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M E 'D L E M S B 1 A D F O R VAN L Ø S E S K·A K K L 1,

Januar 1956 Nr. 1.

~
FRIBONDENs læsere ønskes et GODT NYTAR - med stor og fornyet
ka.mplystt

Torsda

.
4.: Formanden aflægg~r beretning og f,oretager præmi1e-

uddeling

~l.: Mesterklassen spiller 6. runde, medens øvrige
klasser spiller 8" runde.

12.: 2"holdet (holdturnering,ens Ls be række) spill ... -
mod K.S. på udebane (Gl .• Mønt 1)

Onsdag 18.: Me.s,terklassen s.pil1er 7. runde og øvrige klasser
spiller 9. runde"
3.holdet (høld~turneringens 3.række) spiller på
hjemmebane mod K.S.

Onsdag 25.: 4-. o,g 5.holdet spiller på hjemmebane mod hsnhoLds
vis Pol.s. og s.s.
Øvrige spillere afvikler hænge- og mgl" partier.

' '
Onsdag 1/2 .. : Lvho'Lds t (k1.ubturn.s l.række) spiller på hj1emme-

bane mod 1860.
Øvrige spillere afvikler hænge- og mgl. partier.

u ELLER ALDRIG
== ==---===~s==-~=====~~---=-- ====================~= =-~=cs:2

Det henstilles til de eink,el te spillere, der i den forløbne
del a·f turneringssæsonen kun har fået afviklet enkeLtre partier,
at møde frem nu i det nye år - både i ,egen og i andres interes.:.
se. TU~ERINGSLEDEREN



P O K A L T U R N E R I N G E N-------------------------------
v"il u.bs.t. det s'tore antal spillere, der deltog sidste år,
igen i år bliv,e spilLet som en handicapturnering .•

Der vil blive spillet 2 runder pr. a:f'ten med. maksimal·t
J_ t 30 min pr. parti. d.v . s. 45 min. til hver spiller"

:;r en spiller fo,rhindret i at spille een af de 3 aftener,
turneringen løber over, skal vedk. spille den ene af de to
:runder ·privat i n d e r.t den fastsatte spilleaften og medde-•
le r.esul tatet til Vejrup, der så kan fastlægge næs te runde ...
i modsat fald blive·r par~i·et betragtet som tabt for vedk ,
spiller.

Det .skal tilføjes, at turnering;en, der spilles efter
Monrads med forgave i materiel, påregnes afviklet med 1. o,g
2. runde onsdag dens. februar.

Turneringsindskud, er kun 1 kr.

Tilmel,ding senest onsdag den 25. januar 1956" Vi håbe:r
på ged tilslu·tning.

Nærmere yil blive _opslået på tavlen i klubbeu.
TURNERINGSLEDEREN

BENT LAR-S-E1-. N R • 2

,.
Bent Lar-sen har del tage't ·1 en int,ernational turneril1J; _.

Stockholm i ,julen. Han blev nr. 2 foran spanteren Toran og
,ta'hlberg, som var fuld'stændigt ude af form."

'

Olafs.son har i Hastings vundet flot over den russiske

·tormester 7'ai.manov og ligger i øjeblikltet i toppen efter

Ivkov og en anden ru.s1:"lsk stormester.

Tysklandsm'øs.t:eren Da.rga har klaret s.ig fint, medens .Pen
rose (Englan1l) har være t f,orful.a:t a·f uheld



Mon vi snart ser Olafsson og :Bent i kamp her i byen?

I mang,el af gode partier bringer red.aktøren et af' sane egne

produkter .... for en enkeLv gangs skyld:

HVID:
SORT:

A • B j e r g

V e j r u p

Spillet 28.4.54• .. 1. e4
-

2. Sf3

3" d4

4-. Sxd

5. Sc3

6" Lb5

7. ,o,-o

B. b3
9. Lb2

10" LxSc6

11. Sxc6

·12. SxL +

13" S'd5~.

lLJ.. ·Tel

e5
Sc6

exd

d6

Sf6

Ld?
Le7
o-o

Sg4- ?

De8

fixe?
_Xe4?

opgivet (damefangst)



EN KONGEGAMB IT t

Marshall ... Maroczy

Wien 19o3

• e4 e5
~4- ef4:

3 g5

10, d4 Se?

Il. o-o o-o

12. Sd5i Sd5:

13. Df6: Sf6:

14-. Lh6: Sbd7
15 .. · Lf8: Kf8:

16.: e5 o:p~ivet

4. Lo4 g4

5. Sc3 gf3t

6. Df3: d5
7. Sd5: 06 (?)

B. Sf4: Df6

9. c3~ Lh6

FRIBONDEN udg • af VANLØSE SKAKKLUB •
li\ormand: JØRGEN JENSEN, oi , Jernbanevej 1, VA ?06.l

ass.: H. SCHØLLEJ-l JACOBSEN, Arnestedet 21, DA 8257

Turn.leder:. H. VEJRUP, Mølletoften 24- Kg s , Lyngby. LY 3115
E. BANG, LLnne sgade 39, K, PA 1670;. træffes bedst kl. 7'1/2-

91/2 eller 18 - 19)
Rredaktø;r: A. BJERG, Ph. Schousvej 19.1', GO ?884
Duplik: BUREAU GAPAX ,, Kjeldsgård.svej 27B, VA 12o7
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13 Februar 1956

ANGAEiq'DE TRÆNING:
Nu er d.er snart en enestående chance for

a).le i·nkarnerede skakspillere til at få hård giodstand he; i
byen i DANMARKSTURNERINGEN, der aflio,Ides i påsken i Grund tvig•s
Hue, Husk at· se de nærmere regler fo•r deltagelse og anmeldelse
.._ SKAKBLAJ)ET. Der vil ud.en t"viv·l gå flere Ar,• inden en lignende
chance byder sig. ~- ...

1ILME;i:,DJ!,LSE TIL POKA:LTlT.RNERINGEN I VANLØSE,
k a n n å e s e n d n u~ ~ · Se nærme re i spi1lep1an,en. ·.•

MESTERRÆKKEN:

I.. KLASSE:---;....,-., _

II • KLASSE,~
·---------

Vo as 51/2 (7), · Damkiær ~ (5), Vejrup 21/2 (5),
Richard Hansen 2 (3,), · A. B,jerg 2 ·(3), L. P. Lau+
ritsen 2 (4), Fri.is 11/2 (-2) og H.C. Iversen
l 1/2 "(4) ...

Egon Rasmus.sen 71/2 ( B) ~, A .• Jørgensen. 71/2 ( 10),
Ch~~ Faber 4 (6) • . Houmann 31/2 (6), E. Hv:alsø
Pete,rs.en 3 (6), Vilh. Olsen 21/2_(5), Stjern- ....
qvist· 2~1/,2 '( 4) •

~.• C. Lindsgaard 51/2 (6) t 1 Arne Ja.cobs:en 41/2 (6),
Holg~r Nielsen 41/~ (7), Sv,end ·Nielsen 4 (6),
A.M. Pe-be r-seri 3,1/2 (7), Poul Peterse.n 21/2 (4), o
Egon Christensen ··2112 (6). ·

Carlo Pe tenaen 6 ('9), P. J. Jørgensen 6 (,.10),,
Ghr. P. Maqsen -5 (7), Th. Thomsen 5 (8), c'. Jesper
sen 5 (8), Arne Nielsen 5 (10) og Olaf Pedersen
ti- (5)" .



DE LOVEP~E DIAGRAMMER LADER VENTE, PÅ SIG,
idet der er visse tekniske vanskeligheder, men vi bringer i
dette og følgende numre en. kryds-og-tværs, der har nogen t.L_
knytning til skak i glos,evalg~t. Opgav,eme laves af en af
klubbens "æld,ste'' medl,emmer" Tak ro r dette initiativt

·Red.

F I R S P R I N G E R S P I L
============~=~~=~======~=======~==~====================;===:
SNOSKO-BOROWSKI RUB INSTE.rn

1. e4 e5 2. Sf3, Sc6 3- Sc3- Sf6 4" Lb5 a6 5 • Le6: dc6:
6. Se5: Se4: · 7" Se4: Dd4 8. 0-0 De5: 9" Te~. Le6
10" d4 Df5 11. Lg5 Ld6 12. g4-~ Sg6 13 •.f4 f5 14. Sd6: +
cd6: 15. d51 0-0 16. T,e6: .Df? 17. De2 fg4: 18. Dg4:
cd5: 19. Tael Tac8 20. Sg2 Df5 21. Lh6 Tc7 22. Te?
Tf7 23. TeB+ Tf8 ,24 •. Te,l,e7 Df6 25. Dd~:4 Kh6 26. Tf8:+
DfB:. 27. Tc7: ·Sort opgav ( :. angiver slag)

25, års stiftelsesfest lørdag den 6" 10. 1956.
For de medlemmer, der ikke var til stede ved- ve rb- årlige

fælles kaffebord, s.kal jeg o·plyse følgende: Festudvalget har
. besl.uttet at gøre noget særligt ud af denne fe·st, og for at ·sa
mange af' me;dle,mmerne som mulig•t ha:r: anledning ·og råd til at
være med, bliver der den først,e onsdag i hver måned et ameri
kansk lotteri, hvor d.er bliver en gevinst til en værdi af ca •
·kr. 25,,00, således at der bliver' et lille overskud, .som skal
være til 'hjælp for, at vi kan arrangere denne.fest så billigt
som muligt; ,endvid,ere kan 'de· medlemmer, som har lyst, indbeta
le et å conto beløb, stort eller lille, i tiden inden festen,

1 således at beløbet bli.v.er udbetalt medlenune.t på ·festaftenen,
og d:erved letter udgiften til selve aftene·n.

B eLøb fra kr" 0, 5o mod tage s hver spilLeaften af he rr Eigil
Pedersen, men husk lotte'riet~ Det første blev solgt på 10 mi
nutter, så det viser medlemmernes interess,e for deres klub.•

Ved' lynspil i klubben,1 med fire deltage·re og derover, be
tales en af,gift på k.r. 0,25 pr. spiller; d.isse penge går til
hjælp for ubem,idlede med.lemmer, som gerne vil del bage i festen,
men på grund af økonomiske forhold ellers ville holde sig til

.bage, men de rom senere. Afgiften mod.tages af kassereren aLl er'
berr Eigil Pedersen.



S K A K K R Y D S

l

9

10

12

17

:126

VANDRET

2

19

13

23

5

l
l 11

20 I 211

6 7

SfilIED

,8

14

_i: Eør en skakspi11 ar 'have sans for. 10 ~· Stilles
til skakspillerne. ll :. Kan man sidde i"
12: Jysk stedord. 12= Bøn , 14, Må vi sørge fo.r
til jubilæet,, 1?: En brik slås. 18~ EI"ik.- -19, Kine5isk ord. ?1: Mave. ;22: Kan havs s med
modstanderen. _tl: Rust. 24: Dengang. 25: I,Ane.
26: Må ,s·pill erne have. 27: Navn. 28: Ud og
se· jle.•
LODRET
I~ Ha.r formanden udvist flere gange , 2: Forkor
tet navn. ,.2.: Vandløb.. ,:!:_: Fisk. .2_: Undskyld
ning. 6: Barnligt ud tryk. 2= Siges Fanden at ha
ve haft. 8: Forko,rtet titel. 11~ Stedord.
14: Mindre. 15: Emne. 16: Fundam.ent. _19: Asiatisk
ord" 20; Lue. 21: Ubehandl,et. _23~ Gud. 24: Romer
tal"



Gode ideer til festen, ,eller ditto forslag,. modtages af
E.:i:.gi:J. P,e.dersen, der vil forelægge det for festudvalget" Hvis
nogle medlemmer har een eller anden ting; De vil skænke som
gevin.st til de ti am~r.i}<anske Lo tter-i , vil det med tak blive·
modtaget.

H U S K A 1T RES ER V.ER E DAGEN
EP.

---· - - -------· --· -- ·--=-----=·-·--·=-==-==-::::::..--=-=--====·=--==----------

GLEM

D R A G

'
I K I( E A T FI Ø ILE. 0 P

(__A__i' V O S s_J O N S D A G DEN 8 .•

FEBRUAR KL. 1 9 • 1 5
~ - -;;::::~~"'.""'------:--------- ...... ---------..----.---!--

DANJJIARKSMESTEREN BENT LARSEN
----------------------------
HAR INDFRIET SIT- -·- --- -·-- - ----- -
0VANLØSELØFTE"' •.~---·--

om mange ·vil vide ..:. trods den ringe o pmær'ksomåed fra
pressens side - 'har BENT LARSEN nu tilkæmpet sig Deb Nordiske
Mesterskab.

