§nd hos vore folk.,, fordi holdet 'er ·blevet delt,
blive,r vel aldrig o,pklaret. Vi ve,dl · jo alle, at i
skak'mellem'forhold.svis jæv.pbn-dige modstandere skal
d.er uhyre li,dt til at vippe· vægtskålen. til ~e~-- ene el
ler den anden side. Det er ikke·_·n:,sandsyn:11gt, at.
spille:rµe på vort mesterhold fra··-d:-enne-~·t,urnerings. be_.
gyndelse har haft en. bevidst ell·er ·1.tbevi-dst -følelse ·
af, at .vi t år stod over for en på··f'orhlnd håbløs ep
gave _; parret. Il).ed. en vis ligegyldighed qver for en
turnering, ~om vi eg~n-tii_g lie!st ville have væ·ret fri
for at deltage i. I så· fal.d ml vi gøre en"kraftan":"
strengelse for at kormme _a~ .med den sla.g's m1.ndreværds
komple]Fser, hvie vi i .fremt·id,eri. skal være m-ed i KSU
turneringen.



195·3' fik -et ·pænt .far
vel i. V. s. So.m 10lll
ta1:t i. FRIEONDEN v:aT
onsdag den 30/12_ re.- c:.
s.erveret formandena , •

beretning, og et ret. stort _antal medlemm.er var mødt
frem., skønt tiden mellem jul og nytår •erfaringsvis
ikke er den .b:edste ti.l skak og klubliv.

, Fo·rmanden,. CHR. FABER, af'Lagde beretning om,
hvad d.er i det forløbne halvår var hændt på godt og
ondt. Han nævn+e sommerturneringens vin_dere i ,de to
~lasser: E.D. VOSS i den ene og KØHLER i den anden.
(Hvprfor blev præmierne_ ikk,e ove.rrakt, og hvem bLev
de øyrige præmietagere?.) FABER omtalte den nye o rd
ning ~f KSU-turneringen, som efter hans mening er
uheldig for klublivet i a.lmindelighed o.g. fpr os: i ··-·
særdeleshed. Han rett.e.de de suden en hjerteli·g vel
komat til de nye med.le.mme:r og slut;t.ed.e med at etille
forskellige arrangement.er-, .som tidligere har været
o,.mtalt i FRIBON1)BN, i udsigt.

Derefter gik man til kaff,ebordet·, som pleje:,:
at ·b,live betalt af .stiftels.esf·,estens overskud.,: men
da dette ikke fandtes i år, betalte de til.stede.væ:ren-
de selv trakteme,ntet. .

Og så var d 1er lyn. ~ hol.d å S .mand. l{lubmeste- .
ren BJERGs hold vandt, men alle havde den tilfreds
s·tillelse, at hoLdene var- jævnbyrdiget og a:t der li
ge til det sidste var .~pænding .om r~ultatet.
IroMMENDE KAMPE l, KSU- - · . · . - . . · -. --------·----:---------- I ho~4turner1ngens 1 s~e rk•.
TURNERINGEN. . skal. vi 'fø_rstkommen•de onsdag ..
------------ den 13/1, sp;i.lle mod K"". s. . ·
hoe o s; -· I hoLdturneringens 3die rk. skal vi f·ø:æt
kommende- torsda.g, den 1· 4/1., spille mod Valby Skak
klub i KFUM, Gl. Jernbanevej 25, Valby.

Herefter mangler hv,ert hoLd kun een kamp i fe
bruar måned. Mesterho~l_~t sk~l spille ~ Industrifor
eningen mod I.K. ,1.irsdag aen ··f6/2. I 1 ste række s·kal
vi spille den sidste k~P. mo·~ Swidbyerne~ Skakklub.i
Byglandsga.de 5, onsdEt,t ~en 17/2, og 1 3di~ række far
vi besøg a.f Østerbro - kaltjtlub onsdag ·den 24/2·.

• i. . '

FAJITI FRA. VIN'lERTU.RNERINGEN . . .. 1 .,

s"piiiet-1-vaiiløse-siaitkiub-d-en 16/1-2 1953
Hvid: H. VEJRUP' - Sort: A. JØRGENSEN.

I DET GAMLE ÅR.~ __. !!all_ •._ ,

KAFFEBORD FORMANDSBERETNI:NG~---------L--.------,..ili,---"l!!!l!!!!!l~---·---
0G LYN DEN SIDSTE KLUBAP.I!EN-------------\aia.~- .... --~---~-~----:--·--



Siciliansk. Noter af VEJ.RUP. ·. ,_ -- .
1 e4, es. 2· .~f3,° d6. 3 b4 .~. ~ - alts§. ''Gambit-:virian
tenn. 3 -- ex:b4. 4 d4, e6-. 5 Ld;, ..Le7. 6 Sb-d2, ·
Bf6. 7 o-o, o·-o •.. · a · Lb:2, d5. '9 e5, ses. , o Te1,
S,06. 11 Te3, g:6·.·· 12 Sd-f1 • • • et bondeoffer på h4
havde· givet hvid et chancerigt spil· 'efter 12 h4,Lxh4.
·13 Sxh4, Dxh4,. 1'4 T'h3, Dg5. 15 Sf3. . · .. "
12 -- Se-g7. 1-3 Dd.2, f5... 14 Te3-e1 ,· f4 .... Hindre·r
Dh6, men åbner konge f'Lø j en , 15 h3, Sh5·. 16 Ta-oi ••

,
1orberede·r f'remstød mod c-bonden. ~ 6 -- De8? 17 s·f1-
h2,, Tf7.· 1·.a ·sg4, Lf8? 19 Sg5, Tc7. 20 Sf6+, SiXf6.
21 exf6, Ld6. 22 c4 .... dækker indirekte· f6, f.eks.
22 --· Df8, 23 o5, Lxc.5. 24_d.xc5, e5. 25 Txe5,Sxe5.
26 Lxe5 med en svag bonde på d5~ ·- Kvalitetsgevin
sten på f7 anså jeg for svagere.end teksttrækket.
22 - bxc4 e.p •. 23 Lxo3,·Sd8. 24 Lb4, Txc1. 25-Txc1,
Df8,. 26 Lxd6, Dxd6. .27 Dc2 ••• T'rue.r med at be
sætte 7de række med fortsat indespærring af Lc8 og
i a8 samt chanc~rigt offer· på g6. · · · . . .
27 -- Sf7, 28 Sxh?, Kxh7. · 29 Lxg6+•, Kg8 ••• ,29 -
KhB ·be·svares·-med Lxf7 efterfulgt a:f D'g6 og even-
tuelt Tc7~ ~
3Cl Lh7+, I{:f8. 31 D.g6, K,e8 (tvungen.t, ·da der truede
DgB+ mat).
32 LgB, _ DfB. · 33' Tc7, Ld7. _ Lig~led-es · tvungent. Hvis
Tif8 · flyttes, falder· Sf7 med påfølgende mat. •
34· Txb7, a5. 35 h4, a4. 36 h5, Tc8l l?å 3,7. h6
truer nu 37 -- T,e 1+ ;38 Kb.2; Dxh6+ med afbytnin-g og
officer mindre for hvid. .
37 · Lxf7 +J (Nu g~s der til makroneæneI: red.• )
37 ·-- Dxf7. 38 Txd7, Dx:p. 39 Te7+, Kf.S.. · 40, hxg6,
Tc1 +. • 41 Kh2, Tc2. 42...Te.7 truer ma't , så tårnet
bind.es til 8de række. ., _.
42 -- T 08. . 43 Txa.4, opgivet, ... _... ::·. _ ... ·..:..._ .:.: .:.-- '...

Udgivet af Vanlr2rse•:·_ Skakklub . ....:-~--r·-_:.. ~- ..
' • ' i,

Formand: CHR. FABER,. ·Jy;4:r;1hplmeri. ·-27~; ·Vanl~ DA 2689"
Kasserer; H. WINDE~WlENmR,, J..L_~gga4e se, VA 744x
Turneringsled-er: H. _EENGTS.:>OJ,, U+fesgade 2, N.

Tlf.~·TAga 2185y efter kl. 18
Redaktør: JØRGEN JENSEN, Gl. Jer~?Q~e:vej 1. VA 7061 ....
Duplik: Capax-Valby·. . :.· :

!I • -~.I;.~...
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KLUB TURNERINGEN;-----liiiiiii-
har altid - indtil i vinter - været oplivende og fuld
af spænding for vore medlemmer. Det har ikke været
tilfæld·et i denne omgang, da reglementet som flere g~
ge omtalt er kommet på tværs a..:f vor interne ·vintertur
nering og har skiret vort sammensvejsede mesterhold i
stykker, :

Vi. må, hvi-a de nye regler skal fortsætte ad år-e ,
fo.randre klubbens turneringeregler, hvis dette så skul
le kunne hjælpe "os., hvad der er meget tvivlsomt. Vore
bedste chanoer for at kunne hævde os ligger jo i vort
15-mands ho Ld; NA., tiden vil vise, hvad der vil -ak-
på K.S.U.s del:egeretforsa.mling• .Antagelig vil alle
de store klUbber protestere imod det ~nd~ede klubtur
neringsreglement., så den gamle ordning kan genoprettes.. . '

- - Vi har j{o i den s:tdete ·tid fået en del nye
medlemmer, og der er sat en-. særlig· turnering i gang
for dere,s.~,y.edko.mmende. -~'.lle d:er være en ell,er anden,
der endnU; ikke har flet tilmeldt sig til denne ekstra
turner~ng, -kan han henvende sig til turneringslederen
hr-, Bengtson. CHR. FABER.

2~., ~ebrti.ar
. 3.. _ me.rt.s
9. 'marts' · -li

n

K. s. U. s enkeltmandsturnerin,K 1195.4
begynder den. 25. februar.

Umiddelbart efter
afslutningen af
KSUs klubturnering

begynder unionens andet større ar-rangement r enkelt
mandsturneringen. Denne spilles som.. sædvanlig efter
Monrads system i 7 runder og afholdes. i Grundtvigshus
Spilledagene er som følger:

___.,·t,,, 1. runde torsdag den
.:i.,. -~ 2. •1 onsdag

• • •:· J 3. · 11 ti.redag



4. runde mandag den 15. marts
5. " tirs,dag 11 23. ri

€i,. 11 onsdag " 31 • 11

1. " torsdag ~ a. ap~il
Hængepartier spilles i Vartovs lille sal den

26/2, 4/3., 10/3, 1673, 24/3, 1/4 og 9/4. Spilletid:
kl. 19,30 - 23"30. Turneringen LnddeLe s i elite'klas
se, mesterklas~e, 1., 2 .. , 3. og 4. klasse. Betænk
ningstid: Elite- og mesterklasse spiller med 40 træk
i de første 2 1/2 time og derefter med 16 træk i ti-
men. 1 ste klasse s,piller med 36 træk i de første ,2
timer og derefter med 18 træk i timen. De øvrige

.. klasser spiller med 40 træk i de første 2 tim.er og
derefter medl 20 ·træk i timen.

ANMELDELBE1. Spillerne anmelder deltagelse til de
res klubformand ( eller turneringslederen) senest on,s
dag den 10. :februar. ( For mest,erklassen er mlD'J.elde,1-·
-sesfri:sten dog allerede: onsdag\!_den 3. februar).

INDSl{UD1 10 krone·r. - - -
~

Til ovenstående vil vi for egen regning tilf,ø J e
en opfordring til vore medlemmer om at melde sig til
e·nkeltmandsturne.ringen. Det kan. synes at være. en no
get langstrakt forestilling (fra sidst i f,ebruar til
førs,t i april), men til gengæld er de~ jo kun en en
kelt d~g om ugen, der b7e,laglægg,ea, o,g ved a.t lægge
turneringen .På forskellige ugedage bar man opnået, at·
man ikke generer nogle e,pilleree, faste e.pilledag.

