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Lad disse ord være det første i det nye år med ønsket om mange
gode kampe, mange spændende partier· og god skak i 1958! RED.

••• Og så går vi over til spilleplanen for j anuar måned" Den se·r
efter turneringslederens program -således ud:

Tirsdag 7, : Mesterrækk,en spiller mod Stu,denterf oreningens Skak
klub i Studenterforeningen. o •. Søgård Petersen har
fridag.

Onsdag a.~ De spillere fra mesterrækken, der ikke er :for "matte"
efter gårdagens anstre~_elser, afvikler even+ueH.e
hænge- og manglende partier fra tidligere runder.
Det er tilladt at spill,e på. forskud. Øvrige rækker
gør ligeså.

Onsdag 15.: KSU Holdinirner.ing •. Holdet i 2den æække spiller ude
mod Studenterforeningen~
Hold.et i .3die række spill,er "hjemme mod Lyngby

"
11 4de " 11 ir "' Vesterbro AB.

Mesterr,ækken spiller 8 .•.runde i vinterturnering,en.
. Onsdag 22.: KSU Holdturnering. Holdet i 3d;i.e række spiller ude

mod Glostrup.
Øvrige r.æ,kker 9. runde i vinterturneringen"

Tirsdag 28.: Hold,et i 4de række spiller ude mod Kvdl.I.æseforening.
Onsdag 29.: All:e rækker spiller 10.runde i vinterturneringen •

Vi påminder om STIF_TELSESFESTEN d~n 1 • f·ebrua.r. Der vil i lighed
med tidligere år blive arrangeret en tombola. Vort: æresmedlem,
FA.BER, har Lovef at tag,e sig af denne og vil en af de første spil
leafte-ner henvenda .sig til alle medlemmerne om en gave til tombo
laen, stor eller lille. Tag vel imod ham! O.verskudet fra tombolaen
kommer klubben til gode.



NYT FRA K SU -TURNERINGEN

I Mesterrækken vandt vort hold en solid sejr ov,er Brønshøj på bj em
mebane •. Slutfacit blev 8-4 ti.I os. VEJRUP, H.C"IVERSEN, RICH.HANSEN.,
ARNE··JACOBSEN; KUR'T KØHLER og JØRGEN WE.BER vandt deres partier, Re ...
mis fik SCHØLLER-JACOBSEN og LAURITZEN. Desuden tjente EGON RASMUS
SEN 1 p. uvk,

Eft,er 4d,e runde er stillingen i m.esterrækken dent at Industrifor
ent.ngens Kampklub fører med 30 p,. tæt .fulgt af Fr,ed,eriks·b,erg og Sund-·
by, som begge har 29 1 /2! Derefter kommer Studenterne med 28. Mere
spænd.ende kan det jo næsten ikke være. Så er der et langt spring ned
til nr, 5·: IS med 23 p. Vanløse er nr. 6 med 20 1/2, KS er nr. 7
med 19, og alene i bunden ligger Brønshøj med 12 1/2.

I Holdturneringens forskellige ræk.ker er st:ill1ngen uklar, bl.a..
fo,rdi der i- neg Le af rækk,erne spilles med oversidder.

Fra agtet hånd har vi :modtaget:

INTERVIEW MED H. C. IVER.SEN

- Go I daw, Holg•er!
G I d· Kr . -,o a.w, .. esJan"

- Da det viser sig vanskeligt at få dig til at udtale dig iSkriftligt
om dine kluberfaringer, må vi ty til denne form. Hvor længe har du
været medlem af Va.n1øse Skakklub?
- I 1000 årJ
- Hvad fik dig til a:t melde dig ind i netop denne klub?'
- At j,eg i 1931 flyttede til Vanløse" Alts& en sla."gs lokalpatrio-
tisme.
- Hvilket ind tryk fik du af klubben her? Var der noget , du særligt
hæftede dig ved?
... Jeg havde kendt en de'L til klubber før, idet jeg i. mange år var
medlem af en Arbejder Skakklub. Vi spi-llede bl.a" i 1917 i Landmands
hotellet , som 1§. der, hvor. Gut enb erghus nu ligg,er, og hvor Jør_g"en
Jensen nu reklamerer på 4de sal" Den ·gan~ spilled,e vi på 1ste: .sa.L •.
Men det var en ny slags klub liv, jeg mødte i Vanløse. Det kaunne-
ratskab, jeg her -kom ind i, har altid for mig været en nydelse:
-

1Har du. i din lange medlemstid været ude for begivenheder, aem 'sær--
ligt har glædet dig?



... Jeg v-il nævne dr. Euwes simultanspil mod 1 O spillere fra Br,ønshøj
og 1 O fra os. ·~-Jeg fik ved den lej-lighed a:f d.r .• --Euwe hans bog "My
gaæe " med dr. Euwes egen dedikation; hvori han i forbindelse med
mig ta1er om 0s:t:ålnerver". Det var noget helt nyt for mig ...
.... Har klub"qen efter din mening udviklet sig til det værre eller til
det bedre?
- Den har efter min mening stået i stampe i mange år, men nu lysner
d,e·t. For· mig har det været en glæde at se de unge spillere , som nu
skyder frem. Vi gamle trænger jo efterhånden til afløsning, så vi
i stedet for de hårde kampe kan beskæftige os med lidt mindre kræ
vende hyggeparti.er.
- Er d 1er noget, som du i kraft af din mangeårige skakerfaring ønsker
at sige til d.e unge spill,ere?
- .Ja., jeg vil sige t'.i.l de unge: Bliv ved, som I har begyndt! Van
løs,e har før hævet sig over' gennemsni tt,et af skakklubher. Det ta
ger I nu i. arv. Lær jer at kæmpe for vor klub - for hver ny sejrt
I opnår, bliver den gamle klub jer mere kær!