... et sydende hav af skakbegejstrede islændinge er der ~
Reykjavik blevet spillet B kampe for at afgør,e, hvor skabet
skulle stå - .og BENT har på overbevisende måde vist, at han er
den bedste skakspille.r i Norden. Han vandt ,41/2 - 31/2. En

,overgang vaT han to points foran F. Olafssonl På.. læsernes
vegne udtrykker FRIBONDEN håb om, at man arrangerer en aftep

.. nied B"ENT LARSEN·~·i k!ubben, bvor vi kan få lejlighed til it o·p-
leve BENT i topform.

1. HQLDET~HAR NETOP SPILLET MOD 1860,
og resultatet bliver vistnok 5, - 5. H. C. Ivers,en, A" Bj,erg,
og D~mkiær fik alle. et anf'al.d af skakblindhed (uha i) med på
fø,Ig-~nde · 3, nullert Richard Hansen opererede med en dame i
ovez-skud ; det skulle vi have haft lidt mere af. E. Bang fik
to bø,nder mer,e, der pegge skulle til åit trille i dronning, da
modstanderen opgav.



L" .L E P L A N F O R F E B :R U A R
-~==~=======~~~~:===================================~~=~==~==

Onadag d" l.: 1. holdet spiller på hjemmebane mod 1860 :.
2" ho'Lde b (:hold turneringens l .række) spil
ler på hjemmebane mod Su.S.
Øvrige gpill ere afvikl ør hæng,e- og mgl • par
tier

Onsdag d. 8,: 3,. holdet (holdturneringens 3.:vække) spil
ler mod Su"S .. , Byglandsgade 5.1'.
Øvrige spillere afvtia.er turneringsrunder,,
dvs. for mesterklassens vedkommende 8.runde
og andre klasser 10. runde.

Onsdag ~d. 15.: 4. holdet {hold turneringens 4"række) sp7, -
er mod Glostrup S •., "Sie,sta", Glostrup,

medens øvrige spillere afvikler hænge- o.,
mgl. partier.

T,orsdag d. 16.: 5. holdet {holdt.,s ,.række) spiller mod
K .s .. , Gl • Mønt l • 2' .

Onsdag d.

22.: P,okal turneringens 1. og 2. runde spilles
( ae nærmere herom i klubben).

29. : Hænge- og mgl • partier.

Som følge af spil mod fremmed klub udsættes 1. og 2.
runde i Pokalturnering,en t•il 22" febr. - Der vil f,or evt
interesserede endnu være tid til at melde sig -

s i d s t e f r i s t d • 1 5 • f e b r u a r 1 9 5 6------------------------------------------------------------~--

FRIBONDEN udg. af VANLØSE SKAKK,LTJB.
Formand: ,JØRGEN JENSEN, Gl. Jernbanevej I, VA 7061.
Ka s s ~ : · . -H, SGHØLLER JACOBSEN , Arnes te de t 21, DA 8257.
Turnledert -H. VEJRUP, Møll1etoften 24 Kgs.Lyn_gby. LY 3115.
E. BANG, Linnesgade 39 K, FA 1670. trf. bedst kl" 71/2-9:1/2
eller 18-19.
Redaktør: A. BJERG, Ph. Sc.hou sve j 19"1', GO ?'884
Dupl.ik: CAPAX, Kjeldsgårdsv,ej 27B,. VA 120?.



M E L E F O R ANLØSE SKAKKLu·

13. årg. Marts 1'956

S p 1 1 1 e p l a n f o r m a r t s l 9 5 6-------------------------------------------------
Onsd.ag deri 7. ~ Hænge- og mgl" partier p

Onsdag den 14.: Mesterklassen spiller 9. runde 1 og øvrige klasser
spiller 11,runde"

Onsdag den 21 • : Hænge- og mgl. partier.
Onsdag den 28. : Hænge
Onsdag .den 4. april:

og mgl. partier.

Mesterklassen spiller 10. :runde, og øvri
ge kf.aasez- 12.runde.

Den hjemlige vinterturnering skrider t·remad - omend langsomt
-"'or nogle spilleres vedkommende (Mesterklassen)~

TURNERINGSLEDEREN

er f'ølgende re sul tater cpnåe t :
E.D"Voss 5(6), H.Damkier 3(4)., H.Vejrup 21/2(5),
AJ3jerg '2(3), L.P.Laurits,en 2(4).
Egon Rasmussen 71/2( 8), ..A" Jørgensen 51/2( 8), Ch-r.Fa
b e r 5(7), H.Stjemqvi.st 4(7), S.Hcurnann 4(7).
H,.c .Lindsgård ?1/.2(9), Holger Nielsen 61/2( 8), Arne
Jacobsen 51/2(7), Jørgen Weber 51/2(8), 'Poul Petersen
41/2(6) ..
Chr.Madsen og Carlo Petersen 7(10); Th"Thomsen 6(9),
P .J .Jørgiense·n 6(1,o), C. Jespersen 511/2(10), Olaf Pe
tersen 5(6), Arne Nielsen 5(11).

parti,er, tage· sig sammen

Indtil nu
MESTERKLA~SEN:

- - og skulle alle, der mangler en de
og f..§_ dem afviklet~

I KØBENHAVNS ENXELTMANDSTURNER]:NG,, der i marts mån,ed afvikles
i dagene 7., 13. og 21.; del tager fra Vanløse Skakklub følgende
spilleret E.D.Vo,ss - Kurt Køhler - N.Madsen - Egon Ra.smussen -
A. og E. Karlslund - Egon Christensen - A.M.Petersen - Jørgen We
ber - P.J.Jøl;gensen og Jørgen Johansen .



Fra KØBfilTHA.VNS VINTERTURNERING; der nu er af'sluttet,
forieligger følg:ende resul

KLUBTURN~RINGEN'

Brh"S" 36 p (rykker op), Gl .S. 33 P, V .S. 3,2 P,
Vb .s. 31 p, 1860 og Bank .S. 30 p, PoL.S. 18 p
(rykker ned)

-lOLDTURNERINGEN

:3,. række:-"'---------
4. række:

5, række~--------

.S. 26 p, S.S. 2':;1/2 p, Su"S. ~3 p, Brh·.• s... 161/2 p,
Fb .s. og V "S. hver 151/2 p (V .s. rykker ned) .•

.
e ,s. 25 p (rykker op), K"S. 231/2 p, Vb.S.191/2 p,

V •.S. 19 p., Gl·.S. 18 P~ "Firska" 15 p (rykker ned)

V .S. 23 p (rykker op), K..S" 221/,2 p, Pol "S. 211/2 p
He.s. 201/2 p,, Bank.• S" 191/2 p, Gl .s. 13 p (rykker
ned).

K.S. og S •.S. bve r 35 .P• (K"S" rykke!' .op), Su.S.,
251/2 p, V.S. 24 p, Bav,,S. 221/,2 p·, Mint,.'S. 151/2 p,
Kv.S. 10V2 p. .

.Alt i alt har V.S.' mandakehe r' klaret sig tilfredssti
lende. Vort 4. hold, som næste år skal spille i 3-.række,
hvor vi så får 2 hold, ønskes til Lykke med resultatet"

10KALTURNERINGEN, der ,startede den 22. februar 1956 under
ret-beskeden -t ,e· g, n e t del tag el se (i løbet af aftenen
b l.ev del tagerantallet pres.set op· til 24t), fik tro,ds alt et
godt f,orløb i l. og 2,. runde , Der bLev g åe t til sagent - ·

E:fter 2. runde ligger følgende spillere med maksimum
points (2 points): Egon Rasmussen, Jørgen Weber og L.P.
_auritsen skarpt efterfulgt af A. Barkhuus, Einar Larsen,
Jørgen Jensen og H .C .• Lindsgår,d med hver 11/2 point"



. .
STORMESTER TARTAKOWEH AFGIK VED DØDEN--------------------------------~----

I FEBRUAR I PARIS

Tartakower blev 69 år gammel. Han har skrevet et utal af te
oretiske og kritiske arbejde~· - meget af blivende vær'da, For ikke
så længe siden deltog han i en turnering, hvor også Palle Ravn
deltog, og han klarede sig g1imriende. I en match mod J" Enevold
sen trak han det ·korteste strå, men hans analyser bagefter va
Lmponerende , Han har også spillet simultan i Vanløse med fint
resultat. F1ølgende parti illustrerer hans sentens: Det at g Ive
campen liy er en af de største og vanskeligste kunster i skakt

1. e4 c5
2. c3 d5
3. exd Dxd5
4. d4 exd

5. cxd
6. Sf3
? .. Le2
8" Sc3

Sc-6 ·
I.g4
e6
Da5

9. o-o Sf6
10" Se5 - Lx,e2 ~
Opg-ivet { officer me re )

GODT AT VIDE GODT AT UNDGÅ

Caro-Kann: Albins modgambi t:

1. e.4 c6
2. Sbl-c3, d5
3,. Sf3 dx,e4
4. Scxe4 Lf5?
5- Sg3, Lg6
6. b4'~ h6
7. Se5 Lh?'
8. Dh5~ g6
9" Lc4
o. De2
"Sxf7

e6
Ig7 ?
Opgivett

1. d4
2. c4
3" dxe
4. e3 ?
5" Ld2
6. Lxb4
7" Ke2
8•.K el

d5
e5
d4
Lb4+
dx.e3.
e3 .X f2+
f2 .x gl (springer~)+
Dh4+ (alt håb ude).

1. e4 e5 - 2. f4 Lc5, - 3. Sf.3 d6 - 4. Sc3 Sf6
5" Lc4 Sc6 - 6. d3 Ig4 ·- 7. Sa4 e X f - B. Sxc5 dxc
9. Lxf4 Sh5 - 10. Le3 Se5? - 11. sxe5 LXdl - 12. Lxf?+ Ke7
3. Lxc5+ Kf6 - 14. 0 - O+ K x e5 15. Tf5 MAT~

ll! Held - 12: A - 13: Ave
Dame - 21: Vo,m - 22: .Mas - 23: Ir
Ro - 27: Ada - 28: Ro

Lø, sning en J2å KRY~S 09 TVÆRS NO • 1 :
VANDRET: 9: Skakhumor - 10!
16: Billet - 17: H~bs - 18:
24: Da -· 25: Overlade - 26.



LODRET: l .~ Skakhumor - 2: Kr. - 3: Aa - 4: Kvabso
5: Uheld - 6: Me - 7~ Oldemoder - -8: Rd. - 11" Vi -
14: Lav - 15~ Tema - 16; Base - 19: Avo - 20: Ild -
21: Raa - 23r Ra.

KRYDS OG TVÆRS - NO. 2--~--------------------------------------------------------
VANDRET:: 7: Leder - ·9: Sammerral.ubrring - lo; Krigsskueplads
11. Asede - 12: Stilles et hængeparti i - 13: Begynder -
14: Efternavn --· 17: Påvirkning - 18: Dråbefanger - 1'9: Plan
te - 21: Diftong - ,22: Fremdrift - 23:: Titel - 24~ Følelse -. ,
25: Forkortet -titel.

LODRET: 1: Ætiopi.sk titel - 2~ Fugl - 3: Fornavn - 4: Dyr
5. Gør mester - ·6:· •Er alle skakspf.l.Le re - B: Ungt talent ..-
9 ~ Landsby - 10: Forst - 15: Sling,re - 16: .Pige (engelsk)
17: Vækst - 18: Arrig - 20! Jag - 21: Kort - 22. Værsågo'
og spis - 25: Forkort et ti te:.. .

1 - 2 3 4 5 6
I I

7 IJ 1 / l'l( I.C_I k~'l1 ~•n ~I ,a...

0 lo I

I ,, '

I , T :
1- ·-

' . ....,,, I 1.)
11 - - _,·i

~ 0 ,r C J , '
..,.,,,_. .,.

,.- I -"r L

'I

14 I I / I - I - -1 I I 15 j

-8 I f"! G
i

19
- 2o ·21 22 I

23 24 1. : 1(' i

25 r
I f L ~-'¾··~,'l.%>2Ø"'"

I , I ~~

Udgivet af Vanløse Skakklub. - Hed .. ~ .A.BJERG, PH.SCUOUS
VEJ 19.1' - GO 7884 - D,uplik: CAPAX VALB'



M ·ED L
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-i LA D F O R __ N L S E

13. årg •

S P I L L E P L A N F O R A P R I L l 9 5 6-----------------------------------------------
Onsdag den 4.: Hænge- og mgl, partier.

11.: P_ol-cal turneringens 3,. ,og 4. runde.

18.: Mesterklasf:l'en spiller 12 .. , og øvrige klasser
spiller 14. runde.

25.: Hænge·- og mgl. partier.

2 . '• ma J : Hænge- og•mgl. :partier.
. .

Pokal turp. ,eringens 5. og 6. runde. Øvrige
onsdage i maj måned ,er :forbeholdt endnu
resterende hænge- og .mgl. partier •.

SOMMERTURNERINGEN (Skalpe,j,agt) påregnes påbegyndt 30. maj.
Nærmere he_rom i næs.te nr.