Det er tmder alle omstændighe,der god træning at
være med til en turnering af denne art. Hvis De an
melder Dem til den klasse, hvor De mA. form.ode.s a.t høre
hjemme,,. (og her-om kan De tale nærmere med turnerings
lederen) vil. '.Ile komme til at p:r;-øve kræ:fter med ert :rælc
ke jævnbyrdi'g:e modstandere fra hele byen og få en skak
lig o p.l eve 1·s·e.

Der er: spillere· fra V. 8., som ige.nnem mange år
regelmæssig Jhar deltag,et ·i-' K. Si.U. s enkeltmandst;urne
ring, sp1ill'~lz-e som en gang 'er. ~=egyndt i en, Lavene kla,s
se, og som i løbet af en. A.rrække har kæmpet sig op
trin for tr:i;n:!t Vi har spillere, :for hvem enkeltmands
turneringen er- sæsonens skaklige kulminatiqn, og som.
hvert 1.r ,glæd~r 2'ig · til at- være med igen. .Tre af vo.re



folk ha.r kæmpet sig frem til at blive berettiget til· at deltag·e i mes.terklassen. In.gen van.løsespiller
har endnu opnået ~et til at deltage i e·li.teklass.en
• • • men det kommer jo_ nok engan.g~ Var d.et ikke noget.
for D E M at stile e:fter dette mål·? ..

Men selv om De ikke går rundt og drømmer om at
blive elite-spill·er, kan De få stor fornøjelse af at
være mad i enkeltmandsturneringen. - HUSK, at absolut
sidste frist for anmeldelse er:

Q~s~~-~~~-1O.:,_ f~~!'~~!.:..

DE SIDS!fE KAKP"E I
-~ -

KLOBTURNERINGEN

Mesterholdet skal spille· .ai.n sidste kamp i denne tur
nering .tirsdag den 16/2 mod I.ndustrif'orening,ens Kamp
klub i Industriforeningen.. ~
1 ste hold .skal spill,e sin sidste kamp i hold....turn·e
ringen onsdag den 1·7/2 mod Sund.byernes ~akklub i
Sundby, Byglandsga.d.e 5.
2det ho,ld ( 3. række)_ spiller sin sidste kamp onsda,e;
!~n 24/2 i mod ø. S. på ,v;or hje.mmeb.ane.

EKSTRA - TURNE, RINGEN-----------------------------------
Ekstra-tu.rn.eringen er nu klar til at begynde·.
Den er specielt arranger.et :for, at de nye med

lemmer i klubben kan fA lejlighed til at prøve kræf
ter, men har ogsA. fået tilslutning fra nogle spillere,
aom_er sA langt fremme med vinterturneringen, a.t de
o gaå kan nå at være med i denne turnering. Dette vil
uden tvivl give ek-st,ra-tu:rneringen forø,get inter·ess.e.

Turneringen har nedenstående 14 deltagere, pla
c·eret efter lodtrækning1
1. Egon ·Chri·etena:en - 2. Gunnar Borch - 3. Angelo
Nielsen .... 4. F1emming Elvers - 5. Flemming Folk
eng - 6" Erik Poulsen - 7. Egon Møller - B. Pe
ter Sørensen - 9. Th. Thomsen - 10. Kurt Køhler



11. Ev. Erik Mielsen - 12. Knud Sørensen - 13. A..
H. Christensen - 14. Arne, Jacobsen.

Ekstra-turneringen spilles i 7 runder efte:r Mon
rads eystem. Der vil blive tils·trækkelig pusterum
mellem rundørne til, at deltagern,e fra vinterturne
ringen kan nå at få spillet manglende partier ind
imellem. Til orientering for dem, der ikke kender
M.onrads system, kan vi oplyse, at i første runde mø
des nr. 1 og 2, nr. 3 og 4, 5 og 6 o.s.v. I 2den
runde spill,er vinderen af partiet mell·em nr. 1 og 2
mod vinderen af J;)artiet mellem 3 og 4, og taber mod
taber og så fremdeles. I Løbet af et }?ar runder
vil de stærkeste spillere møde de stærkeste; en spil
ler, der har tabt de to føre.te partie;r_,_._:vil rykke
ned i bunden, hvor han vil møde evagere modstand. og
derved få chancen for at rykke høj,ere op, igen. .

f~onrads s,ystem er almindelig anerkendt og -bzru
ges bl. a. i Dansk Skakunio'ns og i K.S.U.s enkelt-
mandsturneringer. ·

Vi ønsker de ny,e d.eltager.e i denne turner.ing:
g o d f o r n ø j e l s e :

~~~!.v~t -~~-~~~@S~_~!~J~
Formand: GHR. FABER, Jydehplmen :27 ,. Va.n.l. DA 2689"

Kasserer: .H .• WINDE-WIEMER, Langgade 50, VA 744 x,
Turneringsleder: H. BE:N"GTSSON, Uff'esgade ,2, N.

Tlf.: TAga 2185 y efter kl. 18.

Redaktør;· JØRGEN JENSEN, Gl. Jernb,a.nevej 1, VA 7061.
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IV
' '====-==========;:-====

. 'y1 vi.l ikke på selvplagervie
fordybe o~ i alle de ubehage
lighed.er, som den klodset an

lagte klubturnering har bragt o s, Den har - eom tid-
_ ligere nævnt - splittet vort sammensvejsede me aterho Ld

.... men den har også for-års.aget den vildeste uorden i
vor interne vinterturn,ering. He·r spiller v:i jo med ,et
16 mands hold, men ude skal v~ spille med hold på h,
holdsvie 10 og 8 mand. Dette bevirker, at vore spil
lere har meget vanskeligt ved at finde hinanden her
hjemme.

Vor udmærkede turneringsleder, Hilding Beng....
zon, har desårsag fåe·t adskillige grå hår i hovedet.
Vi må nu (fo,r at undgå fuldstændig kaos) henstille tL.1
de pågældende spillere, at de gør, hvad de kan for at
få deres partier færdigspillede. Husk, at vi næ:rme:c
oe foråret, og vinterturneringen skal være færdigspiJ
let inden generalforsamlingen.

Vor kasserer ige.nnem mange årt Winde-Wiemer,
liggir for tiden p~ :Bispebjerg sygehus med dårligt
hjerte. Il. Vejrup har midlertidig overtaget kassere
posten, og vi bringer andet steds i bladet et lille
hjertesuk fra ham og beder alle m,edlemmern,e tage si
dette ad notam. Klubben kan jo ikke foretage sig nog:e··
uden penge - desværre!

H. VEJRU:P.

I•RESTANCER Fra den konstituerede kassere
har vi modtaget nedenstående
11opråb"a

Et alvorligt problem ff"\-r vor· klub. er de stadig
store rest.ancer, og under t. ..1.syn til klubbens økono·mi
ske forpligtelser (lokaleleje, ·unionsbidrag m.m.) og
den kommende regnska.bsaf"slutning henstilles det ind
trængende, ;at restancerne bringes ned i et mere rime
Tigt leje.



VANLØSE GIK UD AF MESTER.KLASSEN
----------~-------=--....-...._ 'l!!!!!!!!!l! lllllll!iaøo-.i!!!al--

ME'D HONNØR. 5 - 5 MOD I • X.

Tirsd.ag den 16/2 s.pilledes. sidste runde i den
købe·nhavnske klubturnering i Grund.tvigshus. Vi mød
·te Industrifore·n~ngens Kampklub og fik et ov·errasken-:
de pænt resultat at gA på, itlet vi spillede uafgjort
5-.5, og el tabte vi. endda forlods d~t ene :point, for
di vort hol4 ikke var fuldtalligt.

Iøvrig:t er både klub- og hoLdtur-ner-Lngen nu a.f
slutt.et, og her er en lille oversigt ove·r det re sul- ·
ta.t, vi opnåede i de f,orskellige rækker.
Me sterrækk.en i klubturneringen ( 10 mand).

Vi fik i .alt· 13 1/2 points, 1/2 imod. Frederiks
berg, 4 imod K.S •. , 2 1/2 imod Sundby, 1 1/2 im,od Stu
denterne og 5 imod I.K. Altså 4 tabte kampe og een
uafgjort,.
j ste række i holdturneri_ngen (8 mand)

Vi tik 14 ~/2 points. 0 (nul) imod Frederiks
berg (uden kamp), 3 1/2 _imod Stud,enterne, 3 imod I ,IC.,
4 172 imod K. s., og 3 1/2 imod Sundb,y. I alt een
vunden kamp og 4 tabte, den ene uden sværdslag-.
Ldie række i hpldturneringen (8 :mand)

· Holdet, der klarede sig bedst. Vi' fik·' i alt 18
po~nt~•-, 5 imod Er_. S., ~ 1/2. imod K. s. 1 5 imocl Fi·rska,
3 imod Valby og -3 1/2 imod Ø. s. Altsa 2 vundne og
3 tab-te kampe,
E:nkeltresultate:r

Med · d,en beskedne høst af po,int s ,. klubb,en har
gjort, kan. der na.turligvi:a heller ikke ·vær-e mange
strålende enkeltreeultater. · "Men nogle spillere:· er
der grund til at n~vne for .en særlig god indea.ts:

E. D-. Vose har 1 mesterklassen scoret 3 points .i
fire kam:pe. Han tabte kun eet parti, og det var til
Jens Enevoldsen - hvad der ·måske ikke er så meget at
sige til!



Kurt .Kabler er topscorer med 3 1/;2. R-i_ ~f-i t_ii--e
mulige.. 3 af kampene spillede han i ·;; ræ1flte ·-og eri
1 1 t I , •, - . ,.:s e. _. ., _

Axel Hans.en ~ scorede 100% 3 points i .. 3·.~ampe ,, 1
2 i :første, o..• g 1 .. -i-· _txed·je :række - og alle tr~- på. ude-
b I . - .ane. . _ .. . . . -'

• I I , •

- I deri.nei · turnering mod de fremmede har • der · -' -~
ikke· været meget. å.t;_ råbe·.- hurra- for - men her er da
en lejlighed_! ~ ~--.'. ., .. ---~-· , .

' . . . ,., ' ... ! .,;,

EKSTRA.~TURNERINGEN-
====;====~===~==~=

3die zunde er nu spillet
Foreløbig siås, Ku.rt.Køhler og
gen.

i Monrad-turneringen •.
Stjernqvist om førin-

11 AF -VORE ER MED I . Efter klubturne;ringens,
--------------------- afslutn1.· n· 0. begyndte· e·n --~"""!I"'~·--==-------------- ' 0 I. • . , -

~~~~DSTURN:ERINGE;N keltriiandsturne;ingen. -
------------------~--- 11 mand fra Vanl"'se er---~--~---,------------"r-"- ... 1 _ 1 - . _- _ ~,- ·. I·_, •

. . •-, . med i opgøret. De:t er
.. Jå ikke nogen overvældende stor d,eltagelse, men de
hat :('o.rdelt si.g pænt. o.ver de forskellige rækker"
Kun, i Elitek1assen er k.Iubbsn ikke ·repræsenteret ..

· I sidste nuæmar af FRIBONDEN bragte -vi en over•-
sigt over spilledagene, ,og hvis De en af _disse .aft.e

-ner har tid tilovers, _vil vi anbe·fale Dem at tage en
·tur ind til Grundtvigshus og· se på kampene , Det ko-
. ste:r ikke noget at komme Lnd, og De vil. sikkert få
en. aften ud af det. Desuden tror vi, at vore egne
spillere er glade for at se en klubkammerat derinde.
Det kan altid være opmuntz-ende ,

I 4de klasse finder De .A.•M.PETERSEN, GUNNAR
BORCH og EGON CHRISTEN:SEN som deltagere.