PÅSKETURNERINGEN I GRUNDTVIGS HUS NU AFSLUTTET

Som de flest..e ved, blev ·BENT LARSEN danmarksmester for
tredie gang, hele 21/2 points foran n:r. 2, POULSEN" Sidste tirs
dag spillede han mod deri russiske sto:rmester Taimanov - og BENT
fik remis, trods mang,e ugl.e.r..s .. overbevisning om, at han s,tod til
tab tidligt i partiet. Han spillede sort og kom snart i vanske
ligheder, idet Taimanov s'at'te alle sejl til. BENT fik ikke lov
til at .rekez-e, men :må.tte ud qg spadsere med kongen nogle gange.
Alligevel snoede han sig ud a.cf fo~vikli:ngerne og kom ind i et
slutspil, .hvor Taimanov havde b,onde mere. Dette var dog ikke
tilstrækkeligt til gevinst, ide"t BENT spillede sl-utspillet gan
ske ud.mærket. De kom op på 80 træk, ,og da så Taimanov havde sat
BENT pat, strakte ban smilende hånden ud og takkede for partiet.
Også. Jens Enevold sen var i ildeii. Han spillede m.od en ru.ssisk
internat1;onal mester· (redaktøre,n har gle.mt, hvordan navnet staves~)



og fik remis med de hvid,e· brikker. Det vil huskes; at Olafsson
vandt ove r Taimanov i Hastings. Dernæst vandt BENT over Olafs
son, og nu klarede BENT sig, trods stort pres fra stormesterens
side, ganske hæde.r,ligt~ .

V.!\NLØSESPILLERNES RESULTATER----------------------------
I. kl. Gruppe A:

kl.
kl.

Damel{lassen:

C:
C:
B:

K. Køhler 3 p.
Eja.rdam 4 p.
E. Bang 3 p.
H.C.Lindsgaard 5 p (rykker op~)
Jørgen Jo,ha.nsen 3 p"
Esther Karlslund 4 p.

RESULTATER FRA ENKELTMANDSTURNERINGEN------------------------------------

II.-

IV -

-
-
...

(Københavnsmesterskabet)
f.1~sterklassen: Vo aa , 31/2 p.
I • kl • E • Bang • • • • .• 5 ·p •

- Schøller Jac~bsen 4 p.
A. Slente 3 P•
K. Køhler 61/2 p. t ( rykker op)
Egon Rasmussen 4 p,
Axel Karlslund 4 p.
Esther Karlslund 31/2 p.
Hellesøe 31/2 p.
:N • Mad sen ; p • .

III kl., A.M •. J?etersen 6 p.~ (rykker op)
Jørgen Weber 31/2 p"
Egon Christens·en ;1/2 p.
Jørg~n Johansen . ;1/2 P,•
P"J "Jørg,ensen ::. p.

F.RIBONDEN b.ar modtaget følgende
Jv,orfor ikke oprette en permanent r,i::.irik for køb, salg og

bytte af knall,erter, piber,. uldne tæpp,er o~ andre for skakspil
lere mere eller mindre nu1J.uværlige effekt.er"? - Meddel,elser om
forskellige\ ·af klubbens medl,emmer uden for c.et rent "fagmæssige"
ville ,s.ik.kert ,også medvirke til at zv Lkke de hendøsende skakge
m.ytter cp , f.eks. nyheder som:·B. har' anskaffet s:i.g et nyt uld
tæppe til de ko Lde skakaftener. S·. :rikke,r nu kun "Star11, hvil
ket menes at· have s-timuleret hans s),illestyrk,e" Bj. er set
slentrende ben ad Strøget fordybet ~ et ny,erhverv,et Lcmmeakakspfi



o .s.v. - Desuden kunne der jo, med mellemrum bring,es strikke
opskrifter o.lign.,, således at bladet også kan blive til glæde
:for de ellers ~,! _f'g,rsømte skakspillerfruer~ ·

Hils.en HARRY ANDREASSEN.

MEDDELELsER AF OVENSTÅENDE ART MODTAGES MEGET GERNE AF EN STOF
HUNGRIG REDAKTØRi

SICILIANSK

Spillet d-. 14/3-1956 .. - HVID~--Arne Jacobsen
SORT: Holger Nielsen

l" e4, c5 2" Sf3, Sc6 3. d4, cxd 4. SXd4, Sf6
5. Sc3, d6 6. Le2, e6 7. Le3, a6 B" Sb3, Le7
9. Dd2, 0-0 10. 0-o, De? 11. a4, Td8 12. a5, Sd?
13. f4; b6 ltfa. a.xb6, Sxb6 15. Tf3, Lf6 16. Tat'l, Ib?
1?. Tg3, Tac8 18 • f5, Sd? 19. fxe6, fx,e6 20. Lh6, Kh8
21" Lx,g7+, Lxg? 22. TxL~ KxT 23 .• Dg5+ Kh8 24" Tf? 'Tg8
25. Dh6 Db6+ 26. Kfl, Sf8 27. Df6+, opgivet"

Fra københavns.trurnerangen r

Spillet d. 21/3-1956. - HVID~ :F. Brøndum, 1860
SORT: A.M"Petersen 6p III r.

1. Sf:3 Sf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg? 4" 0-0 0-0 5. d4 d5
6. Sd2 b? 7" c4 Lb7 ,8 .• e3 Sd7 9. Tel c5 10. cxd Sxd
11. e4 Sb4 12 •. Sb3 cxd 13 .• Sbxd TcB 14. a.3, Sc6
15. b4 SxS 16. SXS SIIL:5 17. Tbl Sc4 18. Sf'3 DxD
19. TxD Lxe4 20. Sd2 SxS 21. LxS LxT 22, TxL Tc2
23. Le3 Ta2 24. Lcl Ld4 25" Le3 LxL 26. fXL Txa3
27" b5 Tc8 28. e4 Tc2 29" Opgivet
--------------------------------------------------------------
LØSNING PÅ KRYDS _OG 'l'VÆRS NO, 2:

VANDRET:· 7: Redaktør - 9. Uno - 10" Val - 11. Sled - 12. Bero
13~ Elev - 14. Bjerg - 17 .• Rus - 18. Degn - 19. Te -
21: Ou - 22. Id - 23. R - 24 .. Velvære - 25. Æresmedl.

LODRET: 1: Ras - 2. Due - 3~ Anders - 4. Ko - 5 •. Øv-e,lse -
6. Rare ..... 8. Lovende, - 9. Lejre - 10. Be ... 15. Duve

16. Girl - 17. Træ - 18. Olm - 20. ve, - 21. Es -
22 • .Æd.
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FRIBONDEN udg, af' VANLØSE SKAKKLOB
Formand: JØRGEN JENSEN, GL. Jernbanev,ej I,, VP:, 7,o61
Kass.: H" SCHØLLER JACOBSEN, Arnes'tedet 21, DA 8257.
Tumleder: H. VEJRUP, Mølletoften 24, Kgs.Lyngby .. LY 3115"
E. BANG, Linnesgade 39 K, FA 1670, trf. b,edst kl. 711/2-91/2
eller 18-19.
Reda_ktør: A. BJERG, Ph. Schousvej 19.1', GO 7884
Duplik: CAPAX, Kjeldsgårdsvej. 27B, V.A 12o7



D L E tv! S l3 L A D F O R V .A N L Ø S E S K A X .L U B

13- årg. Maj 1956

TO ONSDAGE, HVOR VI ALLE MØD"ER OP,!

1. SIMULTANSPIL den 16.5, (vi begynder kl. 19.30) a-r deµ inter
national,e jugoslavisk~ spiller Andric. ~er har vær,et i ilden
mod de forskell'ige jugoslaviske ,stor.mestre med godt resultat.
Desudan vandt han for nylig en. stærkt besat lynturnerin
sit hj:emland. Vi har derfor noget spændende at vente os.
Altså: ONSDAG D'EN 16. M'AJ ! I

2- GENERALF O R S A. ML IN G

. ONSDAG DEN 30" MAJ l !--------------------
Her er der endnu-mer:e grund til at give møde og - om man vil
kritisere bestyrelse'n sønder og sammen., komme med nye ideer
eller blot oppener-e (på saglig vis) for at få en meningsud
veks:ling i gang"

Der bliver følgende dagsorden:

(Ideer til jubilæumsfestlighederne
kan vel endnu f'remf:!æ'ttes, også som
skriftlige forslag?)

• .L

1. Protokollen for sid.ste general forsamling
2. Formanden aflægger beretning.

Ka.ss,ereren aflægger beretning.
Indkomne -forslag.
Valg.
Eventuelt

3.
4.
5.
6.

'gV!;NTCP!:LLlil FORSLAG skal være indleveret til formanden mindst
' -10 daæe før generalforsarglingen5, afholdelse den 30. maj.
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--oLGER NIELSEN har sendt FRIBONDEN føl1gende interessante "fælder:

D.e.r., er nogle. spdTl.ez-e, de~. menez-, at fældespil ikke har noget med
skak at gøre, og almindeligVis er fæld,erne også ,så let gennem
skuelige., at man. kun har· et skuld,ertræk til over-s fo,r dem, men
hvad mener De om nedenstående åbningsv.ariant, som dr. E:UWE .kalder
"den smukkeste åbningsfælde, jeg kender- .. "

Tvunget. Om Kf8, så Se6+.

8. Sg5 ·- e6

Den sorte di,onning har nu

d8 - b6
Dp6 ·- b4+

DdB - a5+
Da'5 - b6
Db6 x b2

går dronningen til a6 eller
b5, kommer 10. Se?+

Lo.· c2 - c3 Db4 - c4
Se6 - c7+ .KeB - dB

12. b2 - b3 og D. er tabt.

a. ---tl!!!II
9. Lcl - d2

10. a4 - a5
ri , Ld2 - c.3-l
D" er etter f'anget,. da Db2-b5
besvares med

to muligheder:

A: 8.
9" a.4 - a5

e? - e5
d? - d.6
Sp8 - d7
c7 .... c6
Sg8 - h6

Sh6 X·f?

1. e2 - e4
2. Sgl - f'3
3. d2 - d4
4. Lfl - -o4
5, Sf3 - g5
6" a2 - a4
Det træk, Hvid vil lokke
modstanderen til at gøre,
er - Lf8 - e?, som jo el
lers er nærliggend,e, men
viser si.g at være en fæl
de , som koster "pf.gen" i
alle varianter.

7" Lc4xf7+

Ih nej, hvor blev jeg glad og skør.
,Jeg tænkte, vores r,edaktør
sit trykkeri 'har lukket i
og som de andre gået i bi;
men så kom bladet ind ad døren,
og ih, hvor blev jeg glad for Søren.
Og sikket bLad I Det store sus
med Bj,erg-Farti og s"tor r-ebus,
og noget ganske nyt deri
om Harry A's bijouteri!



Nøj1, Bjerg- har Lkke fået nykker,
han sidder for sig· selv og trykker
et hyggeligt og ensomt sted
og har papir og blyant- med;
men Bj,erg han siger vel som s.å:
Mit trykkeri g~r ej i stå,
for jeg er både arbej dsgi;yer
og typograf med arbejdsiver.
Med den slags er vi som bekendt
just ej for tiden ovez-rendt ,

Til slut jeg så en hilsen sender
til klubben og dens mange venner
og også klubbens far, herr FABER.
Fra dårlig spiller dygtig taber

B. C .,

S P I L L E P L A N F O R M A J l 9 5 6---------------------------------------------
Onsdag den~-= Pokalturneringens 5. og 6~ runde.

Øvrige onsdage, bortset -fra 30. maj, er helliget hænge- og mgl.
partier.

R1!:ST~RENU~ PARTI~R s k a 1 være færdigspillet senest onsdaa: d.
23. maj , 1 idet klubbens årlige general forsamling afholdes d.
30. maj - se andet steds i bladet.

HOVEDERNE RULLER ... !--------------------
I månederne juni.. juli og august går vi på 11krigsstien'' igen -
idet der igen i år spilles "SKALPEJAGT" efter de hidtidige reg
ler. Sidste spilleaften inden for denne turnering bliver nærmer3
fastsat i auguatnummer-ej ,

Reglerne for "SKALPEJAGT" vil blive opslået i klubben.

.==;============:===~=~==;=;~~=~:=;==============:=~=~===========



TURNERINGSRESULTATER

2' KLASS~ har som den f'ørste klasse afviklet partierne! Gid den
ne ene r-ga kunne brede sig til andre klasser - det gælder navnlig
mesterklassen, hvor der er for meget "værkstedsarbejde"!

I 2• KLAS.SE blev resultatern,e:
A. JACOBSEN 9 p, M.C .LINDSGÅRD 81/2 p,, JØRG" WEBER 8 p, POUL
PE'r~RS'E:N 71/2 - HOLG"E:R NIELS~N og A. M. P~TE:RSEN hver 61/2 p,
'EGON CH!RIST~NS"EN o,g NØRREGÅRD PET"ERSEN hver 4 p. • POUL HANS'EN
31/2 p og G. BORCH 3 p"

MEST'ERKLASSEN
E. U. VOSS 6 p (7) - H. DAMKIER 5 p (7) - H.C"ITIRSEN 41/2 p (8)
L. P" LAURITSEN og 'TICH HANSEN hv,er 4 p (6).

l. KLASSE:

EGON RASMUSSEN 91/2 p (10) ! - V. OLSEN og A. JØRGENSEN hver 61/c. .P
(10) - H. STJERNQVIST og CHR. FABER hver 5 (9).

3. KLASSE:

T.H. THOMSEN 911/2 (13) -· OL.AF PETE:.RSEN 9 (10,) - CHR. P .• MADSEN
9 (13) - CARLO PETERSEN B (12) - C. JESPERSEN 71/2 (13),
N. AASKOV 61/2 (11)

FRIBONDEN udg. af VANLØSE SKA.KKLUB.
Formand: JØRGEN JENSEN,, Gl. Jernbanevej 1, VA 7'061
Kass.: H. S,ch,øller Jacobsen, Arnestedet 21,.DA 8257
Turnleder·: H. Vejrup, Mølletoft,en 24 Kgs.Lyngby LY 3115
'S. Bang , Id.nne sgade 39, k, PA 16?o, trf'. bedst kl. 7'1/2-91/'?_
eller 18-19.
Redaktør A. BJERG, J?h. Schousvej 19~1' - GO 7884
Duplik: CAPAX - Kj,eldsgårdsvej 27E - VA 12o7



FOR VAN 'K 'I{ L u· B

Nr. 6

i.•
Til den tid er der gået 25 ir
siden. VANLØSE SKAKKLUBs etif·t,el-

. se. Det må vi fejre ied at møde
op i stort antal med damer, og
og vi skal nok blive rystet end
nu mere sammen, end vi. allerede
er.

Vi begynde·r kl. 18. 3o med bugnende borde:

LØRDAG DEN 6. OKTOBER
• I

FOR JUBIL~~FES~!:N

"

,, Sildebord
Kalv,ekot,el,et, med gefl-'YSe etc.
Salater for enhver ..;smag (hjemmelavede)
LeverposteJ med champignons
Rødspætter (lækre og lune)
Ost . - - _ .._ ·
Øl + snaps!

Eventuelle. talere opfordres a11e·rede nu til at gå i skarp træ
ning. Der skai nok være nogle af 0de gamle", der har lyst til
at mindes et og andet, det ~ære sig af skak.lig elle.i;-. anden art.
:år den ene snaps - eller kanske to, - har haft den· ønskede virk
ning, kan man slappe af til underholdni.ngsmusik og optræden ,
Endelig bliver der dans (og sang), til benene ikke vil mere.

Pris: kr. 20.oo pro. person~.

NB! Var det ikke en ide at botal,e biliette·n eller en del deraf
til den første ,eller i h'vert fald i god tid? Kassereren
ordner det på lempelig,e vilkår, dog ikke sådan at forstå,,
at FRIBONDEN finder pl'isen høj. Vi får uden tvivl både
fornøjelig, hyggelig og madlig val.ut a for penæene !

- -



Indtil da er der sommerskak med sk,alpejagt hver onsda.g indtil sidst
i august, da vi spil:J.er de sidste to runder af pokalturneringen.

;:

Så begynder jubilæumsturne,ringen i september m.ed sidste spilledag
den 3. oktober. Dernæst feste,n og 9n,!leli:g VINTERTURNERING:EN'S be
gyndelse i oktober:

MESTERSPILLEREN ANDRIC FRA JUGOSLAVIEN-------------------------------------
Vandt 2o partier a.f 32.
Remi serede 6 partier.!
Og tabte: 6 part i er!

Alt i alt et godt resultat for VANLØSE; men herti·l-.. må- ·siges, at
simult:anspilleren havde en :stærk forkølelse. _A~.!t.g~vei ..~.Piii~de
han p.! livet løs - hurtigt og aggre,ssivt ,.
VIND'ERNE: R.. Hansen

Vejrup
Jørgen, Johansen.
'Bjerg
Egon Ra.smusser,
Slente

De halve points __gik til:

Jørg,en 1Neber
E. Bang
Lindsga.ard
A.· M. Petersen
Schøller Jacobsen
Arne Jacobsen

Sommervarmen gJorde, at kun 25 med
le.mm.er mødte op. Stj ernqvist var den
myndige dirigent som sædvanlig.

Det blev en hurtig og still,e genaralforsa.mling uden nævneværdig
oppossition. H,er er enkelte punkter:

orm.anden regnede stærkt medt at medlemstallet, der var gået
lidt tilbage, vill,e stig,e til ?5 medlemmer i jubilæumsåret.

Jørgen Weber blev hyldet for stærk:t spil mod de fremmede (alle
vunde t r )

Pokalturneringens sidste to runder spilles fæ:rdig i august"
Skalpejagten går ind den 6./6 •

Schøller Jac.o,bsens store e.rbej de med at eort·ere, og 'male alle
klubbens brikker blev fremhævet og applauderet,

Man vill'e arrangere en jubilæumsturnering i septembe,r
..:ngen forslag var ind.kommet.

GEMERALFORSAMLINiGE.N

DEN 30. MAJ 1956



Genvalg over det hele!

Derpå.gik man. over til præmieuddeling samt holdlyn"

---
,JUB,ILÆUMSTURNERINGEN

I

Alle .spill,er mod alle me d handa.cap efter spillestyrke. Turne
ringen løber over 7 runder, der afvikles i dagene· 5/9, 10/9,.
12/9, 17 /9, 19/9·, 24/9,,· .26/9 og 3/10.. Monrads sy.st.em anvendes
uden korrektion. Handicap give,s efter samme retningslinier som
i pokal turneringen, blot anvendes fuld spilletid"

End skudr kr. 2. oo , PRÆMIER: Der bliver 5 præmi-er- ·a kr. 100 • 50,
30t 201 og 10 kr.. Ved ligestilling deles, præmierne, så der bli-
ver nok skarpt spil!

Det bemarke s , at der spill,es på fem onsdage og 3 mandage. Hænge
partf,er skal afv:i:kles privat inden påfølgende runde!

' '
Vi kan alts§ godt indstilte Oij_pi at reservere hele september

·måned og ,3. oktober til spil i klubben og dernæst gå over til at
n.yde livet på festdagen den 6~~ok'tober"
Denne turnering bliver desuden en god opvarmning til. vinterens
kampe!

B I B L I O T E

Kassen - denne gang med bøger - er åben for alle spillere ganske
gratis" Husk blot at anføre lånet på d,ertil indrettede kort og
at aflevere bogen eller bøgerne inden for en rimeli.g- tid.

'Prøv at se ,efter .På hyld,erne hjemme, om der ikke skulle være en
bog eller to,, der ikke blot har samlet at øv, men som gerne vi
tilbage til kLubbens bibl.iotekskas.se snarest. TAf<,.:

0 B S !

FRIBONDEN kommer næste gang i midten af august" Igen
ber og naturligyis i okt,0:ber med et jubilæumsnummer.

Red"



-;. I

VlN'l'ERTURNERINGEN
Selv om der mangler enkelte partier i klubben.s for-nemste turnering
her i ,j1uni måned t , vil det alligevel være på sin plads på nuværende
tidspunkt at bringe den fuldstændige stilling i de enkel te klas.se.r:

MESTERKLASSEN .... , • •

H. Da.mkier 6112 (mgl l pt), :m.· D. Voss 6 (mgl 1 parti), H. C. Ivers,en
6, H. Vejrup og K. Køhl,er hver 5, Rich.. Hansen 41/2 (mgl 2 pa.rtiar),
Jørgen Jensen, Soli.øller Jaco,hsen og P. Friis hver 41/2 (mgl. hver 1
parti) , 1.· P. Lauri t sen 4 (mgl. 1 part i) og· E. Bang 1/2.

Det vil ses, at der har været kamp om hvert point
stadigvæk!

l, KLA:SSE
Egon Rasmussen 9Y2, V. Olsen 7, A. Jørgensen 61/2, Chr. F,aber og H.
Stj,ernqvist hver 51/2 (mgl. hver l parti.), A. Barkhus 5 (mgl. 2 par
tier)., s. Houmenn 41/2 (mgl. 2 partier), N. Madsen 41/2, Eigil Peter
sen 4 (mgl. 1 parti), E. Hvalsø Petersen 311/2, H. Bengtsson 3 (mgl.
2 partier)t Hj. Hanrsen 21/2 (mgl. 1 parti).
Her er der ligeledes spænding i såvel top (bortse·t fra 1.pladsen)
som bund!

2. KLASSE

Arne Jacobsen 9',. H. C .• Lindsgaerd 81/2, Jørgen Weber 8, Poul Peter
sen 71/2, Holger Nielsen og A. M" Petersen hver 61/2, Egon Christensen
og Nørregaa:rd Pet0rsen hver 4, Poul Hansen 31/2 og G ... Borch 3,,
~ndeli~ en klasse, der er færdigspillet - et eksempel til efter
følgelse!

3. KLASSE

Th. Thomsen 91/2, Olaf Petersen 9 (mgl 2 parti~r), Carlo-Petersen
og Chr. P. Mad sen hver 9, C. Jespersen 71/2, N. Aaskov 61/2 (mgl.
2 partier), Arne NieLsen 61/2, P" J. Jørgensen 6 (mgl" 1 parti),
Jørg. Johansen 6, Ernst: Hansen 5 (mgl. 2 partier), Frede H. Mad
sen og H. Ring hver :; (mgl. hver 2 partier), Vald. Je.nsen 21/2
(mgl .• 4 partier) og ~runo Sttller O.
En væs,entlig års.ag ttl', at denne klasse ikke er færdigspillet,
må søges i det.forhold, at spiller,ne Olaf Petersen. N. Aaskov,
H. Ring og Vald. J,ensen er indtrådt efter turneringens begyndeLse ,



Det henstilles endnu en gang til de spillere, der mangler par"'."
tier, at afvikle disse snarest, evt. gennem aftale med på.g-æl-

. dende modspiller.
- .
Dette gælder navnlig s_pillere i de klasser, hvor de:z:- skal finde
kvalifikationskampe sted" Vi skulle jo helst være færdig med
denne aæsons vinterturnering,. f,ør vi skal til at spille jubi
læumsturneringe:n, der påbegyndes første spilledag i september
måned.

Tænk nu over det sommerferien står for døren!

'TURNERINGSLEDEREN'

D R O N N I N G G A M B I T Ålborg Skakforenings
vinterturnering.
Mestørklassen. 21.nov.1935

Løberen kan ikke slås med
ordel - tværtimod, da en
springer må gLve.e i bytte,
og Hvid fAr et stærkt an
greb.

Lb4 x c310.

Trafikass.
JAKOBSW

e7 - e6
d7 - d5
LfB- b4
Sg8- f6
Sb8-d7
0 - 0
b? - b6

Fabrikant"
L.J? .. LAURITZEN:
.l. c2-·c4
2. d2-d4
3. Sbl ... c3
4. Sgl-f3
5. Lcl-g5
6" e.2 - e3
7. rxn- c2
Den gamle forsvarsmetode,
der næsten ikke bruges mere,

'dels p! grund af det af
Hvid i partiet anvendte mod
træk, der f-orringer virknin
gen .af løberflankeringen,
dels fordi de hvide felter
på dronningeflø,j en svækkes.

(A~W.)
8" c4 x d5
For at spærre for løberen
fra b?.

Løber til e7 var vist bedre.

Tårn e8 var antageligt det
rigtige.

d5 X ,e4
g? - g6

Tf8 - e8

h6 X g5
Sf6 - e4

11. b2 x c3
12. h4 x g5

13, Ld3 x e4
14. Dc2 x e4

En. sjældent heldig og hu~tig
afgørelse mellem jævnbyrdige
modstandere. (Noter af L.P,

Laur-ftzen)

Nu er der mat i 2 træk, -
f6 eller f5 var bedre, -men
Sort bliver mat før eller
senere.
15. De4 - h4
16. Dh4 - h8

e6 x d5
h? - h6Lfl - d3

h2 - h4

8.
9.
10



KORRESPONDANCE-FAR.TI

meLLem at oekho'Lmme s't ez-en BENGT HORBERG og BE.NT LARSEN, spillet
.i det svenske blad DAGENS NYHETER med et træk om dagen.

Partiet begyndte i december 1955, og strakte sig over ca • .3 måneder.

svenskeren spillede hvid.

f"

Kf6,

T X T
20.
21.

21.

tilfreds. med stilli:q.gen".
19. Le2
20. Tb-dl

Doublerede tårne i den eneste
åbne lini,e kan Sort naturligvis

Her går kongen til angreb.