I 1die klasse· J?.• ,J. JØRGENSEN og FLEMMING EL-
VERS. : ·. L

I 2den klaeee bat vi hele fire mand med •. De·t er
A.. ,SLENTEf H. C.:S0RENSEN·, WALSØ PETERSEN og KURT KØH--
LER. I 1. ·klas;e -~;· iE •.']3ANG i Ar ale.ne om a.t repræsen
tere Vanløaes :fa.rve.r, og helt op,pe i Mes·te,rklassen
E. D. VOSS. Vi håber i .næet.s 1..r. af FRIBOi!DEN at kun
ne bring.e godt nyt :fra Gru.ndtvigshus!



PARTI FRA VINTERTURNERINGEN Spillet 7/10 1953.
Hvid: E·. D. VOSS - Sort: OHR. FAS.ER. - Kongeindisk.

i

1 d.4 ,- Sf6. 2 Sf'3, g6. :; c4 , Lg7. 4 g3 t d6 • 5 Lg2, 0-C
6.0-0, Sc6. 7 d5,Se5. Hermed skaffer sort sig en
dobbeltbonde p§. halsen. Mlske var Sb8 bedre, men det
er jo ikke så morsomt -at træk:ke en udviklet officer
tilbage igen. - e SxS, d6xS. 9 So3, e6 ••• Afvikler
d,obbeltbonden, men taber til gengæld .b-bond.en.
10 dxe6, Lxe6. 11 Lxb7, Tb8" 12 Ld5,Lh3. 13 Lg2,
DcS. 14 De 2, LxL. 1 5 KxL, Dg4" .Angrib.er c-bonden,
som imi1dlertid let kan garderes, hvorefter dronnin
gen bliver jaget tilbage igen. - 16 b2.,h5. 17 h3,De6
18 e4,Tf-d8. 19 Le3,h4~ 20 Lxa.7. Fristende, men hvid
havde gjort bedre i at nøjes med den ene merbonde og
konsolidere kongefløjen. - 20 -- TaB, 21 Le3,hxg3.
22 fxg3, Kh7. 23 Lg5,Th8. 24 LxS,LxL. 25 Sd5,Kg7.
26 ~h1 ,Ld8. 27 Df2, 06. 28 Se'3? - Dette give,r sort
muli,ghe,d for at spille; Lb6" 28 8b4 synes at have
været bedre.. 28 -- Lb6, 29 De 2. Hvid kunne ogaå ha
ve spillet Ta-e1, men trods me~bønderne står han
pludselig mindre godt. Begge de hvide tårne er bun
det til forsvaret., mens begge de sorte er i angrebs
position. 29 -- Ld4? Med denne m.anøvre tilbage
erobrer sort en af bønderne og få.r angreb. 30 Td1,
LxS. 31 DxL, Txa.2+. 32 Td2, Ta1J Godt brølt af· den
gamle løve! 33 TxT, Dxh3+ .. 34 Kf3, Dh5+. 35 g4.
Dette er farligt. 35 -- Dh3+. 36 Ke2, Dxg4+. 37 Kd.3
På 37 Df3 kan følge 37 -- Th2+ .. 38 Ke3, Dg5+.
39 Kd3, DxT+ mat. 37 -- Thj. 38 Dxh3, DxD+ To "tår
ne regnes for en tand bedre end en dronning, men
sort har nu en merbond.e og vinder hurtigt en til.
39 Xr:,2, Dej. 40 Ta6, Dxe4+ - Og hvi.d opgav efter
nogle træk. Noter af J-J-

Når FRIBONDEN nu igen bringer .et tabsparti af
VOBS, er de,t ikke, fordi han ingen gevinstl)artier
har. Tværtimod,, han har mange·! Men når en spiiler
som E.D.VOSS i så mange år har domineret suverænt,
er der ikke noget at sige til, a.t vore sp.illere med
særlig stolthed not.eæer , når det en sjæld,en gang
lykkes dem• at vinde over ham.
Udgivet a.f VANLØSE -SllXKLlIB, fm: Chr. Fa~ er, Jydeha,lmen
27;nA 2689. ~~ed:JØRG-EN JENSEN, Gl.Jernbanevej 1, VA
7061; tur.nl:H.Bengtsson TA .21B5y. Duplik: Oapax-vby.
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t
Vor gode ven, klubbens kasserer gennem

mange år, H A R R Y W I N D· E - W I E M E R 1 har
forladt os.

Han har i flere år lidt af en fremskreden.
åreforkalkning' og da ban i eft,er!ret på nogle uger
under et sygehusophold tabte 1'9 kilo, stod det en-

. hver, der kendte ham, klart, at han ikke kunne stå
sygdommen igennem • • • Han sov ind fredag den. 23 •
april på Bispebjerg Hospital, og begravelsen fore
gik;. onsdag den 28" april fra den katoleke kirkegårds·
kapel.

WINDE-WIEMER har været klubben en ,god. kas
serer i over 11 år, og han var altid rede, når der
skulle gøre.s noget i klubbens interesse·.

Som menneske va.r han en god og uselvisk, -
en tro1.fast ven.

Under krigen havde han den store sorg at
m.iste sin enes te datter ved bombardementet ·af den -
franske skole på Frederiksbe~g.

WINDE-WIEMER e·fterlader sig hustru. og en. .

voksen søn. Alle, der kendte hamt vil deltage i de
,efterlad tes savn.

Chr. Faber.



V A N L Ø S E - P R O B L E M E R

Sel\r om emn.et har været behandlet før - og måske indtil
trivialitet, fordi det er et. spørgsmål om en skakklubs 'bestA;._
en eller e,j •- er det allig,evel på sin pl.ads nu, hvor· vi står
umiddelbart foran vor årlige generalforsamling "at trække den

gamle traver rundt i manegen endnu en g,~11 • • • så bovlam er
den heller ikket

SJ>ørgsmAlet er, om vi her i VANLØSE SKAKKLUB gør nok for
at få nye medlemmer, og når vo:re spejdende blikke i forsamlin

gen. opdager et ukendt ansigt, gør vi sA nok for, at de·t nye
medlem. "falder til" i klubben?

For si vidt ang!r nye niedlemme·r,- skal det indrømmes, a:.t

vi i den seneste t.i.d ~~r -haf~ en ,~æc1.~i,1g ~ fremgang i medlems
tallet" Med hensyn til det andet spøPgsmå.1, 'bør vi vist over
veje en eller anden form, hvorunder et bestemt med.lem i klub"

ben hjælper sådanne nye til rette i den t:ørste tid, således at
de hurtigt føler sig hj:emme ~ kl"1,b'qen. Klu'bmesteren har mange

gange stillet sig til rådi,gbed for simultanspil, og andre hol
d,er fra tid til anden et kortere foredrag om skaltkens mysterie,r,
men er det, nok? Det ideelle vil må~ke være:. at der tillige ,er

en "legeonlcel", om jeg så .in~;fs~~-• som ta:g~r, _sig af de nye
spi1lere, Man mA huske.,: ·a:t1 d-. nye medlemmer repræsenterer- for-

,' '\ ~

■ . . ~ ~ ') -,r • . , &" ... • • ' • :

En anden side af· sa.ge~ ... ~SPlP ~ll,ere1de berø,rt 1 indlednin-,.1.. · 1 • ,_ ' ' I i

gen - er. at tilkomsten af nye medlemmer e,r en absolut nødven-

dighed. Vi "gamle" bliver mere grå og affældige for hver dag.
der går• -så også af den g:rund mA der en fornye,lse til for· at
sikre klubben fremover.



- - - Dette være fremdraget for at få and.re til at ytre

d e t er blandt andet meningen_med et kluborgan.

'H. VEJRUP.

ORDINÆ:R GENERALFORSAMLING

Klubbens ord:inær~ generalfo,:t!samling afholdes onsdag den

2 • juni 1959: kl • 19.3o •
net lidt sene tidspµnkt skyldes, at be.styrelsen har øn

sk.et at afvente. KSUs årlige de·legeretmøde, hvor d~n kommende
sæsons turnerings-ord.ni~ fo.r 'klub- o,g boldturneringen ventes
at blive drøf"tet.

DAGSORDEN fol:" ~•eneralforsamlingen:
. .

l. Valg af dirigent
. 2. Formand,ens beretning
· 3• K~ssereren a·flægger regnskab
4. Indko·m.ne forslag
5. Valg af fonnand
6. Valg af kasserer
'?. Valg af 3 bestyrel~esmedlemme:t:
,8,. Eventuelt.

Forsiag, der· ønskes forhandle•t pA generalforsamlingen,
skal være formand,en i hænde sene:st 10· dage før generalfol:"sam
lingens afholdelse.

Til pkt. 5. 6 og ? ønsker 'bestyrelsen at bemærke·, at
alle i bes·tyrelsen ønsker at stille de·res mandater til rå.dig
hed, og at der fra bestyrelsens sd.de vil blive sti.Ilet f'or
slag· om valg af ny bestyrelse, således at f,orstå ,. at et stør
re antal emner til bestyrelse vil blive s.till,et i forslag.

BESTYRELSEN.



V INTE].':g_URNERINGEN
E. D. VOSS fører i mesterrækken" I<un klub---------------------------------
mesteren A. BJERG har chance :f:'or at ind-
--~------------------------------------hente· og passere ham.---------------------

Med endnu et kraf·tigt bette nøk skulle det kunne lykkes
at få vinterturneringen afviklet inden ge.neralforsamlingen ...
i hvert fald for- mesterrækkens vedkommende~ I den sidste tid
er der afviklet pris.værdigt mange kampe, og kaster vi et blik
på turneringslederens store tav1·e, ser vi til vor glæde, at
der ikke er alt for mange tomrum tilbage.

I spidsen ligger VOSS med 101/2 :points og kun eet mang
lende parti. '.Men dette er til ge11gæld særlig betydniDgsfuldt.
VOSS mangler nemlig partiet imod BJERG, som er den eneste, der
kan true ham i ~ampen om klubmesterskabet. BJERG har 8 points
og mangler foruden VOSS at spille im.od RICH.'HANSEN, og desuden
har BJERG et hængeparti imod A.JØRGENSEN. Klubmesteren. skal
så'lede s vi.nd.e alle disse tre partier fo,r at passere VOSS i op
løbet. Giganternes slutopgør bliver spændende ;

Få 3die ... pladsen. ligger DAMKIÆR med 91/4 points og· ingen
manglende kampe. DAMKIÆR har altså mulighed ~or at bliv,e nr.2.

Om resultaterne i lste o.g 3die række er det for tidligt
at udtale sig. Dertil mangler endnu for mange partie,r at blive
afviklet. Vi v;il håbet at deltagerne i disse· rækker vil gøre
en kraftanstrengelse for at få partierne fra hånden"

2den række er vundet af KURT KØHLER med 101/2 poinits og
e,e t manglende parti.

Endelig er "Monrad... 'T'u.rneringen" vundet af EGON MØLLER med
SV .ERlX NIELSEN på anden-pladsen.-----

Til slut beder vi medlemmerne und:skylde;: at· FRIBONDEN ·for
april .og maj denne gang af forskellige grunde er slå.et sammen
til •eet fællesnummer.