22.. Kc2 Ke5.
23. Tdl ,c6 ··,
24. b3

For at frigøre den hvide
springer og forhindre den
sorte i at komme til c4~

24 , ~. • • • • Sd7
25. f3
Dermed er kongebonden godt
garderet, men den hviqe lø
ber er samtidig indestf,Bngt.
'Den må blive stående, hvor
d·en står til ringe nytte., men
en. hel del be s,vær for· Hvid:

26. Td2 aS
27. Sdl Sc5
28. Sb2

Her står denne springer godt
og behersker de vi..gtige felter
a.4, c4 og d3.

d5 x c4
0-0
Sc6
Sd'?

Sb6
f5
f4

Sf6
- ,g6

d5
·.g7

d.4
c4
Sc3
Sf3 -
Db3

Le3
Dc5
0-0-0

5. ·----
6. Dxc4
7. e4
8. Le2

9.
10.
11"

Springeren skal over :tor
at genere dronningen, og f...
bonden skal fremI

En int ere aaarrt vari.ant af
Konge-Indisk, som afviger
fra de mere kendte baner"
Den hvide dzonnd.ng kommer
tidligt, måske for tidligt
i spil.

Dette fremstød er typisk
for Bent Larsen. Svenske
ren har sit modstød parat!

12. d5 Sc6-e5
13,. Ld4 Sxf3
14" Lxg7 Kxg7
15. Lxf3 Då6
16. Dd4+ e5
l?. dxe e.p.+ Dx.D
tvungent.
18. T X D LX e6

Efter dette træk hed det
i en af kcmmerrtar-e rne til
partie.t, at "Hvid kunne være



Dansk spil på begge fløje.

34. Txa5

a-bonden står i slag, men
på 32 Txa5 følger Lxb3!
Og så kan hvid ikke slå
Labar-sn, for efter 33 axL,.
Sxb3+ vinder so,rt en kva-
).i ~et.

Tg2
Txh2
Ke5
Kd6
Lb3

TxL+!
Sd4+

ov.er1 at sort prisgav f
bonden for at slå på a.2.

Tg6

Nu afsløres ideen med g
bondens fremstød. Der_ skul;te
ekaf'fes en åben linie for
tårne,t ..

39. . Tf,8

Sort tilbyder igen afbytning
af t åznene; men hvid be takk.ar
sig.

40~ Tf6 Se6

Td6+ måtte selvfølrgelig ror
hind.res. Jeg havde ventet
Le6

41. Sd3
42. Sel
43. Sc2+
44. Tf5+
45. Ke3

46. Sb4
47. - K -X T

Opgivet

Sort sl 'ir n.aturligvis tårnet
i næste træk og vinder slut
spill,et legende let.

Td6
g4

Td8
2.S,.
29.

32. TcB
33" Ta8

Hvid vil i.'kke finde sig
i at blive helt indesnøret"

'Td?

Bent Larsen har ikke noget
imQd en ;fore·nkling.

30. Ta8

Svenske.ren går. til angreb.på
fløjen.

Kd4
- og den sorte konge går
frem :som centerforward!
Den truer med ~~· gå videre
over e3 til f2 og erobre
løberen. Derfor.:

~l_,., K~2 g5

Alligevel! ...
34.
35
36.

g X f
Ta8

gxf3
Lxb}

Løberen kunne jo ikke slås.

36~ • . • . . Lf?
3?. Tf8 Lxa2
--· - 'lf ■

Flere indlæg i det svenske
blad udtrykte forbavselse
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M E DL E LAD OR VANLØSE SKAK

•

§~!i~§_QY1g_ym~~~E{J!Q:~_!2~2L22

I MESTE,BKLASSEN ligger i øjeblikket tre spillere lige med hver

61/2 points, nemlig E" VOSS, H. DAMKJÆR og RICH. HANSEN. Der

.s.pilles af disse tre spiller@ en særlig turnering om den ære

fulde titel: KLUB·MESTER.
I

~ l .• runde

~ 2. runde

~ 3. runde

P'. LAURITZE:N
JØRGENSEN

FRIIS
OLSEN

- L.
- A.

- P.
- v.

P. FRIIS
V. OLSEN
A. JØRGENSEN
L. P .• LAURITZEN

Med hensyn til nedrykning fra MBSTERKLASSEN og oprykning fra

1 •. KLASSE b,erører ciet:te .f,orhold sp.illerne :. P" FRIIS og L" P.
' ' .

'
LAURITZEN samt V. OLSEN og A. JØRGENSEN"

Der spilles· ..således -mellem de pågældende:

1) V. ·oLSEN - 4) P. FRIIS
2) A. JØRGENSEN .... 3,) L. P. LAURITZEN

Partierne henstilles afviklet s n a. rest og sene:; t

i ~d-~e n u d g· a n g e n a f s e p t e m b e r - __(NB: 1956J

Det påp,eges, at JUBIIAUMSTURNEn.INGEN løber over hele september
md. 1956"

TURNERJNGSLEDEREN.



ø
ALTSA-: 1 ø r d_ a ,g_

----- k l •

Sildebord
Kalveko te:J.,e· t med gemyse

\Salater en ma.:ss,e·
Leverpostej med champignons
Rødspætter ( varme )
Ost -t Øl -t S11.aps -'

og så er d,er BAL bagefter.

B.ILLETTER .a kr. 20.- fås hos
r&n. Kræv nu ind i god ti,d-,
at v~, kan få uds.olgt ~

kassere ...
så.ledes

OB,S: Til glæde for mange :af os spillere og til ubetinget letw.
telse for familien~ og vennerne bliver det en skakfri af-

Lad mottoet for aftenen blive: JUB,EL OG JUBILÆUM\

-
BILLEDSKØN DAMEFANGST I FRANSKt

1.
2,.
3.
4.
5,.
6.
?.
8'.,
9.

e14-
d4
Sb-d2
e5
Ld3
o3
Sg-e.2
Sd-f3
c--o

e6
d5
Sf6
Sd7
o5
Sc6
Db6,
Le?'
o-o

LO. .Se ...f4
(Der kan nu

11. Lo2
12. Dd3,
13,. dXc5
14. Sf3,-g5
15. Dxh?+
16. Sgxf7+
17" Sf4-g6

Kh8
slås på dLJ.)

Tf-ga·
Sd-f8
Le?xc5?
Sc&e5·
S:f'Xh7
se5x·t7··
Mat.

BENT LARSENS TRIUMF

Træningsturne·ringen her i byen for vore olympiske skaks·piller,e,
der skal til Moskva i september, blev vundet meget overlegent
af BENT med B points, dvs. 3 points foran no. 2, EIGIL PEDERSEN.
BENT vandt, ?' partier og spillede 2 partier til remis,



SKAKKLUBS

JUBILÆUMSTURNERING

Hermed indbjlldes De, til deltagelse i klubb,ens jubi.
læumsturnering, cler påbegynd,es den 5. ,september 1956 og
afvikles over '? runder efter M,onrads sys.tem. Der spil

les følgend,e onsdage e d. 5., 1.2"1 19. og 26. s,ept,ember

samt 3. oktober - og følgende mandage: d. 10., 17. og
24. september

Par-tde rne på.begyndes kl. 19 .30 og spilles med 40
træk i de første· 2 timer og 20 træk i hver flg. time•

Bandd.caps spillerne imellem vil fremg! af en i klub

ben ophængt fortegnelse, der tillige vil indehold1e oplys
ning om. de enkel te ,s.pilleres plac,ering i kl.aase rne ·

Såfre.rnt De ønsker at del tage i turneringen. hvor
der vil blive udsat 5 præmier !)å henholdsvis 100, 50, 30,

20 og 10 kzcne r , bedes De snarest og senest den 29. au
gu.st amnelde D,eres del bageLae til klubbens kasserer, der

samtidig med glæ,d,e vil modtage indskud a kr. 2.-.

BESTYRELSEN



Som b ekendt vandt han-r·· en s"tærkt besat turn.ering i Gijon
foran DARGA og O'KELLY, TORAN og PEREZ.
HER TO PARTIER FRA KØBENHAVN:- . .__ ,__ - ---·-·-·- --- ------ -·-- __, _
1.
2.
3.
4.
5.
6.
?'.
s.
9

10.
11.

c4
Sc3
g3
Lg2
e4
Sge2
o-o
d4
dxe
1'4
h3

es
d6
g6
Lg?
Sh6
o-o
f5
Sc6
sxe
Se-g4
Sf6

l.2"
13,.
14.
15.
16.
1'2-.
18.
19.
20.
21.
22.

Kh2
Sd4
sxs

- LX~4
Sc2-
se3
Do2
Sg2
Ld3
Sh4
Ld2

c6
Sxe4
fxS
Db6
Le6
Tf-e8
Ld4
Do5
Dh5
Sf5
SXg3

23.
24.
2.5.
26,.
27.
28.
29.
30.
31.

KXg3 Lf6
Sf5 LXf5
LXL g,cL
Kg·2 T-e2
Tf'2 Ld4
TXT DxT+
Kbl Df3+
Kh2 Lf2
OPGIVET

HVID: AXel Nielsen
SORT: Bent Lar,sen

1.
2.
3.

,4

5"
6.
7.
8.
9

10.
11~
.12.•

Sf'3
e4··
d4
Sxd
S,c3
Le2
Sb3
o+o
S,d2
Sc4
Le3
Sb6

c5
d.6
cxd
Sf6
a6
e5
b6
Le?
Le6
o-o
Sc6
Tb8

13 ..
14"
15.
16.
l?'.
18.
19.
20"
21"
22.
23.
24.

Dd2
SxS
Sc5
Sxe6
Sc4
Dxe3
Ld3
Dh3
c3
Dg3
f4
Dg6

Sxe4
d5
d4
f'Xe6
dx,e3
De?
Tf4
Sd~
Th4
Sc6
,eXf
Lc5+

25.. Khl Se7
26. Dxe6+ Kh8
27. Se5 Tf8
2.8. Sg6+ SXS
29. Dxg6 KgB
30. Tf-el Dd7
31. D:h?+ Kf7
32" Lc4+ Kf6
33. T•e6+ Dxe6
34" LXe6 JQc,e6
35. De44 Kd6
36. b4 Le3,
37" Tdl+ OPGIVET

med offic.erstab

Hvid: E ent Larsen
Sort: Eigil Fede rsen

Siciliansk:

"KASSEN E:R ÅBEN "

HVER ONSDAG .. • .. men desværre er den også ved at være T O M ••
Restancerne er i som.mennånederne svul.meu op til et ganske anse
e-l"ig,t beløb. Disse restancer bedes venl'igst indbetalt snarest
t:11·· KASSEREREH

SKALPEJAGTEN Der har været jagtet livligt ,af f!, men ivrige
skalpejægere. I .ø,jreblikket er stillingen:

l. KOHLER med ikke mindre end 23,l point.s'B 2. SCHØLLER J" 173·
peIn bs , ·- 3. LINDSGÅRD 1 156 points.. - 4. WEBER 136 points.
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elle.r 18-19.
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Du.plik: CAPAX, Kjeldsgårdsvej 2?B - VA 12o7.



LAD FOR V.AN
-■-~-- _...e..::...: ~-• - I ..... , , -a

13. årg. ·september 1956 Nr. 8

1.: Køb s.nar,est billetterne til JUBILÆUMSFESTEN DEN 6. OKTOBER
- og de 20 kr. pr, næse ,er godt givet ud. Afts!: Opsæt d,et
ikke til sidste øjeblik:

2.: Gå til skakbibliotekare.n og hli.v v1is (d.v., s .• Damkiær).

3 .. : Sidst men hels:t først: Kassereren modtager gerne besøg,
Der er altid lbent hus!

==oOOOo===·

OPRÅB .FRA FRIBONDEN TIL MEDLEMMERNE!