Udgivet af VANLØSE SKAKXLUB,

Formand.: CHR. FABER, Jydeholmen 27, Vanl. DA 2689
Turneringsl.eder: H.. BENGTSSON, Uffesgade 2,N" T'A 2185y eft .kl .18
Redaktør: JØRGEN JENSENt Gl. J,ern'banevej 1, VA ?061.
Dupli~r CAPAX-VAIEY,

Red.
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CHR. FABER TRAK SIG TILBAGE FRA P0RMANDSPOSTEN

Generalforsamlingen den 2. juni forløb i al stilfærdighed.
Knapt halvdelen af medlemmerne havde gi.vet møde, på den smukke
sommeraften. H. C. IVERSEN blev valgt til d.irigent, og efter
oplæsning af protokollen aflagde fo,rmanden., OHR. FABER, beret
ning. Ban gav en oversigt over de skaklige begivenheder, her
under vore meget beskedne resultater i KSU-turneringen, og
lykønskede E. D. VOSS med 'klubme·sterskabet, som denne spiller
har vunde b så mange gange før. Faber konstaterede, at medlems
tallet i år var nøjagtig· d.et samme som i fjo~. hvilke·t målt
med ·den almindelige nedgang i skakklubbernes medlemsta1 over
hele landet. må siges at være relativt fint.

Formand-en mindedes vor afdøde kasse:re-r, WINDE-WIEMER, og
rettede i denne forbindelse en særlig tak til H. VEJRUP for
hans s~re årbe jde som fungeren.tte kasserer. Som afslutning
pA sin l;,eretn.ing meddelte Faber. at •han af private grunde ikke
længere så s·:Lg .i stand til at hellige klubben den tid og det
arbe ;:ide, som- var nødvendigt, ,og at han derfor ville trække sig
tilbag·e so•m formand. ·

Regnskabet blev forelagt af VEJRUF og enstemmig godkendt.
Deref·ter var der ·valg. Allerede i sin beretnizlg havde f'or...
manden foreslAet JØRGEN JENSEN $Om sin efterfølger og·SCHØLLER
JACOBSEN som kasserer. Da der ikke var andre :forslag, blev
d~sse valgt.

De øvrige be,styrelsesmedlemme~, H. Vejrup, Eigil Pedersen
og Harry Andr·eassen, stillede deres mandater til rådighed.
Desuden blev A. Bje·rg og Bengtsson f'oreslA.et. Efter skriftlig
afstemning valgtes H. VEJRUP, A~ BJERG og BENGTSSON ind 1 ba-



styrelsen. Som revisor nyvalgtes RICH. J.ACOBSEP med TH. JE:NSEN
so:m suppleant. Til matchudvalget valgtes Voss, Bang og Chr.
Faber.

Th •. Jensen rettede til slut en tak til Chr. Faber og den
øvrige bestyrelse for veludført arbej.de, og med et leve for dirigeri
d.irigen.ten sluttede· gene·ralforsaml inge:n med præmieuddE!l ing;
Den efterfølge·nde, hold-lyn vandtes ,overlegen·t af Vejrups hold.

KLAR TIL SOMMERTURNERINGEN\

Umiddelbart efter generalforsamlingen trådte den nye besty...
relse sammen til et burtig·t møde med SOMMER-TURNERINGEN som ene·
ste punkt på dagso.rdenen. Der indbydes bi.de til 45-nlinutters
partier og til "skalpejagt", såfremt et tilstrækk,eligt antal
spillere tegner sig til.begge turneringer.

'Turll.eringen med 45-minutters partier kan :først tilr,ette
lægges i deta.iller, når det vides,· hvor stor til,slutningen er,
men den vil ikke komme t,il a.t strække sig· over mere end 3-4 fa
ste spilleaftener med te partier pr. ,aften. Indskud: kr-, 2 .. ·-.
Sidste frist for apmeld,else til denn.e- turneri,Æ er på onsdag·
den. 9✓&• Tllrneringen starter: onsdag den 16/6.

"Skal;pejagten".. Hvis et tilstrækkelig stort antal spil•
lere anmelder s.ig til denne, kan skal:,.pejagten begynde allerede
førstkommende onsdag. Denne særlige form for sommerturnering
har den fordel,. at man. kan d.el tage nogle enkel te eller mange
aftener, uden at man på forhånd behøver at binde sig. Blot er
det .nødvendigt, at del tag·erne anmelder deres deltagelse den på
gældende aften senest:.19.4-5. Skalpejagten spilles som 11 mi
nutters lyn.-partier·• og der gives. forgave både 1 tid og points
til svagere spillere. Se opslag he-rom i klubben pA onsdag.
Indskud kr. 2.- •. ·

Simultan-Partier. I tilslutningi til skalpejagten (og uden
at man behøve·r at betale ekstra. indskud) vu· spill·er.e fra. 2den
og 3d.ie række få le jligbed t:il at spille simu.l ta:n m.od nogle af
spillerne. fra mesterholdet, o,g turneringsledels'e:b vf+ så vid.t
muligt sørge f:or, at simultan-holdene bliver af ensartet s:tyrk·e.
Hvis de:r bliver tilstrækkelig tilslutni;ng, vp. der-.blive udsat
præmier såvel til den. siihul tan-spiller1 s~m. o,pnår d~t bedste re
sultat 1 sommerens løb, som til de bedste af' simt.µtanspillerens
modstand•ere ·•



Dette ,er i korte træk pi-•ogramme,t for sommer-turnering,en
•- eller sommerturneringerne. Meld Dem til den turnering,
som De, s-y:nes ligger bed.st f,or Dem -- men gø,r det nut SENEST
ONSDAGt Og hvis De ikke kommer på. onsdag; men alligevel ha
lyst til at være med, så ring til Vej:rup, Bengtsson eller
Jørgen Jensen, som så vil s:ørge for at føre Deres navn på
listen.

Vort vært 'har .m.eddel t os, at vi i sommermånederne sand
synligvis må flytte ind i de to mind.re lokaler I da der bl.iver
brug for de•n store sal til et andet· arrangement.

SKAL VI SÅ SE AT FÅ VINTER-TURNERINGEN SPILLET FÆRDIG'?- - -

Nu står skoven grøn, og om tre uger har vi den Længste
dag, men vinterturn,e,ringen er i k k e færdigspillet~

Vi må rette en kraftig opfordring til alle de spillere,
som har ntanglende eller hængepa:rti,er 1. om at f5. dem ud af ver-
den de to kommende s.pilleaftener. Det var .1run lste præmierne,
som kunne uddeles på generalforsamlingen. ,Både af hensyn til
2dErn præmierne og af hensyn til det meget vigtige, spørgsmål
om op- og nedrykning er det a b s o l u t nødvendigt, ,at
de manglende partier bliver spillet.

A • BJE'.RG BLIVER REDAKTØR AF FRIBONDEN

Fra og_med dette numm~r af FRmONDEN 'bliver A. BJERG

bladets redaktør. Det er mig en stor glæde a~ overdrage det
te hverv til ham. Jeg e·r overbevist om, at dette lill,e for-

)

ening~organ vil have godt af forandringen, og jeg siger ham

på fo17bånd tak. fordi han har villet påtag1e sig dette job~
I

,JØRGEN JENSEN



Som nybagt redaktør ser jeg alleredi~. nu hen ti~ den dag ,
da FRIBONDEN modtager r.egelmæssige bidrag fra en række' af
klubbens nye og gamle spillere, uanset kl.asse , Der spilles
dog også interessant skak 1- .31: klasse~ · Hvor.f,or s& ikke lade
andre se produkterne? Kommenter partiet selv elle.r lad mig

.skrive nogle "bagkloge" bemærkninger.

Utilfredse medlemmer kan frit benytte bladet som talerør
oT kritit: af klubben og FRIBONDEN, - og n o g ·e t m å

der vel være at kritiserei

Endnu en gang opfordrer jeg alle Vanløses 0skakgale" om

skaklige bidrag. De t'inancielle bidrag tager Schøller Jacob-..
sen sig g~rne af t

. ANDERS BJERG. ··

Udgivet af VANLØSE SKAKK.LUB
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FRIBONDE
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11. Arg. Juli 1954

VANLØSE "lynede" sig til en

=~===~==;=========~

Onsdag den 3<). juni kæmpede lo vanløse.spillere mod lo
brønshø jere i en lynmatch, som dog varede et par timer, ide·t
alle spillede mod alle. Vor sejr bl,ev 56 mod Brønshøjs 44-
points. nBrønshøjerne·"s holdleder sagde endda, at nu vidste
de, hV:or de kunne lære at spille lyn. _- - Det var dog et skår
i glæden,. a.t det blev en af brønshøjerne. der fik e_n præmie
for det bed.ste individuelle resultat. Han vandt samtlige lo
partierL Helt suveræne er vi altså ikke, og tilføjes ·skal det,
at s:tilling,en var på vippen med 1 point me·re til Vanløse ind
til 7 ... runde , I lyn· er r-emis som bekendt sjældent, ·men her
var der hel,e 2.

Den bedste lynspiller fik en dedilcation af vor formand
·på titelbladet af en meget ve-lfortjent bog.

Et sådant .arrange•ment vil blive gentaget uden tvivl også
med .~re klubbe.r,. håh_er vi~ ,

E~ nybfgynder,_ i ~kak ~å~ 'j. ~ P -~ o p, -~ S
ikke megen glæde af a·t ,spil.le . =·====:i::::·======-c
LYN. Han vil" hele .-t;iden cpda- '· •• L- Y N · •·
ge, a,t haii har· bruglt fo~ meget, =========,==:::;;==:c
tid til selv' nemme træk • • .. • • • ·
Yirkeligt udbytte"kan man_som. ·.-ny"· klubspill·er· fi. ·ved at spil-·
le et "fo,rlænget lyn'' -med ur. Prøv at spillie 2o 'eller 30 mi
nutter$ partier·. · Hver spill'er har så en rimelig• t.id til et
parti; ud,en· at kvaliteten bliver særligt forringet,.. De·rved
vænn-er man sig også til. at spille med ur og tage tiden i agt, ·
og det kan blive nyttigt, når vinterturneringen skal spilles -
om ikke så længe 't



Det eT faktisk en uskik med vore 7 minutters parti.er. Lad
os begynde a·t spille en hel del 2o m.inutt-e·rs ,eller 15 minutters
partier i stedet. Så kan e: 11 e være med\

I AUGUST NUMMERET FÅR VI ALT AT VIDE OM VINTER·
TURNERINGEN OG DE REGLER, DE'N SKAL qPlLLES E~-•
OG NÆSTE VINT.ERTURNERING 'VIL OGSÅ ELIVE BERØRT~ · : ·

NliSTE NUMMER AF "FRIBONDEN11 SER DAGE;NS LYS OMKftJ:NG ·:
DEN :20 • AUGUST.

----.-
I ~

K V A. L I F. I K· Å. T 'I o· N S K A M P E--- ;;:;\. }:;::: __ ---- ----=-·-------- ---
.
Efter de gældende ·regle_r skal vi. i gang med kvalifikation.s.-

ka.mp,ene om forblive·n/oprykning iftil mesterrækken. I år: vedrø- ·
ror disse partier spillerne:. E" BANG, CHR. FABER., SV. HANSEN og·
E. KA.RTHOLM•

Ro:r at vi kan få partiernje• afsluttet,, før vinterturnerin
gen begynder i septemb,er måned, bedes de pågældende sætte sig i
f,orbind,el.se med undertegned.e fo,r at få dato for partierne fast-

TURNERmG:SLEDEREN

•• I' .

Vor,e udgi:f'ter, bl·.a. til· lok.åle.:.
lEfje, ·er -ef'terh&nden blevet så
store, at det kun er ..med "trisser

og lodder11·, vi kan holde hovedet over vandet. Der skal nu beta-··
~es )contipgent til KSU, og pengel}e har- .vi· iltl.cet I Derimod par ·vi•-L
konting·-entrestancer på ea , 500 .,- kr. D.et, eJ" disse ·re·stanoer, de;];"
ødelægg:er vo·r økonomi. Især om somm~:ren kommer der kun. f.å penge·:
ind. MEN - ''KASSE.N" ER .ÅBEN HVER ONSD 1AGl Der komm~r ,fa.kti.sk :nog
le f'i medlemmer om sommeren med det ene form.ål'; at betale kontin
gentl E,nkel te betaler endda forud?· Bare fle.re ville. ~•gakke hen
og gjø_re liges~t tt -. • • • O G lad o·s, så få de restancer ud af ver-
den. Helst hurtigt, for d-et. haster, - nemli' L! 1.. C •. • • •r

Å·B EN 4•
•·



Hvt)r ofte var ~ke det pragtfulde angrel;! oprindelig et
"a.ng.$tgreb 11? ·~ . ._. _

Sejrherren 'bliver ikke altid den, der skrj_ver sit navn
med kæmpebogstaver på partilis~en.

SKAKGLIMT FRA VANLØSE
---------------------

VOSS b,lev klubmester~ FRIIS blev nr. 2, og DAMf(J.lm og

BJERG deler 3.pladsen. FRIIS er den _eneste i m.esterræk;kent
der forbl,ev ubesejret. .Det er så meget mere opsigtvækkends,

som han lige er rykket op. -- Og nu går der fæle ryg;.ter .om,'
at han måske ikke kan komme mere i Vanlø:.Se, fordi han flytter
uden for byen. J./i håber me,get at se ham igien.,:tj_J.. vinter" Ora

ikke, andet. da som paasav me"dlemt

VOSS har vistnok danmarksrekord i. antal af ·klubmester-

skaber. Det ymtes.,. at de·t er 14 eller 15 m.esterskaber, ban
har fået i havn. VOSS sa,gd.e for nogen tid siden,. ef·ter at
have vundet mesterskabet: De1t står sløjt til her i Vanløse,
når en gammel· støder som je,g, kan ·vinde mesterskabet'. Vi
trænger til yngre spill,er·e, der kan v,æl te· o's gaml:e af pinden.

,..._, ·' ... I

••• Selv ,om VOSS sagde d.ette med et smil, halvt alvorlig-t,
har han ret. i,- at Vanløse skal og må havs flere spillerer. Vi
må så håbe~ a:t v•i ,y:ngre eller nye spilJ.ere· kan genere VOSS,

som foruden at være "en gammel støder" er en frygtet modspil
ler. LAD OS NU TAGE OS SAMMEN, sAlede.s at vi en dag spiller

li.ge så solidt skak som klubmes·teren\



Gavnligt at lære udenad:

I. Et MORPHY parti (Paris 1858) { et kolon efte·r et træk angiver
s l ag )

1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. D4 Ig4? 4. de5: Lf3: ' 5 ~ .]).:f3, ~ de5:
6. Lo4 Sf6? ?. Db3 De? a. se:; c6·· '9. I.g5 b5? 10. Sb5: t
cb5,;,. 11. Lb5+ Sbd7 12. o - o _.... o Td8 13. ;Td'?.:! Td?:
14. ·rdl De6 15. Id7 ~ + .Sd7: 1~:. J:1b8-¾- ~ Sb e.: . · l.7 ;, _ Td._8 ·_-; .. .. .. .. ·'

II. RFI'I ... Dr. Ta.:rtakower (Vfien 1910)~ ... . ..
l. e4 106 2. d4 d5 3. Sc3, de4: 4. Se4: Sf6 5. Dd3 e5?
6. de5: Da5+ 7. Ld.2 De,5; 8. 0-0-0·~ Se~;? 9. Dd8+t Kd81
10. Lg5+ K,e8 Td8 # eller lo ••• Kc7 11. Ld.8 #.

III. ~·. det skulie _ik~~l'ne ske~~
1. f'2 - f4
2. ·' f4 x e5
3. g2 - g3
4. d2 - d3
5. Sgl - f3

e? - e5
d7 - d6
d6 X e5

Lf8, -:, o5
e5 - e4

En let gennemskuelig fælde.

6. d3 X e4 ?? Lc5 - f2+
?. Kel x f2 Dd8 x dl

og i partiet blev der sat mat
18 træk seneret

Udgivet af VANLØSE. "SKAKKLUB . o. · :•... :i _.

F'ormand:· .JØRGEN ,JENSEN, Gl. Jernbanevej 1.,. ~vA ,_?o61 ·

Kasserer:· H, SCHØLLER ·JACOBSEN, Arnestedet,.·21, 'Va;nl.• DA

Tumleder: H, VE·JRUP, .Mø,lLetoften 2lf:,.r Kgs,;'Lyngby., . LY 3115

Dupl~:

ANDERS BJERG, Philip Schousvej. 19·.1"", .F. GO ?884'

B,UREAU CAPAX, Kjeld.sgårdw.ej . 2?B ,- VA 12o?c. ·



FRIBONDEN
ME-,DLE'MS.BLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

11. årg.

Vor interne turnering begynder for mea'terr,ække:ns ved
'kommende d" 8 • s e p t e m b e r med. de spillere" der
i øjeblikket er berettiget tU at del tage (maksimum 15).
Der er endnu uvished om, hvem d~r rykker ,op. Det ai'gøres
at· en kvalifikationsturnering mellem BANG, FABER, SV .HANSEN
og KARTHOLM. Her har BANG o:rnlet et ettal mod FABER.

i1 E N i år bliver det !. høj grad en kamp på kniven.
Sagen er den, at vi må følge de re tningsl.inier; dier ,er
fastlagt af Københavns Skakforening for turneringerne klub
berne imellem. hvor der kun skal deltage 10 s.pillere t'ra
hver klub. Vortl5 mands hold bliver fra og med næste år
nedskåret til 12 mand. Der bliver således 2 mand 11at løbe
på". V inderen af 1 • række udkæmper en
mate·h på tre partier med den lavest placerede i mesterræk
ken. Derved opnår vi1 at mesterrækken virkelig får den
stærkeste mand I og at partier,1e må spille·s .med større fore
tagsomhed end elle,rs.

_ Da der ikke spilles så lDtlilge rund.er 1 de andre rækker1
og bængepartierne erfari:ngsmæJsigt er færre, b,egynder l,rælt
ke, 2. række iog 3. række sene!"e i septembe·r, d.v.s. deA c29"

For disse rækker og de n:,e spillere bliver der en "op
armningsturneringt1, der stræ·cker sig over de første fire
spilleaftener 1 september. Atig•ående denne turnering se spil
leprogrammet for september.

--00000000

~y'
.~ I



Ol;ympiadeholdet sp,iller trænings-
--------------------~--·---------ningsturnering hos os onsdag den-----~~-~-----------------~~-~~~-
!!'.:. ...!~!~

Med kort varsel har DANSK SKAK UNION tilrettelagt en træ
ningstu.rnering: fo-r holdet, der sk.al f'orsvare de danske farver
ve,d skak-0lympia.den i Holland. Turneringe,n vil bl-ive afviklet
i forskellige kø,benhavnske klubber_ og begynder sønd.ag den 15.
aUgust i Kvindelig Læs,efor,ening .•

Holdet består af f·ølgende ? spillere~ 1.: BØRGE ANDERSEN
2: PALLE NIELSEN - 3: JENS ENEVQIDSEN - 4-: AXEL NIELSEN
5: BENT LARSEl~ - 6: HARTVIG NIELSEN - 7: BENT KØLVI,G + endnu
een spiller, som ikke er udpeget på næryærende· tidspunkt.

Onsdag d_e.n 18" august kl" 18._jo spiller holdet i vort
klublokale i Jernban~oafeen. Da vi kun har eet lokale, kan
der de~værre ikke blive nogen demonstratio,n, men vi holder na
turligvis· åbent: hus f'or alle skakinteresser,ede"

T U'R N ER IN G SO VERS I 'GT F R. A SOMMEREN

CIRKELTURNERINGEN •er endnu ikke afklaret., men i næste nummer
giver vi resultaterne.

SKALPEJAGTEN.s udseende pr. I .august er meg·et opmuntrende for
2·1 :r:ækk.e og nedslående· for· '"mestrene, og l .ræltke",
idet SLENTE fø~er stort med. 92 points, f'ulgt af'
VOSS med 46 og A.M.PE'TERSEN med 28. Jagten har
hidtil }laf·t 3o delt.agere. Nærm.ere næste gang.- . -

T IL VINTERTURNERINGEN

Som anført begynd.er turneringen f~r i .række,
række den 2 9 • s . e_p_ t . e_._IJ!__JLL.!: ; PJuneldel se
skal gives· ~g~;!~=~;~=~-~_;.=!!f:!~2!;~

For MEST~ I!~!!!=~=~=!~~~!~:!~;~•
Turneringslederen vil sætte pris på. tilmeldelse SNAREST\

2.række og 3.
o,~.J!.e}_~agelse·



NB: Under vor turneringsleder VEJRuPs sygdom har BANG l,ovet
a:t fungere som· stedf'ortræder. BAN'G har herved påtage.t
sig et stor·t arbejde, søm vi takker ham for, og vi, håber,
at VEJRUP snart må komme til hægterne igen.

FOR SEPTE'M'BER.

1~ Broget halv time: 19.45 - 20"15 •. OG T E O R I (delta.
gerne sidder ved, 'b:rættet og får. åbningerne genne·mglet)
:fra 19 .l-5 - 19 .LJ.5. ·
Dernæst: OPV-ARMNINGSTURNERINGEN .-- DER ER INGEN ANMELDELSEI
I FORVEJEN• MAI'l .KOMMER TIL MED DET SAMME. AFEOD SKAL
MAN IKKE G-IVE\. ALLE HAR EN CHANCE FOR. AT 'VIlIDE EN AF DE
TRE PRÆMIER, DER UDSÆTTES t DENHE TURNERINGSFORM ER HELT
lrl .... PRØV OG DØM~-..,_ VI ~B_, EG_.- _YNI)E_R D_EN_- __-_l_.•_SEPTEMB_•·_-__ ,-_- ._~ER.l

B. Åb:ningsspil ved brætt,e·t-: -1'9-.15 - 19 .45. ·
Mesterrækkens I .runde. For alle andre arrangeres OPVARM-.
NINGSTURNERmG.

15·. Åbningss:pil ved brættet: 19.15 - 19"45"
2. runde. fo.r mesterrækken. .
OPVARf.1NDrGSTURNERINGEN"

22. Åbni.ng_ss·pil ved brættet: 19.15 - 19 ...45.
Hænge- og mangl ende pa.rti;er.
OPVARMNINGS:TURNERDiJGEN (. S L U T )

29. Åbningsspil ved brættet: 19 .15 - l9 .45.
3. runde for mes:terrækken.
AL'.[i_E_ AI-mRE RÆKKER: l • runde i vint-e'.rturne·ripgen~

I denne vintePturnering• bliv.er der strengere r,egler for.
a_f'bu;d end der tidligere har været praktise:rett Nærmere vil
foreligge i klubben; - og:

BANG .SÆ!'TER URENE I GANG 1 9 • 4 5



DET SKAKTEORETISKE HJØRNE Nye og gamle medlemmer har nu lej-
=============;;:~==;;:=:=:==== lighed til.-pi en morsom måde at få

indsigt i ,eller. revideret blandt
andet åbnings~eorien. HVER AFTEN ER DER PEMOllST'RATION under le
delse .af en af .mesterspillerne. Vi sidder ved. brættet og snak
ker o,m ting:,ene, indarbejder åbning strækkene· og·· påpeger· fælder og
stiller "mesteren11 spørgsmål. ( Han skal nok f'å det varmt\)

Der udlægges en liste. Interesserede bedes ·skrive dere s
navn. Dette fo.rpligter naturligvis ikke til a.t møde op hver
gang, men skal tjene som rette.sno,r ved tilr.ettelægg.else·n.