Alt godt· stof modtages til næste nummer af blad,et, d,er ger-ne
skulle blive noget udvidet i anledning af jubilæet. Tænk over,
om der ikke skulle være en eller anden skakoplevelse,, v:i alle
burde have del i. Kom med et indlæ-g om, hvordan De (henb.olds.vi·s
du) kom på den t·anke at vælge VANLØSE SKAK.KLUB som onsdagsven
inde - eller fortæl den store læserskare om Deres første vaklen
de .skridt pi d en skaklige Løbebane , Lidt kritik og gode forålag
ti.l gavn for klubbens fremtidige trivsel er ogaå på sin plads.
Re-daktøren tillader sig i denne forbindelse at rette en sæ.rlig
indtrængende opfordring til' ·de gamle i-gårde om at stable klub
bens historie på benene" Her tror jegc, klubbens stifter har no
get at sig,e os. Ti)._ o+'.'ientering ~qr _n;y,:e spillere, vi.l FRIBONDEN
gerne påpege, at det er i kraft af hr" FABERs initiativ for 25
år siden, at vi nu kan møde s ·hver -onsdag vt Vanløse til skaklig
dyst. Også VOSS, V. OLSEN, IVERSEN og andre .trofa.ste medl,emmer
vil kunne kast~ lys over gamle dage, tror jeg. Med håb om et
hav af bidrag, s:idder J,eg i ulidelig spænding o,g ..venter på post!
(Porto refunderes gerne) RED.AKT.ØREN

.... =;;=oOOOo,:;:::;;: -
FRIBONDEN udbeder s,ig partier fra JUBILÆUJll!,STURNERrNGENn

T~l glæde og belæring for vore læsere vil dette bLad forsøge '-'at
.bring,e interessante partier fra den igangværende turnerihg, ·MEN
KUNr .DE PART.IE.R, DER INDKOMMER TIL REDAKTØREN, VIL BLIVE INDLEMME'f
I BLADET!!! Og skulle der im,od :forventning indgå ,et utal af par-



tier, vd.L FRIBONDEN foretage et skønsomt udvalg. - ,..... -· JUBILJEUMS
pARTIER? skreg den ulykkelige, skaksto,fhu.ngrige redaktør.

ANDERS BJERG
• (redaktøren uden stof-)

SKALPEJÆGERii:ES
SLUTRESULTATER

..K--:ø-_H LER løb af med de fleste skalpe., d.v.s" 229 ;eoints ..
Nr. 2, SCHØLLER JACOBSEN inkasser,ede en præmie foruden 191 points.

Nr. l blev LINDSGAARD med 179 p.

Det ka.n måske more en og anden at høre, at nr. log nr. 2 ikke del
tog i sidste "skalpeaften", eftersom de allerede havde fået alt for
me:r.1ge ofre, i gyngen til, a.t nogen kunne true dem!

==00000==

MAND G I M O S I{_]'_A

EN DE~LIG DAG FOR DANSK: tSKA,K!

Som Gunnar Nu-Hansen ville udtrykke det, er de danske skakgutt,er NU
i finalegruppen og skal i de .næste f'j orten dage spille mod 11 andre
finalister, dvs. Sovjet (naturligvis), Bulgarien, Schweiz, Vest
Tyskla.nd, Arg,ent.in:a.;· Jugoslavien, Israel, Stor·bri ttanien, Ungarn,
Czekoslovaki,et og Rumæµien. Her f'år de,t danske hold hård· modvind,
men med lidt medgang skulle vi nok kunne undgå sidstepladsein"
Det var Chr.. Poulsens remis mod hollænderen Kramer (der havde bonde
mere), der fik os op i den fine gru,Ppe. Bent Larsen har, så vidt
vides, klaret sig godt" Han vandt forleden over d,en inte.rnationale
mester Prins:, men nu skal han bide sk,eer med de store. Lad os, håbe,
at de undervurderer hans skaktalent,. når de kritiske stillinger ind
tr,æffer. Det skal blive interessant at se, hvordan verd@nsmes·teren
behandler voæ danmarksmester. Det hører vi nok noget om, når BENT
FOLDER SIG UD I VANLØSE D~N 3,. OKTOBER"

L I D T---- ...~~--·-----------------
Efter 4. rund,e ser "toppen11 sådan ud:
BARKHUS: 31/2 p ... JØRGEN WEBER: 31/2 p - E" VOSS: 31/2 p -
E;. BANG:. 3 p - L. P. LAURITZEN: 3 pi. -
Der mangler endnu een spilledag med to runder.

---viiiTERiURNEiiioEN--1956/57---·
Da der ,desværr,e er blevet tra.diti•on for .... ja,. sådan mi man have lov
t'il at udtrykke det - her i klubben, a.t vintertu.rn1eringens partier,
i de fo,rskellige klasser ikke nødvendigvis bør være færdigspillet



til klubbens årlige ge,neralforsamling, således a.t der på d.ette
tidspunkt kan kåres klu·bmester m... m. t vil det f den kommende sæson
blive forsøgt at ændre rundernes afVikling i m.esterrækken:. _!)~! .. ..:.~
må jo med skam bemærkes, at denne klasse Lkke just nar givet et
goElt eksempel til efterfølgelse med hensyn ti~ rettidig afvikling
af pårtierne!

Om dennenslaphed" må føres tilbage til turneringslederen eller
til spillern,e i de for.skellige klasser, skal ikke diskuteres her.
Målet må være at få ændret forhal.det. Derfor vil - · som et f,orsøg
- afv.iklingen af m.esterklasse.ns partier blive omlagt., ~ål,edes at
det f'or-denne klasses vedkommende ove:vLades til deltagerne ind
byrdes ~t .af~a.Le $pilleaften m" v. med den respektive modstander,
dog således, at:-hvid/sort fort·sat bes~,emmes af rundeskema ,og pla
cering P.å turneringstavlen; blot skal hver enkelt spiller være
færdig senest med udgangen af april måned 1957,

I forbindels~ m~d denne omlægning vil dez- til spillernes oriente
ri:ng blå.ve. opsat en f'ortegnelse i klubben over disse spilleres
adresser ·og evt. telefonnumre.

Det må pod.nt eæee a.llere-d'e på nuværende tidspunkt, at denne form -
såfremt forsø_get f&Ider heldigt ud - vil blive anvend+ i alle
klasser f~a næste sæson.

Så står' d,et til spillerne i mesterklassen- at vise det gode eksem
pel til 11ifterfølgelise !

VINTERTURNERINGEN FÅ'BEGYNDES ONSDAG DEN 10. OKT'OBER 1956r Ind
meldelse til turneringslederen sker s·enes~~~ ~onsda.g den 3. oktobe;r
1956. Ind.s:kudet, d.er som sædvanlig kun er kr. 2 •. -, betales til
kassereren. - Stor deltagelse imødeses - vi skulle jo helst ALLE
være med i år. TURNERINGSLEDEREN

FESTLIG OPTAKT TIL JUBILÆUMSFESTEN
NORDENSMESTEREN PA BESØG
DEN 2. 0 K TO B ER

Bent Larsen kommer- ud
~il os d,en ;;. oktober
med forhåbentlig mange
skalpe fra. Skakolympia

den i Moskva. Han holder et foredrag t·ørst og giver os nogle af
sine partier· fra Olympiaden. Dernæst f'år vi en chance for at tabe
en hel række partier i s,imul tanspillet mod ham. Skulle man gå hen
og vi.nde, er det i sig selv noget af en 'bedrift, søm FRIBONDEN' vil
tage sig a.f med kyshånd ved at offentliggøre de eventuelle gevinst-.
pa.rti-eT og remiser. - Mød nu talrigt op og hyld vor unge danma.rks
mester. ·net fortjener han så meget mere, .soei VI BLIVER DE FØRSTEt
der hør,er .hane foredrag om Moskva-turneringen.



VOR SPILLE P' LAN F O R b K lf O B E R

MANDAG 1.: Afvikling af restere,nde partier i JUBILÆUMSTURNERINGEN
'. .

Onsdag 3.: Vor "inter:nati,onale11 da.nmarksm,es.ter BENT LARSEN holder
foredrag om skakgiganternes kamp i Moskv·a., som siges
a.t være alle tiders stærk,este turne·ringl ·

n
n

"u

10.: 1. ,, 2. og 3. klasse spiller 1. runde.
17 .. : 1 ..,. 2. og 3" klasse spiller 2. runde.
24.: 1., 2. og 3. klasse spiller 3. runde"
31.: INGEN SFILLEA.FTEN! (Vi får en ekstra. aften senere~)

OBS.: B,emæ.rk, at 'cier spilles..jubilæumstur.nering d,en 1. oktob~r i ste
det fo·r den 3. · oktober, samt at der inge,n skak bliver den 31.
oktober, id~~ bridgeklubbe~ har lagt beslag på salen.

J U B I L Æ U M S T U R N E R I N: G E N Turneringen, der d,esværre
har for f& deltag,ere· {kun

24) , fik en udm,ærket start ( set fra. turn.eringslederens synspunkt,
som dog viet kun deles af ca. halvdelen a.f delte.gerne!), idet alle,
partier blev færdigspillet inden kl. 23.45.

LØSNING til krydsord nr. 4:---------------------------
Smed Rens

SI
Indhente Romertal Odense Grieeservioe: HO
OPNAA M M Tiltalec lffi.

Trumf: ~Es

Galt
URIGTIGT

Lettere Begreb:· SOMMERSKAK
Di: PA

SR
STA

Initialer:
By (fynsk)

500: D

I en nøddeskal
NDENI

Thisted
s

Fuglelyd: PIP Guddom
EA

A,f slag: NE,J Navn: HANSI

Til at tage i: HAANDTAG
Vid! AAND - Motiv: AKT - Ophøj: ADL

Aabenraa: N .... Kunne (fynsl:C) KU - Navn: EA _,_ Sta.d ( omvend't ) YB
Difto~g: LÆ - 8tedord: I - .Slutstavelse NE
Lyn spilles i en: SKYNDING - ,Nærmer sig: JUBILÆET

FRIBONDEN udg. af VANLØSE SKAKKLlfB. Formand: JØRGEN 'JENSE~lt Gl.J::.ern
banevej 1, VA 7o61 - Kaas .. : H. SCHØllER JACOBSEN,. Arne.stedet 2i.; ._;.
DA 8257 - Turnleder: H.VEJRUP, Møl1e,toften. 24,.Kgs.Lyngby, LY 3115
K. BANG, Linnesgade 3'9, K. PA 1670 trf. b,ed.s.t meLl.em 71/2-91/2. eller
18-19 .. - Redaktør: A. 'BJERG, Ph. Sohousvej 19" l', GO 7884 -
Duplik: CAPil - Kj eldsgårdsvej 27B - VA 1267
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13. årg.

ST'DRMSSTER B.SNT

Oktober 19'56

Nu hal." Danmark altså f.er ..f.øPste gang i sin skakhistorie fået'
en stormester, og så er han - i en ald,er af kun 21 år - des
uden Nordensmest,er, Danmarksmester samt 11for.henværende'; inter
national mester!

Da BENT LARSEN begyndte at blive godt··avisstof under skaltolym
piaden i Moskva, vågnede avi·serne op, og han blev intervi~wet
og f'otog:raferet ved hjemkomsten, så det var en ren fornøjelsep

Vi gør nok klogt i at købe El{st:rabladet hver lørdag i den nær
meste tid. Der får vi forhåbentlig mange af BENTs perler
serveret t>å en fornøjelig måde.

FRIBOi'IDEN er desværre Lkke i besiddelse af andre af JSENTs
olympiadepartier end et remi.sparti mod stormester FILIP. Det
vil b~tve g:j.vet i bla,d;et næste gang , f'!r det er m.orsomm.ere
med e•t vundet parti. Nedenfor følger et parti BENT - J. PENROSE
(England), spillet her i byen for 3 år siden. PENROSE var med
i !Moskva og klarede sig fint, idet han fik 10 points 9,f 16
kampe .

BENT LARSEN var den spiller i tur.neri11gen, der fik flest points,
nemlig 14 points af 18 kampe! Det var i kraf't af denne bedrift,
at han blev udnævnt til stormester. Desuden havde han verdens-' -mesteren i vanskeligheder, men når dette nummer af FRT.BONDEN
er læserne i hænde, har yi sikkert alle hørt BENTs egen beret
ning om de forsk,ellige p,artiers forløb"

..
Hvid: B.IARSEN - Sort~ J • .P'SNR.Osr·
l e4 e5 2 f4 d5 3 ed: &4 4 d3 Sf6 5 De2 Lf5 6 de; Se4:
7 Sc3 Dh4+ 8 g3 De? 9 Sb5 a6 10 Sd4 ,g6 11 L@3 Lg7 12 0-0-0
0-0 13 c3 Sd6 14 Sf5: Sf5: 15 Lf2 Dd6 16 Lh3 Sd7 17 Lf5: gf:
18 Dd3 Tfe8 19 Df5: Tad8 20 Sf.3 Lc3: 21 bc r Da3+ 2.2 Kbl Te2.
Sort opgiver.