-- DET ER DEN UGENTLIGE DOSIS, DER GØR TIDS.LAGET ~. ---
.., nnn u 11 uu" n nn

Een gang om måneden give,s
der bl.a. orientering i,
hvad der foregår· og_ vil
foregå i klubben. I vin
te,nnå.nederne kan det nok være

DEW BROGEDE HALVE T1IME•MiW"l!!!!!iol!!l!ll!t!l!!!I--•----------...--~. • •
DUKKER OP lGENt----i91--~--~------
rart med en munter optakt til nal-

SKAL SKE TIL E • B A N G (PAlæ l67o)------~~---IIIJl!!!!lll ... "9'-- ..--.-..---------·------. ... - ... _,,--
E .t--=-•-

Klubbens tarv og medlemmernes nerver oe;; spil tjenes bedst ved:

1. He~SX!l.E..t.\!!.d behandl;ing af' de istandsatte ure~
2. S~rs_t mu14g stilhed.
3. Briklcerl!_e sæt_t_e_s_p_å,__~a~~:.__ef..:t_~r_~rtie_!.•
4. Tu:rneri_:ng~\_e;.dme.1:en, _'.g.gl_d~E._u11_d~r1:_!t_~e-~om

9
r_eJul_t~t$_P,!le.

5. Gennemgang af de begåed.e "bukke" med. modstanderen, men i al
stilfærdighed~ En sådan gennemgang er af stor værdi for begge
partert

6" Nøje kendskab ti~ af_p_~g.sreKl_erne, -~ 'bliv,er opslået.
? .. Undgåelse af HAMREN med brikkerne 1 'brætt.e.t;. _når de sættes.
8. Ikke-rygere vil sikkert sætte •pris på; a:t brikkerne, br!Ettet

samt øjnene ikke tilsløre;s af direkte røgangreb t

Udgivet af VANLØSE SK.AKKLUB
.orm.and: JØRGEN JENSEN, Gl.Jernbanevej 1, VA ?o61
Kasserer: H. SCHØLLER JACOBSEN, Arnestedet 21, Vanl. DA 8257
!urnleder·: H.VEJRUP, Mølletoften 24, Kgs.Lyngby, LY 311.5

(p.t. E.BANG, PA 16?o)
~akt•ør: ANDERS BJERG, Philip Sohousvej 19.l", F. GO 7884 ..

· CAPAX VALBY ..



FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAK KLUB

TURNERIN'GSLEDEREM HAR ORDETl~---~----------~~-~---~-----

afbudsregler:
•• • • 1 - r,...,;,·

Såfremt afbud til en turneringsaften, hvor ·pågæld.end~; 1 .'...... ...

spiller skal spill,e • undlade·s, s k a l det såJ-.ed7s ik:ke;~~.F.il-

lede 12..,a:rti .!tæ·re a:f'vikle·t i løbet af 1een måned ;~n-~_t f;r.~_-!P.A\~
handled.,e dato. Det pAhviler "den glemsomme" at ·t.tage Jifil.\-tiat±~

vet til partiets afviltling.

1!:., Ved påb·egyndeLsen af vinterturneringen fo;.J, •.~ 2" -og 3.
- - ,. -.,.., .• ,, .. -~,.
klasse vil der for de 2 sidstnævnte ll-a-ssers vedkommende blive

spil~~:~ mad ~"".'~, qv,ersiddere allerede: fra· :start_en~. · Motiveringen
for de·t~: l'oiJs"øg- er, at de.r erfari:ng~rti~ssigtt:i løbe"t af ni&neder
ne okt.- dee,ember kommer nye spillere:. i klubben, so.m g,erne vil

deltage i ~nieringen. Dette har hidt·il. iær1~ y~_nskeligt at
~ •·► ....... J ' .. .. • ' '

arrangere. Disse vanskeligheder skulle i n.oien"~:r,:ad yærie. _ov,Q;v.._, ...
.. .. .,~ .. 4 ' ·.. .. ·- ' ~ .... ti.,:

vundet ved nyordn.ingen.
TURNERINGSLEDEREN

I : ,_. t'"_[ r --·.
., ;.J •.•. -- i.;..i

(:r 1I 1Lr=
_(:;!·•': ~: :·;

~~
,_,_, _

' .r.,'I .,
\~ ·-··

'. '.
• - I • ...- -



0 B S t t

N y e m e d l e m m e r bedes endel.ig he:nvend.e sig· til tur....
neringslederen ( E. BANG) , p.vis• de ma.ngle:r partnere, og

I ~ i

Gamle medle
a.:f nye spillere\

~ t •.•••

PRO G· RAM o·v ER S 1 GT 'FOR 0 K !r O B E R

6. Mesterrækken og :t.· række spiller mod de. frem.ede·. De ~ ræk
ker spill,er 1-Dge-r- og manglende part~er. ( INGEN TEORI.,, l;iM. DER
SPILL!S MOD. DE FREMMEDE', EF-TERSOM AI1? SKAL V.ÆRE PARAT '"I"GOD
TID,) r .. - •. ·. . "· ', '•

1., 2.,og ,. række 2.runde •
.J- ...~ 1. I ,.P ,

20. ALL~ RÆKKER HÆNGE- OG MANGLENDE PARTµ;R, DOG 3. ~ KAMP' MOD
'"" DE 'FREMMEDE (-AIÆSÅ INGEJ{ TEORitl . ; . I ~ • '•• '

I

27·. BROGET· HALV TIME KL. l.9.15.
1., 2. o•g 3. række 3.:runde.

t' ' ! .i, • •- t ,1, f1 ~-4 - • ..,_ I I•• •l- :

BravoL - Kassen begynder at få. tilstrønming, men endnu er der
ikke oversvømmelse-.::;~~~·: y_e{l.l~~t--~~iQ~;',~n• med.· et b:idrag·\

I. SKALPEJAGTEN": Præmietagere blev: 1. Slente.
2; Voss
3. A.M. Petersen.

II. CIRKELTURNERINGEN: .E. -Bang. har 4 points (alle partier spillet)
A. 51eIJ:te ( igen) har •'+ p. (alle spillet)

H. Lindsgaard .kan få"5~ints (har nu 4 p·.)(Mangler 1 parti)
Eigil Petersen kan .få lf- 2 _p. ( har nu 31/2)

...... ~·:1 ..



. .
A" Jørgensen, E. Karthalm. Kurt Køhler eg 'l'h. Je·nsen kan apnå
4 points, så feltei; ligger meget samlet. --

IIr. OPVARMllll{(lSTURNERINGEN er ikke afviklet. Nærmere :næ5'te
"t~•. (A.·-ø~ Pete:c-sen ligger lunt i sv-i.ng,et~) ... _:_

..... ,: . ..

IV. ·-- :~~ vand.i;.:!.!.. 2lad.sen i. kvali.f'~ation.s~e~~~, _°.lt
. er !7J«et op· 1 m.Etste~kken·. Faber, K~~tn<:>lm og .~• H~n.~en
spille1: om a~·e~~1~dsen, ss her har Fahe_r gode ~~~-~:t~·~•

•.

'

'IJ'Tmlla:WD mnD_ -UPD-~· ·•~'Y~~.L~.LU.l'U1!~•... - - -- -

r -

Lauritzen , 2 points
Damki.ær ,. 11/2 "
:Q_j~rg >c 11f2 li . ' ,

Jørgen Jen~en og H.C~Iversen 'hver l .P•
Alle ove.nnævnte har ~spill.et ·2. 'kampe-.=-
E. Bang ~~ 1 point (l kamp.) -~1_ .

I., .. .... " ~ '•- ....... -· ~·· ....... ·-

• - • ,-:'4

HABRY' ANDBEASSEBS GODE ID& For at skabe noget mere akti.v
. ' . t f" . t . -· 'f't------------ciF - - - ~ -- ..-- - . . . . - - . .,:a;::_____________________ in eresse or ,eor:i.a nerne

(hver. onsdag. kl. 19.J:5. • ;~9;~5
(dog ikke JJ4r vi spil1e-r mod de fremmede .e11er de·r. er Broget
Hal.v Time)) opfordres nye medlemmer ·srunt: spillere. fra. II~· 1qg.·.
III" række til at notere de·res partier ned o.g. l.~g,e dem ·i kas
sen sled opslagstavlen. De vil da blii·ve· gem1emgå,et ~kommente
r-et på del!l)nstrationsbrættett

A 'i,. 'I' s 1 ~ cAK TIL a. ANDRE.Assms· ~RAK,T1siE ÅBNnaswJ
LED:øDG og b1:lv vilsere. Der er gennemsnitlig ·to demonstratio-
ne~ om mAneden. Se pmgramo.:versigtenl .·- - ,,·.L J -:,

l r j . ' .. . · 'T 1 S ; · ,_ ,-, _ ..
HER .ER EN AF :~OASSENS E<;NE- PERLER:. , . . ..--~"!'9---·------------------..~~... "ll!!l!' ...~~ !!lllii!i-- .... ...

HVID: K. Andreass·en _ , (Fra KØBENBAVNSTURNERINGEN l:952;
SOm!: J .P"Svendse·n, Posten~ hv·or Harry blev· :rne4ter).

I ., • ~ ~ [ • ■ ■ ' ri\ ■ ,., 11 ► ~, t

. (Komme·ntarer a.'L Andreassen)
1. efl.
2. e5
3., c4
4. c5
5. Sc3
6. Dg4

·7" Sf3 ..
8. d4
9. 1'5
lo. Lh'I-

Sf6,··,Sd.5
: Sb6
' S45

· e6
Sc6

.. b6
Se, -b4

. f6
Sc2+

1.) 11" Kdl?
2) 15. Lx:f6+?

16. Dg5+
1'7. Dxd8 "?

s·' e3+
K:r.f'6
Kf7
Lh6+ ,'

3) 15. . d.xc4
16. Tel mat eller:
17.... Df'5;+ . Kc6
18. Dxd5 K,d?



. '

f : I.. •11.-.-.-::-"'"{C.... -- ...
I ;: ;:: .t•_TtLh6+

DtB

19" c6'-mat

Sx al
e X d5
g X f6
Ke?
!€.7 (3),
Kf'B

NOTITS:

..,,
15. aM~-~~~ .

16. Dxh6
17. Tel+ r ~o • s •.v•... ,. ,: ·-::

■ ••• .,,) • • • C'... . • •
., '"'I- i,. E •·■• •=====·;:====·====;=:==•======·;=====~=:::::::::z:::::=:::::::=•======-=::;=c:;;:;::·==:=r=:::;:=:::,1::.=:~:

H U S K A F B UD S R E G LE R N E P Å s· I" rr·~·:;··."_f·~·-~,--;
- • ~ ◄• .,1 .. - - ,,_~ ..====!E,•================-=====:=========~====~C!:;=::.~~:===============::

Vi har t'ået vore ure reparere·t billigt og godt.- _ :1..~·~
u.rmager beder FRm10NDEN meddele., .at han også ordne%' vo
re egne ure billigt og hurtigt?.