P R O G R MM ET F O R

10.10.
-

17"10.
24.• 10"
,31.10.

do. I! 3. runde

(Vi får en ekstra spilleaften
senere)

1 .. , .2" og 3. klasse spille·r 1. runde
do • do. 11 • n 2 . runde

INGEN SPILLEAFTEN

S K Å R I GLÆDE}'

-RIBONDEN forsøgte i fo,rrige nummer at vække medlemmer

ne til då,d;, sålede·s at bladet denne gang kunne blive et fyldigt og

værdigt jubilæumsnummer. - ille de skønne ord var forgæves·'"··

Dier bliver altså ikke denne gang nogen oversigt over klubbens hi

storie. Men det kan jo nås i næste nummer, hVis der indgår

stof til blad,et 1

L.P.LAUFtITZEN har indsendt følgende (takl)

UET LILLE SKILT VAR EN FIN REKLAME FOR KLUJ3,,BEN,
OG JEG HÅBER, DET K!N G1!:NOPHÆN1GES

Da jeg i 1940· flyttede til Xøbenhavn., havde j,eg tænkt mig at ind
melde mig i Kø·benhavns Ska.kfore,ning. Den første da.g pa.esez-ede jeg
imidlertid Jernbane Cafeen., hvor skiltet:

VANLØSE S.KAKKLUB
Onså.ag kl. 20

faldt mig i øjnene, og den følgende onsdag m,eldte jeg mig ind i
klubben"

J,eg har siden nedtagningen savne't dett.e skilt~ SOID: jeg; syntes så.
smukt viste klubbens ansigt mod det forbipasserende publikum, og
j eg··vil meget anbefale, at denne billig~ r-ek'Lame genoptages.

L. P. LAURITZE'.

FRil39NDENs redaktør kom ind i klubben på samme måde og kan helt
tilslutte si~ dette forslag.



. 0

REDAKTØRENS BETRAGTNINGER I JUBILÆUMSARET

Undertegnede har snart været medlem qf klubb~n i 13 år og har iR:
ke fortrudt et eneste af d em, Jeg fik skakge.Lakaben i. kroppen
en aften undex krigen,. da brødrene Enevold sen spillede et p,?,rti
i klubben. Når et træk var gjort, kom spilleren ind i salen og·
demonstrerede ved~det store bræt, hvorfor han havde gjort dette·
træk, og hvad han ventede, mod spf.Il.Ler-en vill_e trække,. n'et var
en herlig optakt til en begyndende skakinteresse. Min bror og·
jeg b.l ev ,øjeblikkelig medlemmer, og det var-ede meget længe, før
vi sprang en aften over. ·Gjorde vi det, ·havde vi ligefrem dår-
lig samvittighed"! ·

- - ... ~ -
Mange gange er vi blevet beskyldt for at være
selv de værste beskyldninger prellede af. Og
li,g :fornøj.el se (kr. 2. 50), indtil vi begyndte

skakidioter, men
så var det en bil
at købe skakbøger ! :

Mon vi ikke alle er enige om, at vi har en god klub. Det kan vf.
i f'øz-st e r-ække takke br. fi1A.BER for, klubbens fader.

Nu ønsker vi kun t1lgang ,_ større tilgang - ·af unge spill.ere; der
kan sætte lidt 11fut11 i klubben fremover og g-ør,,i VANLØSE SF'•.A'KKLUB
til en frygtet modstander over det ganske Kø·benhavn.- ~

Mon ikke BENTs: strålende sejre i Moskva v.il bidrage væsentligt
til, at dansk akakLi v tager et opsving i' de nærmeste år" Lad os
alle være med til at fremme interessen .for skak - også uden f'oz-
de skakt oeæede s kredse. ··

Tak for 13 dejlige års onsdage!

' .
ER LIDT AF BENT LARSENS

Oiympiade, Amsterdam 1954·. - DUNKELBLUM (Belgien) :: B. LARSEN
Kongeindisk.

lp d2 - å.4 Sg,8 - f6 . 10. Ddl. - d4: Sf6.- d7
2. Sgl - f3 g7 - g6 11" Dd4.- d2 Sd7 - c5
3. g2 - g3 Lf,8 - rt7 12. Tal - bl a? - a5
4. Lfl - g2 0 - 0 • 13" Dd2 - c2 Tf8 - e8
5. 0 - 0 d7 - d6 14" Tfl - dl L.c8 - f5
6. c2 - ,c4 Sb8 - c6 15. e2 - ,e4 Lf5 - d7
7. Sbl - c3 e7 - e5 16'. g3 ... g4 Sb5 - e6
8" h2 - h3 Sc6 _, d4: 17" Lcl - e3 Dd8 - h4
9. Sf3 - d4: e5 _, d4: 18. Dc2 - ,d2 h7 - h:5



19" f2 ::.. f3
20. f3 - g4:
21. Sc3 - d2
22. Le3 - f2
23,. Tdl - el
24" Lf2 - e3
25. Se2 - c3
26. Le3 - f2
27. Tel - fl
28. Dd2 - f'4:
29. Sc3 - d5
30. Lg2 - h3:

h5 - g4=
Lg7 -· e5 "
Ld7 - c6
Dh4 - e7
Kg8 - .rtJ
TeS - h8
De? - h4
Dh4 -- f6
Df6 - f~
Se6 ... f4:
Sf4 - h3:+
Th8 - h3

Opgive

Ta8 - h8
Th3 - h2+
Th2 - h1+
Thl - el
Lc6 - d7
Th8 - h2+
Th2 - h:;+
Ld7 - c6
Lc6 - e4:
Le5 - d4

------------------------------------------------------------------
RADIOP~~RTI B/9 1955 • . RENT LJ\.RSEN - KØLVIG
K,onseindisk

l. Sgl - f3 Sg8 - f6 23. Tdl - d7: Sf6 - d7:
2. g.2 - ,g3 d7 - d6 • 24. Tfl - dl Sa5 - c6
3. d2 - d4 g7 - g6 25. Lg2 - h3 Sd7 - f6.
4. Lfl - g2 Lf8 - g7 '26. Tdl - d8:+ Sc6 - dB:
5. 0 ... 0 0 - 0 27. Se4 - c5; Kg8 - f7
6 •. c2 - c4 c7 - c5 28" Lcl - b.2 Sf6 - d5
7. d4 - d5 e7 - e5 29" Lh3 - g2 Sd5 - b4
8. d5 - e6: Lc8 - a6: 30. a2 - a.3 Sb4 - c6
9. Sf3 - g5 Sb8 - c5 31. Sc5 - b7~ Kf7 - e6
o. Sg5 - e6; f7 - e6: 32" b3 - b4 Lg7 - fB

11.. Sbl - c3, DdB - d7 33" Sb7 - d8': Sc6 - d8:
Ddl - a4 Sc6 - e5

,,

12. 34. Lg2 .. - a8 Ke6 - d,6
13. Dn4 - b3 Te.8 - dB 35. e2 - e4 Sd8 - e6
14. Lcl - f4 Se5 - c6 36. Kgl - fl S,e6 - d4
15. Tal - dl Sc6 - a5 37. f2 - :f4 Lf.S - g?
1.6. Db3 - b5 Dd? - b5: 38.. Lb2 - d4: e5 - d4:
17. Sc3 - b5: Sa5 - c4 39. Kfl - e2 g6 - g5
18. b2 - b3 e6 - e5 40. Ke2 - d3 i5 ,- f4:, . . g.3 ··_ f4: ..
19. Lf4 - g5 Sc4.- a.5 41. h6 - h5
20 •. Sb5 - d6: h7 - h6 42. e4 - e5+ Kd6 - e6
21. Lg5 - cl Td8 - d7 43. Kd3 - e4 Opg·ivet
22. Sd& - e4 · Tf8 - d8

FRIBONDEN udg. ~f V9-nl/;jse SkA.k1-::lub. Pcrmand : ,JØRGEN Jgr,JS~N, Gl~ Jern
b11,nevej ·1, VA '7061 - KA.e:s.: H .• SCHØLL'ER J~COB~!:N, •\1"nestedet 21,
DA 8257 . - Turnleder: H. VEJRUP, Mølletoften 24, Kgs.Ly.ngby, LY 3115
E. BANG, Linnesgade 39, K" PA 1670 trf. bødst mellem 71/2-91/2 eller
18-19. Redaktør: A. BJERG, Ph" Schousvej, i9•. 1T - GO 788,_ -
Duplik: CAPAX ... Kjeldsg.årdsvej 27B - VA 1207.·



MEDLEMSBL1AD FOR VANLØSE SKA'K.!KLUB

PROGRAMMET .b10R NOVEMBER....---.......
On:sdag den 14.: 1., 2. og 3. klasse spiller 4. runde.

28. :

21.:

Mesterklassens hold spiller udekamp mod Valby
Skakklub, Valby Kulturcenter, Høffdingsvej 4.

Udekamp i 3 .• rækk 1e mod Sundbyernes Skakklub, Byg
landsgade 5. Øvrige spiller,e afvikler 5. runde i
1 •.,. 2. og 3. klasse.

Holdet i 5. række spiller på hjemmebane mod 18601•
Skak.klub. Øvrige spillere afvikler 6" runde i
1., 2. og 3. klasse.

11 5/12: Mesterklassens hold samt !1oldet i i.række spil
ler på hj emmebarte·~mod hhv. Kampklubben og Sund
byernes Skakklub.

Onsda

Onsdag 1

pnsdag "

TURNERINGSRE:SULTATER MOD DE ]1REMMEDE

Klubturneringen: I række: Vanløse - Glostrup
61/2 - 31/2

Holdturneringen: I ræ_kke:

do.do. : III " :

VanJ.øse -
31/2 ,_

Vanløse -
5

Studenterforeningen
41/2

Brønshøj
3

REDAKTØREN ER STADIG UDEN STOF TIL BLADET
FREMSÆTT'ER HER STOF TIL E·FTERTANKE ....

~ -~

DET HAR VIST SIG GANSKE UMULIGT IlT FREMSKAFFE EN REDEGØRELSE FOR
KLUBBENS HISTORIE. FESTENS FORLØ,B ER D'ER ITT:!LLER IKKE NOGEN, DE'R
VIL SKRIVE: OM, s~ nu får vi vente ca , 25 år på en ligne.nde chancet
Det ,er mit indtryk, at medlemmerne gerne vil se egne og andres
partier i bladet - med kommentarer. Hvorfor ho'Lde sig tilbage?
edaktøren er s t a. di & villig til at ofre tid på sådanne



partier, men hvor bliver de_

Ja, det er meget kedsommeligt
FRIBONDENs !!!ide·, men n. u må

Her er et forslag:

Hv,er række i klubben udpeger en af de mange niv.rige''' spillere til
:1,t skabe kontakt med de andre r·ækker ved FRIBONDENs hjælp, dvs
han giver hver måned en (kort) oversigt over , hvad der er fore
gået i rækken, turneringsmæss.igt set. Desuden skal han a f' -

æ v e spil1erne partier, e l.Ler-s får han ingen? (Beder redak
tøren 6m et parti, ser den udvalgte forbløffet på en ,og s·kynd,er
sig at mumle noget om, at parti,et var m e g e t dårligt, og at
det slet ikke er værd at offentliggøre. --- Jeg vil mene, at et
'blad som FRIBONDEN netop har som opgav,e at bringe ''dårlige" par
tier,

Alle turnering·sdel tagere vil gerne .se , hvordan den og den har bå-
e:t sig ad med .i.3-t skrabe så og så mange point.s sammen - ved e·ller

uden blændende kombinationer.

FRIBONDEN::; (eventuelle) hjemmelsmænd. kl:llllle uden meget besvær
krydre den mån.edlige "ber-etnt.ng" med et :par mor-somme bemærkninger
opsnappet i klubben, når ofz ene mip.ds~ aner d0t.

RED.

!~B!

Redaktøren ( efter sigende et højt skur med briller)., der ikke del
tager i vinterturn.eringen i år; stiller sig gerne til rådighed
for de medlemmer, der har en hængestilling, som de ønsker analy
seret - helst til gevinst.

( G~d vide, om det ikke fortrinsvis skaL være :p,'lrtier mod de frem
mede?)

~
:NU KUNNE REDAKTØR:!TIN FYLDE BLADET MED GAMLE OG GODE MESTERPARTIER,
men giver kun et enkelt, eftersom vi kan finde nok af dem i Skak
bLade t og i Vanløse Skakklubs skakbibliotek,. hvor man også kan ·:rå
teorien frisket op .... ':derfor indf'ører r'edaktøren en påtvungen nyhed
- som forhåbentlig ikke skal gentages for of't e - idet der bliver
mere end een blank side, hvorpå hvert enkelt medlem afskriver;
·"'Mit bedst,e ( eller dårligste) parti. 11 Mange tak for ulejligheden.
P,:trtierne afleveres til A. B,j erg ell,er Schøller-Jacobsen

Den tomme plads kan også benytt-es til kritik (indflettet .nye ideer)
af l!1RI;i?ONDEN, klubben og hvad'··dertil hører. • ~ •• Ja, hvad gør man

med denne evindelige klagesang fra
der gøres noget!



ikke, når NØDEN er STØRST!?
Red.