FRA OPSLAGSTAVLEN

11" Kd2 (l}
12. Sxd5
13. ,e X f6
14. Dh5+
15. Le4 (2)
16. Tel
l?. L x d5

- _._,._., , ·------ Vi har anmeldt et hold til klubturne
ringen og tre hold til holdturneringen.
Se·kretæren i K.S.U., hr. L. Brost.rø.m1

har d. 11/9 meddelt, a.t VIO re hold kom
mer til at spi1le således i l .runde:

mod Iføbenhavns Skak- 1 :.:·

..t:·"l . Il..l
mod Indu,strifo:rem.tr.L. •- ~

.l,,'.i;_,

Klub~rn. 6/lo hj,emDH~ mod Lyngby Skakklub (det er vor mester
klasse1 lo mand)

Holdturn. I række (vort l.hold} 6/lo hjemme
-.• forening.

,,-;: .. - III række (vort 2.hold) 14-/lo .ude
K. · 1~, . b , . h • ... r •- •gens ampitU.U . • • ._.::·:'~':':- _,,._,..L • ·,.:...

IV rækk,e ('vort }.hold) 2o/lo hjemme mod Sundbyert;2e.s
' ,

Skakklub.

FRIBONDEN OPFiORDRER Tn KAMP PÅ KNIVEN~
VI SKULLE' GERNE VISE EN STÆRK SKAKLIG FRON'l' I ÅRt

. :-, :~:.c-, ~ ~·.·: .. ,·::i 'j

Hold.ledere er for l.hoid E. BANG, for 2.hold: 'H. BENGTSSON:, ,o.g.:.•· i,.-:
for 3 .•hold: HERMAN JEN-$EN. Uisse hold er på 8 mand hv.er,.,. .. Dir. ~n:
bliver 5 rundar-, od- sid:ste sp,illes inden 17/2 1955 .. -Der ·ciliverJ·::~ · · ..
2 - . i h i• ....., ..,,. •· ~- - •··,·--r--· -::præmier _ _,vel'. r~e. , J. . :.__·~...: ." .

, ·• ~ · I~ •·,• ..r •
Mødetiden er kl. 19.3o • ; ogs! far hængepartier• deFd solfi' regel
spilles i den arrangerende klub.

0-
·-------------· ·--------- ,__ ::::t,-c. .... _ ------- ------·-------~ ~ -- -=--=;:•
Udgivet af VANLØSE SKAKKLUB - ;lr.fI: Jørgen Jen:sen, Gl ;~~~rnb.anevej
VAlby 7061. - KASS: H. Schøller Jacobsen, Arnestedet, ....21,., Vanl
DA 8257. - TURNL~ H.Vejrup, Mølletoften 24, Kgs.LyngtiJ ~y 3115
(p.t. E.:BANG, PA 1670) -. RED: A.BJERG, Ph.Schousvej ~19.l' GO, 788
CAPAX-VALBY . ·



FRIBONDEN
_l. !rg. November 1954 Nr. 10.

,..__..~ "... '. e~P-~·~~~~:-.~~~-~2~~~
3 .. /ll .. : IJER SPlL.LES I DEN LILLE SALt Ing,en faste runder.

TE'ORI tt~
10 .• /11.: Mester:rækk'en: 6. runde" I, II og III kl.: 4-. runde.

3. klasse s.E,,_iller mod Valby (h~ammebane)
17 ./11.: Mesterklassen spiller mod "1860" på hjemmebane.

Hænge-::}?'g manglende partier.

24./11 .. :, TE' O RI ~r~ _Mesterklass·en ? •. runde; .I, II og
III kl. 5. runde.

25 ./11. ~ I!I kl. SJ?iller mod L;2!lgby (udebane) •
1,./12. :• IV klasse spiller mod Frederiksberg Skakforening på

hjemmebane. Resten spiller hænge- og mangle.nde par-
tier.

======·~
BEMÆRI<~ Den 3. novembe'r sp.iller vi i den lille sal, hvo.r vi
=::: = :l:!:!!!!:E~

1' k a n " være • • dog .med lidt kniberi " Sagen er
den,, at bridgeklubben bar et større arrangement, og
det kan kun ordnes på en onsdag, og det er vanske-
ligt for os at få en anden dag foreløbig.

e6
Le7
o-so
h6

LX f6

Sort: LYNGBY

0-0-0
f4

L x f6

Hvid: VANLØSE
I.g5
Dd2

·c5
S,c6
cxd
Sf6
d6

e4-
Sf3
d.4

S X d
S03

Vi har for nylig påbegyndt en kamp ,( trækkene meddeLe a pr.
telefon) med LYNGBY. For VANLØSE spiller: HARRY ANDREASSEN og
ior LYNGBY: HJALMAR l'-10:fl1.'~SEN (fhv. købennavnemeste r t ) Hidtil
er· der trukket følgende ·træk:
Hvidt VANLØSE Sort: LYNGBY____........_,._ ' .



Red.: Vi spiller altså SICILIANSK, og da. der er både kort og
Lang rokade, tyder det på, at der er angreb i luft.en i

__ ... _.
TH. JENSEN VANDT OPVARMNJlJGSTURNERINGEN't----------------------------------------

Denne turnering er nu afsluttet med Th4 J,ensen som vinder---..-.-
med 31 point" Nr. 2 er A" M. P,eter:sen med 26 point. Nr. 3 er
Einar Larsen med 25 p •. , og nr. 4 er Stj1erngJ.1.ist med 21 point.

TURNERINGSSTATUS for VA_l'.fJi~Æ..__!11_o_q_ l)E F!i~E F!r" 1" Il .. 5_4_., __
4. rælclt_e_ i lloldturneringen mod Sundby tabte 3 - 5 •
.l: rækken "

" Kbhvn. Skakfo,reni.ngen
s_pilled,e uaf•gj_ort 4 - 4- ..

1. række i kl_ubtErneringen mod LYNGBY· tæ.bt.e· med J}'~_:_§1~ \

"

Mod

I forbindelse.med vore resulta~er i K.S.U.-turneringen
kan måske tilføjes, at der var. bemærkelsesværdig forskel
på top og bundt Mod LYNGBY fik vi O point på. de tre
øverste pladser, men scorede 21/2 p. på. de tre nederste
( 1/2 på de 5 øverst,e og 3 på de 5 ned,erste ~ ~)
Mod K .s. fik vore spillefe 1/2 p" på de· tre øverste plad
ser og J....R. .. på de 3 n.ederste t

L,yngby tabte: E. voss, P. FRIIS, A. BJERG,, LAURITZEN, a.c ,
IVERSEN.

~ndt: H .VEJRUP og RICHARD HANSEN. A. JØRGENSEN fik

NB ·

"
RED: A.. BJERG kom ind i nogle ubehagelige bindinger, men vandt

to bønder. T'il gengæld overså ban i tidnød {den sædvanlige~)
en dejlig mat hos sig saLv i 4 træk. VO,SS stod udmæ·rke,t
(vistnok til gevinst), men overså i tidnød en mat. FRIIS
stod længe meget trykket og opgav i -en slags "træktvangs
stilling".. R. HANSEN vandt i den helt store stg_~ VEJRUP
var i god form, og JØRG.ENSEN spillede so,lid t til remis.

I række i holdturneringen mod K.S. havde: STJERNQU"IST, AXEL HAN
SEN og_ EJNAR ~ARSEN som vindere. E. BANG og KARTHOLM fik
remis. E. BANG spillede mod den gamle, stærke københavns
mester PRITZEL ( snart 80 år gammel).



MESTERRÆKKEN RAR Fl:ET EN NY SPILLERi
DET ER S. V • H A N S E M , som rykkede op efter lod

trækning med ~FABER og KARTHOLM, som alle havde samme point
antal e:ft,,er t o omkampe ~

HED ..,: At SV. HANSEN er en stærk spiller, fremgår også af,
at han v a n·d t sin første ka.mp i mesterrækken MOD
E. BANG i et nydeligt partit

TURNERINGSLEDER VEJRUP
",n, "n nu H ;h1u;111 H nu n 11 n n nu

ER NU KOMMET TILBAGEi
n ,, n H n 11 u u nHununn nn 11 H ,ni

På. klubbens vegne takk.er FRIBO!-!
DEN E. Bang for det store arbe·jd·e,
han har udført til dato som fore
løbig leder af turneringerne, og
vi byder VEJRUP velkommen til
sli.ddett

Medlemmerne bedes huske, at der i november k u n
er to TEORI - foredragt

STATISTIKKEN siger, at vi nu har 64 spilleret (Se nedenro r t )
n u n " u " 27' ure ( d,er g,å.r~ \ )

.YGTET går.,. at der stadig· er nogle af vore medlemmer, der i
sorg over et tabt parti eller i beruselse over et vundet par
ti glemmer, at brikkerne for,etrækker at stå på de.res pla,d.ser
til gl.~de fo.r MATERIEL-FORVALTEREN~

FRIEONDEN byder OTTE NYE SPILLERE VEIKOMMEN TIL VANLØSE't

3_. rk. : ARNE JACOBSEN
ARNE VEDEL PETERSEN
VIGGO PETERSEN
EJLER CHRISTENSEN

2. rk.: N. MADSEN

1. rk.: NIELS BJERG
- G • LADEGAARD (kommet

GØSTA M<RlllB!N igeni )

SE. HER'. . DEN ÅRLIGE FEST' finder sted i febru.ar1. ( Gøgl og an-
· det bliverarrangeret; februar skulle være et bedre
egnet tidspunkt for fe'sten, der gerne skulle have
god tilslutningi)



BESTYRE'LSEN har besluttet, at POKALTURNERINGEN skal spill_e;,,.s igenl
Turneringen beg~der i december med l + .2 runde den 8.dec.(1954
DER BLIVER 6 RUNDER med to runder pr" aft,en, altså i alt 3 aftene .... .,
INDTEGNINGEN' skal finde sted. senest lo. novåmber1 ~
Todskudde t er kull 1 krone t
Er en spiller forhindret i at spille e en af de tre aftener, skal
han. spille den ene af de to runder privat INDEN den :fasrtsatte spil
_eaften og meddele resultatet til Vejrup, der så kan fastlægge næ
ste runde, ellers bliver der ubarmhjertigt givet et nul\

Turneringen spilles efter "Monrad" meå forgave" Nærmer,e vil blive
opslået på tavlen i klubben. VI HÅBER PÅ GOD T'ILSLUTNING~

SIDSTE' NYT i Vor I række har i klubturneringen spillet mod Dan
den 26/lo" Her vandt vi med 511/2 mod 21/2, der
FRIIS har en bonde mere og VOSS en lille for
den rækker vist iltke til mere end remis.

lil!iii _ _, _

kerne
er to hængepartier;
del i slutspil, men

DAMKIÆR, RICHARD HANSEN og JØRGEN JENSEN vandt hurtigt og sikkert,
og HOUMA:N'N (,i:;om reserve for H. AJ.TDREASSEN på 3die pladsen) klarede
s.ig fint i et spændende parti, der sluttede med remis.. VEJRUP
og LAURITZEN gav os to rare poinf senere :på aftene~.