PARMO-KELLER

1" d4 - d5
5 .. e3 - a6
9" o-o Lb7

13. Sxd4 Dc7
17. Sa4 o-o
21" Dh5 Lx.S

2. c4 - c6 3. Sf3 - Sf6
6" Ld3 - dx,c 7. Lxc4 b5

10" De2 - Sh8-d7 11. Tdl - Le?
14. Lg5 - Sc5 15. Ta - cl b4
18. Lxe6 De4 19. SxSc5 LxSc5
22~ TxL - DxT 23. Tc7 - OPGIVET

~. Sc3 - e6
8. Lb3 - c5
1,2. e4 - cxd
16. Lxf6 - g7xf6
20.. Lf5 Tf8-e8



e•1rr.x
;i(lt~,y
,;:01



M E LE!VIS;JLAD FO VANLØ1SE SK.AKKLU'B

Decæmbcr 1956

F O R D E C E M B E R

Onsdag d. 5., : .Mesterklsssens hold samt holdet i l. række
spiller på hjemmebane mod hhv. Industriforenin
gen og Sundbyernes Skakklub. Øvrige s,piller
hænge- og mgl.. partier.

Onsdag d" 12 .. : Pokalturneringens 5. og 6. runde afvikles.
Øvrige spillere spill,er hænge- og mgl. pQrtie.1·.

Torsd'3.g d .• 13.: Holdet i 3.række spiller p& udebane mod Vq,lby
Sk13-kklub, Høffdings.vej 9 (Kulturcentret).

Tirsdag d. 18. : Holdet i 5. række spiller mod Kv. Læse!or-eni.ngs
Skakklub i Gl. Mønt 1.21'"

Onsdag d. 19.: Hamge- og mg_l. partier,. det gælder navnlig par-
tier fra jubil~um.sturneringen.

B! ONSDAG DEN 26.: INGEN' 8.PILLEAFTEN Ji klubben i det mindste)
Onsdag d. 2/1 .. : K A F F E B O R D samt uddeling af re-stere·nde

præmier fr~ Vintert. 1'955/56 samt præmier fra
sk9.lpejagten 1956.

-:, I KLUE.:_ OG HOLDTUR.

Klubturn: l'rk
V. S" 201/2
I, S.: 171/2
Ly. S .. : 161/2
Firska: 15
Glostrup: 14
1860: 1311/2
Ba,...s ... : 12112

Holdturn; lirk
I"K.:18
s. s .. :121/2 + 3H
}!"\ s.: 111/2
Su. S:10 + 3H
v.s.: 9
K.S.: 8

Holdturn: :; • rk
Su. S: 16'T/2
v.s.: 15
Br.S: +31/2
Glo.S' 10
K.S.: 81/2
vb •. S: 81/2

Holdturn: 5'rk.
Efte~ _2 ')."\llld_e :
B13..S. 111/2
186o': 11
KvLS: 8
K.S.: 71/2
V. S. : 51/2
V .A~ S. : 41/2

SIDSTE: Vanl.spillede
i 3'runde mod 1860 og
fik l (eet) point og
gav gæsterne 7 de;jlige
pointsJ



Kære z-sdaktør-, jeg ville bare sige tak
for det lille vink om at skrive lidt om skak.
Det skulle ikk,e være svært, det fik vi tidligt lært,
at tale eller skrive om det, man .ret fik kært.
For v~r vort dagværk slidsomt og :fuld af vrøvl og had ,
det r:1vandt som dug for solen, og man blev- frisk og glad,
hvis m.an den samme aften skal ud at spille skak
og møde arvefjenden og rigtig gi' ham lak.

Og selv oro det gik modsat, og man blev tværet ud"
går man dog glad i sindet hjem og tænker: Herre Gud,
hvis man ku' altid sejre, var det vel også trist;

n næste gang s~ vind.el;; j cg ved tæn..lcsomhed og list.
Og selv om mange gange man har rigtig trådt i farse,n
og tænkt og sagt·: Nej, du bli,r søremæ ald~ig en Bendt Larsen,
så sender man alligevel i tanken tusind tak
til ham, der lærte en de første svære træk i skak.

Og ser jeg nu tilbage på årene, der· svandt,
så tror jeg nok, jeg tabte noget mere, end jeg vandt.
Dog synes jeg, at skak det er et dejligt spil ..
En rigtig mandedyst i skak det glæder man :sig til.

Og hermed, kære redaktør, .må jeg nok sige stop
og hAber så, at jeg var med at give bolden op,
så klubbens mange venner farer hovedkulds i blækket,
så vor avis på. sidste side også bliver· dækket.

JUBILÆUMS.FESTEN - KORT SAGT
Da det høje skur med briller - (redaktøren) - har efter

lyst en omtale af jubilæumsfesten og dens forløb, skal disse få
nedenfor an:f'ør-ce· bogstavssaminensætninger tjene til Ullderretning
:for. o:mtal.te h.erre· - .og , såfremt denne epis·tel måtte---find--e · nåde -
for eammas kritiske blik ..... tillige for andre , der var f,orhin...:
dret i at deltage i klubbens ·kvarte århund.redesdag. ·

Eft,er a.t man havde ned.svælget en mindre læskedrik - eppe
titvække.ren - gik man til det ve1dækkede bord.

Under •spisningen bød. klubbens for'mand , hr. JØRGEN JENSEN,
- frisk og veloplagt - a.l.Le ·velkommen og; rettede .en varm tak til
de :i,ndbudte. gæat er-, klubbens stifter og eneste ær·egmE:Jdlem,· hr.
CHR. ·FABER,, og formanden for K. S.U. , hr. SCHULTZ, for deres frem
møde ved klubbens festlighed. Begge kvi t t er-ede senere med spi
rituelle - ikke spirituøse - svartaler. Til rækken 1,f talere
,sluttede sig senere hr. VILH. OLSEN - medlem i'r'l klubbens start



der talte om klubbens første tidt samt hr. STJERNQVIST, som nær
mest gav de fremmødte damer- en Lektri.cn i, hvorledes en god skak
hustru burde behandle sin skakspillende ægtehalvdel;. Hr. HJ. HI\N
SEN og hr-, H.C. IVERSEN hyldede, det gode kammanat skab , der herskede
i klubben.

Senere - da man efterhånd,en var "træt og mæt" af alt det gode ,
sang man en af JØRGEN JENSEN i dagens anledning komponeret sang -
en virkel!ig knaltjlperle af en kombi.nation a.f det bekendte JØRGEN
JENSENske gå-på humør og festlighed.

Til yderligere at sætte stemningen i vejret blandt deltagerne,
m.edvirkede den altid redebonne fru RICHARD JACOBSEN; der sang et ·
hyldestdigt til k.l.ubbene ·stifter; samt hr-, HOUM.Alffls datter og svi-·
gez-søn , der sang russiske f'o'Lke sange,

Efter--at-. man. var- færdig :med bordets. glæder, gik man ovez- til
dan sen , herunder forskellige mærkelige påfund sbm papirbalsamer:ingi·

Omkring midnat sluttede den glimrende .fest ...
FESTDELTAGER

--(Red. ·tak.ker allerunderdanigst).--=------------------------------~------~~-~-----------~--~-~-~-~~
K A F F E ~ 0 k D DEN 2 1 1 9 5 7 1

LIDT.. KLUBHISTORIE. ~ v~nløse 8J.r:,tl-rklub (vor .onadagevenfnd e) har run-
det de 25 år og må jo derfor have en fortid. -

Denne f'or-td.d er imidlertid ikke lige godt kendt af all,e medlemmer
ne! Det kan derfor være på sin plads at oplyse medlemmern,e om
klubbens start - dens første våklende skridt og videre opvækat til
dens nuvær ende modenhed · · · '

Klubb,ens historie bør· skrives - men historiesk.r1vning må helst
ikke bære en:sidigheden.s præg; det har man i tidernes løb set af
skrækkende eksempler på. Hvis ·nogen. er part i en ,sa,g, er dot ikke
nemb , for ikke at sige umuligt, at se objektivt på de.n. Vi har
derfor fået den ide, at klubberis opvækst og udvikling skal beskri
ves af aJ.l,e medlemmer, der har kendt klubben fra så at sige den
første 'begynd,else. På den måde vil klubbens liv blive alsidigt be
lyst - og det betyder også, Ftt det ikke vil bliv1e kedelig læsninJ~-

A.f de nuv.ær.onde madlemmor GJr der kun to, der har været me_
ved klubbens start - hr. H. Ring og min egen ·ringhed.

I 1928 f'cz-Lagd e jeg min bopæl til Vanløse og blev efterhånden
misfornøjet med altid at skulle tage til byen, hver gang jeg ville
spille skak. .Jeg fik' derfor den lysende ide at starte en. skakklub
her. Vanløse måtte ~o være så folkerig, at den kunne bære sin egen
klub. DesårsA-g samlede jeg en lille flok skr.i.kinteresserede - ir
v:i.r 7 (syv),. der den 7. oktober 1931 saml·edes i den davær-ende TeQ,
te,rcafe, hvor den. -først,e g,eneralforsam1ing blev afholdt, bestyrelse
valgt og u11:~~rteg:p.ede .- .m~rkel1gt nck .» va.lgt til- formand.



Klubbens love blev nedskrevet .... o,g vi begyn.dte a.t .spille skak.
Vi var, som sagt, 7 i alt, og da bestyrelsen bestod af 15 medlemmer,
v,;i.r det jo bestyrelse næsten alt sammen.

Spilleværelset i Teo.tercafeen var ikke stort - og vi. betalte
til at begynde med 5, kroner pr. aften for lokalet. Det varede
imidlertid ikke længe, før medlemstallet var flerdoblet, .. og· vi flyt
tede til Jernb~nec::a.feen, hvor rest~uratør Nielsen siden dq. har haft
tålmodighed med os - f,o,r det er jo en kendt sag, at skr.i.'kspillere,
mens de spiller, ikke nyder ret mn.nge af de goder, som en velfor-
synet restaurant k.9.ll byde på. (Fortsættes)

CHR. FABER
I næste nummer· vil for.manden, JØRGEN JENSEN,
fortælle om russernes mindeværdig.e besøg i klubben.

CHR. FABER.ERIJG(Elt FOR EN SLIK .. _

Klubben har n:ogle få frasorterede skakbrikker, der realiser,es til
kr. 3.- pr, spil. - !Henvendelse: Kassererenl

TAK FOR _FLERE GODE BIDRAG ----·-----------------------------------
R eda.k.tøren .af FRIBONDEN' håber meget" a.t d.e nu indgåede bidrag ·vil:'~
blive fulgt op af en stadig strøm af partier eller betragtninge.r,
som alle ·medlemmerne har glæde af at få del i. A. BJERG

e5
,e7
d6
d8
d7
e7
h7
d6

f4 x e5 Lf6 x
Lc4 x f7+ Ke8 -
Ddl - el Dd8 -
Lcl - f4 Ke7 -
Lf4 x e5J Dd6
D'el - a5+ Kd8 -
Tal - el Th8 -
Le5 x g]+ Ke?
Lg? - f8+ Dd7 - e7
Lf8 x ,e7+ Kd6 - d7
Da5 - dB+ mat .

21.
,22.
23.

13"
14-
15"
16.
17.
18"
19.
20.

'EN HERLIG MA.TSTILLING -----------------·----------------·----------
Turnaringsp~rti spillet i V~nløse Sk~kklub d0n 7.11.1956.
Hvid: H~RING - Sort: N.N.
1. ,e2 - e4 e? - e5
2. Sgl - f3 ab8 - c6
3. Lfl - c4 h? - h6
4. 0 - 0 Sg8 - f6
5. d2 - d3 d7 - d6
6. h2 - h3 Lf8 - e7
7. Sbl - c3 s.7 - a6
8. Sc3 - d5 Sc6 - d4
9. Sf3 ~ d4 e5 x d4

10. Sd5"x f6+ Le? x f6
ll. f2 - -~4 c7 - c6
12. e4 - e5 d6 x e5

• 11 '":0:
'ol""• r ~"ly,,eo,

PREUSSISK (Spillet 19.11"56)
Hvid: H.HA.rfot, .KS - Sort: H.C.Lindsgaard, Vanløse"
I. e4 - s5 2. Sf3 - Sc6 3- Lc4 - Sf6 4, Sg5 - Lc5
5. Sxf? - Lxf2·'" 6" Kfl - De7 ( 6. Kxf2 giver mindst remis efter
Sxo4 s:amt Dh4) - 7 • Sxb8 (haps) - d5 8. exd5 - Sd4 (Ikke Lxd5
p. g. af Lg41) 9. c3 - Lg4 - 10. Da4+ Sd? ! ... 11.. cxd4? Df8 (ikke
d '!rite f6 p. g. af dxe5) - 12. d6 Df4] ( Ikke n rifdækker0 p •. g. ag Lf7t)
.L3. Lf?+ - Kf,8 - 14. Ld5 Tucd4+ - 15. Lf3 Lxf3 - 16. Opgive't (med
ma t ·b en i Sif':t e )-~- -~----...................---------------------------HEUMED ØNSKES ALLE LÆSERNE GLÆDELIG JUL
OG ET GODT OG FREDFYLDT NYT.ÅR.