SKAKNYT FOR ALLEt
NORDISK TURNERlliG SPILLES I 1 9 5 5 I O S L 0

D.S.U. og D' .. -A- .5 ~ har for i år saml,st indsendt en ny ansøgning om
tildeling. af midler fra tipstjenesten~ ( Udvalget sku'll,e vist lære
a. t spill.e· .skak ; det ville hjælpe, på en mere velvillig behandlTog
af ansøgnfngent )
VERDENSMESTEREN GAPABLP"NCA SAGDE ENGANG: ~Jt kan med eet blik se,
hvad en s.tilling indehold,er. Hvad der kan ske; og hvad der vil- -ske, det forsøger de andre at finde frem til. Jeg derimod .v e d
d e t t
ALJECHIN indrømmede, at CAPABLANCA tænkt,e hurtigere end han, men,
sagde Aljechin, jeg tænker· d;yberet
KRES spillede 14 part,ier i AMSTERDAM til OLYMPIADEN og vandt 1,3
..Q,g eet remis.
,ffiNINGSF;:EJL_J__§_[Q_TSK. PARTIJ.. 1 ~ e4 • e5 " 2: Sf3" Se6 • 3: c3 • d.5 •
4: Da4. D5xe4. 5·: Sf3xe5 .• Dd8 -d5. 6: Lb5. Sg8-e7" 7: f4. Ld?.
8: Sie5xd7. Ke8xd7. 9: 0-0?(bedr,e: Lc4) Sf5. lo: b4. a5" 11: Khl"
a5xb4i 12: Da4J.G;i"8 .• Lc·5. 1::5,: Da8;xh8. Sg'3+. 14:. Bxg3" Dd5- h5 mat~-----------Udg. :VANLØSE SKAKKLUB. FM: Jørg,en Jensen, <01.Jernbanevej, VA 7061 •.
KASS: H.Schøll1er Jacobsen, Arnestedet 21, Vanl" DA 6257 .. - TURNL. i
H.Vejrup, Mø1letoften 2-4, Kgs.Lyngby LY 311'5. RED: A.Bjerg, Ph.
Schouave j 19.1' GO 788- DUPL. Capax-Valby.



FRIBONDEN
M E 'D L E M S B L A D F O R V A N L 0 S E S K A K [{ L U B

Nr. 11.

ERENDE BEMÆRKNilJ'GER IL FRIBONDE.NS LÆSERE~

Julen stunder til, og vor decemrer spilleplan præges deraf,
som det fremgår nedenfor. P0KALTURNERIN'O-ENs to første run-
der bogy"nder· døn 8. december, og den 15.• december er der faste
runder for alle række.rne " Dor bliver altså 3 aftener t vi kan
skal tie og valte, med. Redaktøren vil bestræbe sig fo,r at af
vikle så mange partier som muligt af sine ttrestancor" og op
fordrer andre til at gøre ligeså, således at vi kan begynde det
det nye år· ncgcnl.undc å. jour. VE.JRUP vil uden tvivl gorne se
lidt f1er~ re sultater· på tavlen~

REDAKTIONEN ofterlysor et par skakmedarbejdere - helst en fra
hver···række ... ttl at give et kort (o,g .gernB muntert) sammen
drag af, hvad der fo,regår i de enkel te runder, f ... eks .. sensa
tionelle korte glanspartier, et morsomt remisparti eller
slagenes gang i al almindelighed... Miniatur,ep.aTtier kan så fl
en særl~g 11spal te•"' i FRJBONDEN.

Medlemmerne bør tage. sig særligt i vare for f,ølgende topspil
lere i vintaxturncringen (vi begynder med III .kl .. }~ TH"TH0r-1-
SEN og ARNE JACOBSEN• VIGGO PETERSE'N og N. MADSEN, K ~KØHLER
og TH" JENSEN, H. DAMKIER og H.C.IVERSEN~

DEN BROGEDE HALVE TIME udgår i december, da vi ikke kan regn
med sto-,;- tilslutning dan 22. elle·r 29. decembez-, hvor . den kun
ne have været lagt. For lediggængerne kan d.er sikkert ar-ran
gerøs 11lyn11 eller lignende disse to .aft,encr" Hvad om et par
af "m.csterspillerne" stil1cde sig til rådighed ~or simultan? l

CIRKELTURNERDJ'GEN Det endelige resultat af denne turnerin
blev: nr. 1 H.LINDSGAARD med 5 points og

nr , 2 EIGIL PETERSEN med 4- 1/2 po Lnt's , medens
spillernu E. BANG, K. KØHLER, TR•.JE:NSEN og A" SLENTE opnåe di
hver 4 points.



ROGRAM FOR DECEMBER 195~:--------------------------
l.,: IV klasse spiller mod Fre;deriksberg Skakforening på hjemmc-!

bane. Øvrige spiller hængepartier og manglende partier.

• ~ Pokal turneringens l. og 2. runde. - Øvrige spillor hænge
part,ier og mangl ende partier fra vi:nterturnie.ri.ngen.

15 .. ~ Mesterklassen spiller 8.ru.nd.et I, II, III klasse spil.J.,er
6 .rune

22. :· Hængepartier og manglende partier.
29,,,: Hængepartier og manglende partier"

'
VINTERT~RINGEN
11oreløbig,e resultater fra de forsk. klasser:

,Me,sterklasse: H"DAMKIER 5 points (6),. H.C. IVERSEN' 3 points, (~) .,
L"P~LAURITSEN 21/2 points (4), P~FRIIS 21/2 points (5), JØRGEN"
JEJ'ifSEN 21/2 points (5) .•
I klasse: l\.KØHLER og TH.JENSEN hver 31/2 points (4), G"LADE'
GAARD 21/2 points (4), H.STJERllJQVIST 2 points (4) .•
II l{~: VIGGO "PETERSE~ og N.MADSEN hver 3 points (3), A. .•SLEN
TE 3 points (4-), .A.M.PETERSEN 2 points (2), H.C.LDTDSGAARD 2
points (4).. ·
III klasse: TH.'rHOMSEN og ARNE JACOBSEN hver 4 points (5),
C.,JESPERSEN 31/2 points (4) t G.BORCH og CHR.P.MADSEN hvør 3
points- (5),, ERNST HANSEN 21/2 points (5).

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

HVAD SKAK MESTRE HAR ERFARET~-

I skak som i livet: kan .man bringe mat~rielle ofre f,or at forbed
re s~ stilling for så at, få dækket sine omkostninger med. re~tes
r-errber , ASSIAC

Den store r..1ester anbringer sin springer på e5, og matangrebet
udvik1~r sig så af sig selv" DR. TARTAKOW'ER

skak er en skøn kombination enten en juvel eller - humbug"
KURT.RICHTER

Fejl,ene er der såmænd alle til hobe; d
beg!et"

vienter bare på at blive
DR. TART.AKOWER



HVAD REDAKTØREN HAR ERFARET 1.

VOSS udta1er, at ban spill,er som en klokket' { det ord, han
egentlig bI>1.1:gte, kan jeg· ikke stave, men de b gik vist ud på
klokke.r eller· nathue). Nu .må vi håbe, at denne udtal•else vil
lulle modstanderne ind "i den store søvnt

LAURITZENs gode p ib e har dæmpet sin ytringsform ganske bety
d,eligt, men det er dog ikke gåe.t ud over mesterspill,erens
spillestil, som er rolig og sikker som altid. Hans parti
mod H"C .IVERSEN ,e_r på vææksbed;

~
VEJRUP spillede sort mod BJERG og lokkede med en lille bonde
mand , B,tTERG skævede og skævede til den, t,og de:n glad, men
ik en dobbel ttrusel på DAME og SPRlliGER. Partiet hænger.

0 B S l ~- t NU ER DET, AT REDAKTIONEN gerne vil .have lignende,
bemærkninger om partierne fra de andre klasser. Det kan dog
have sin. interesse.,. at man. kan få et vist begreb om, at der
ligger kamp, bukke , svfudel, fantasi" og nu og da sand ge
n;ai~tet bag de mange tal på tavlen'~

MATBILLEDER
==--=------=--=-==---=-.::;;;;---====:===·-======-====--=-==- ===~=-=~--=--"'-~

:1

1. e4 e5 2. Se2 Lc.5 3. f4 · Df6
4. c3 Sc6 5. g3 Sh6 6. Lg2 Sg4
7" Tfl (med selvmat for øje)

·Sxh2 i 8 •. fxe5? Dfl+ 9. Lxfl sr3 ~ MAT'·
Hvid spillede vist efter sit ege't hoved
snarere end eftor stillingens krav~

1 •. e4 e5
4. Kfl b5

(Morphy er sort?. d4 Sf6
og har givet lo. Sxd4 b4'.
:I'aB i forgave,;
det kan måske
ske i POKALTlJRN .. )

2. f4
5. Ld5·
8. Lb3?

11" Dxa6

.
exf4
Sc6
La6
Dd1

3. Lc4 Dh4+
6. S:f3 Dh5
9" De2 Sxd4~
2" Kf2 Sg4 MAT

Ak,, hvorfor pr-øvcd o hvid ikke på at
bytte af~

II. 12 træk.i

III ., 8 træk'•
(Spillet i
~-~·ien i 1938)

1 ,. Sf3 f5 2 • ie4 fxe4
4" d3 exd3'? 5. Lxd3 Sf6
7. ·1g6+ Kd7 8 .• Dd5 TIJAT

3" Sg.5 d5(Sf6~)
6. Sxh? Sxh7 ??



_N OPFORDRING t.---
få en kort selvbiografi fra en eller flt~

skaklivs opståen. A. BJERG l~g.,

FRIBON'D
Lad os l.

spillere ve
hermed far~

Jeg lær·lje at flytte brikkerne inden mit 12. år, men :for
stod intet·.. Spillede eet p~rti, da jeg var 13 år og vandt - .r
uden at vide hvordan. Solø<!o mig i banken om, at jeg var en ,
habil spiller (uden dog nogensinde at spille) til mit 19-19 år
og fik s§. klø af mine brødre. Dybt nedslået blev det il(ke til
mare, før jeg opdagede, at der fandtes skakklubber, hvor man.
Mødte frivilligt til nødtvungen b~nkt Det varede dog;mangc mAno
d,er, inden min bror og jeg listede ubemærket ind i Vanløse· Skak
klub for at ·,ov.ervære en demonstrationsafton ledet af J.ENEVOLD
SEN,. (Forinden havde vi tyret Morphys partier ige.nnem. ag var ud
i vor egen indbildning på vej mod stjernerne). En.evoldsen fik
os prompte (pulverise:rat) ned på jorden igen~ Møn han var jo
også DANMARKSJIIIESTER ( trøstede ·vi os- msd t ) , · .Aitså van'berno på
(det v a r jo v·intert) og opstilling til kamp i klubben påføl-
ende onsdag·.. · Vi glæd~de o.s i ulidelig venten. Det gør vi sta

dig, men nu 11lider11 vi det bra'~
En ældre spiller, MIKKELSEN, tog os i hver sin arm og heg

lede os godt igennem" Nu og da lykkedes diet <)S at få ro,kerat
uden at have tabt træ, som vi forøvrigt gerne satte over styr,
hvis også v i kunne true ''et eller andet" .. -- Så med tiden
( der gik lange, trange år) satte vi os roligt ned til ot parti
og verrbedc på modstander-ene fejl.· Men det var kedeligt, og par
tierne blev fo,r lange" omsider begyndte vi at sysle lidt med
TEORI (det lød trist), mon. det gav kogler, der varmede ,

--- Og nu - jah, lidt i stampe står: yi vel, men k'Lubberi
-■'- •I I

haz' givet os mange interessante belæringer- og dejlige, aftener
~ed pibeos, dæmpet tale, hede skak'Ltige dyster og lysten til e:t
blive bedre skakspillere • -· Tak.

Ko,mmend,e b id-ragydere må gorne lade al sådan rørstrømsk tale
fare'. Red.

F R I B O N D E N ønsker alle læserne en G O D J U L - og '
---------------------------------------------■------------------

forøge·t samarbejde i det nye år~------------!"•--------------------
Udg .. : VANL0SE SKAKKLUB" FM: Jørg,en Jensen, Gl .Jcrnbanevej, VA 7o61
KASS: n~s::høllor Jacobsen, ArnestGdet 211 Vanl. DA 8257. - TUR~"L:
~ ... Vejrup, Møllietof"ten 214-, Kgs.Lyngby LY 3115" RED: A~Bjerg, Ph ,
Schousvc j 19 "11 GO 788 - Dup'I, Bureau Capax - VA 12o7.