0 .

N Y T A R S - S T A T U S

Ved denne tid på året er det jo skik at gøre status. Det har vor
turneringsleder også gjort, og vi bringer her hans opgørelse over
den øjeblikkelige stilling i vintertu.rneringen:

Æ"M.

M-rækken PLADS ANTAL PARTIER
(hængep. m.ed.r.)

E.D.Voss 1
Arne Jac,obsen .. .. • • .. .. 2
E. Bang •• ., • • • • •. •. • • • 3
Schøller Jacobsen •• 4
H. Damki ,er ..., • ,. . • • . . 5,
E. Rasmussen •.•••.• 6
H,C.Iversen ••..••.• 7
.11. .. Bjer:g. •• .. • • • • •.• • • 8
H. Vej rup + • • 9
J. Weber ••·~······· 10
E.P.Lauri t sen ••. o •• ,. 11
Rich. Hansen 12
K. Køhler • • • • • • • • • • 13

8
6
6
5
5
?
4
5
4
4
5
5
4

4 +
4
3 1/2 +
3
2 1/2 +
2 1/2
.2
-2
.. 1 '1 /2 +
-1 1 /2 +
1 1/2 +
1 +
1

11 h

1 h

1 h

1 h
1 b
1 h
2 h



. Klasse
PLADS ANTAL PARTIER

(hængep .. _med_r .• )

+ i h

1 7 6 I f. "
2 8 3 1/2
3 5 3
4 7 3
5 5 2 1/2
6 .5 2
7 3 2
8 4 2
9 6 2

• ,ø ••••

H.Stjernquist
J ,. Grumm ••••
O. S:øgård Petersen •
Chr~ Faber .
A. Barkhuus •...••.•
Eigil Petersen •••.•
H.C.Lindsgård •.•••
N. Madsen ..
E. Hval.sø Petersen.

W. Gamfeldt, S. Houma.nn og A. Slente formodes ikke at ville
fuldføre.

+ 1 h ' ., ,
• i

+ 1 h

5 11/2
5
4
4
4
3
1 + 2 b
11
1
1/2
O·

7
... €,

?
5
7
5
5
2
6
?
4

1A"M.,Petersen

4
5
6

Court.Hansen •••••.• 7
Poul Petersan 8
Hjalmar Hans ~n • .. • .. . 9
H. Hornbøll .. . • . • • . • 1: 0

11

Sam Olsen ••••••••.•
-B- ur • kma'- • u1.C , _ nn " • • • " • ,. ·•
P. Rosenstand .
Egon• Christensen •••

3. Klasse

Freddy Christensen ... 1.
Vald .• Jensen • • •. . • . • 2
Jørge.n Hansen .•• ,. • • • 3
H" Ring ••. u • • • • • • • • • 4--5
L.Rasmuss,e·n • ., • • • • • • 4-5
rne Nielsen 6-7

Chr. P. Madsen ••••• ,. • 6-7
c.Jespersen •• ~. , ..• 8
Th. Thomsen • .• • • • • .. • • 9
Per Larsen • • • . • .• • • • 1 0
J " Schmidt •.., . . • • • • 11
Ole Steen Larsen •.• 12

1: 0
10
9
9
9
7
7
8
9
7
7
3

B
6
5
4 1/2
4 1/2
4
4
4
4
2 1/2
1 1/2
0

~
Udg: 'VANLØSE SKAKKLUB - Duplik: CAPAX, Valby
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FESTUDGAVE

HUS.K A~ RESERVERE

LØRD.AG......... -......_,_liiiill,_

til klubbens

FASTELAVNS.FEST'
=~==:::::!!1=====1:::::::i;;=.=·========~=~

FESTPROGRAM:

Feste·n begynder kl. 1 s •.JO.

Efter 'ka'ffebo,rde·t åbnes TOMBOLAEN.

Når· alle de gode g,evinster er
i havn, går vi over til .BROGET
UNDERHOLDNING med fastelavns
hallø,j, dans , ·spøg o·g skæmt"
heru.nde.r TØNDESLAGNING FOR VORE
UAMER.

B.ILLET'TERNE

ml af hensyn til arrangement,ets
gnidningsfrie f0:rløb købes (re-
serveres) forud bos kassere...



ren (.telefon: DAms.ø 8257) ....

PRISEN e·r - inclusive ka.ffe·bor·d,
underholdning, dans og musik til
kl'c>'.kRen ???? sa'mt· ·adgang t·1r tombo-
la.en - l{:t'._3. 75

Det bliver ikke en klubaften med skak; så

vi kan. indtræ.ngend,e··opford.r·e A L L E

medlemmer med damer, venner- og ·bekendte-

til at slutte op om f•e:S~~n,, (?g vi vil

gøre, hvad vi kan, således at d.et e.neste,

De ikke fl.r tid til, - bliver kedsomhed.

Den omtalte tombola vil i lighed med tid

ligere år bugne med præmier-;·som vore med

lemmer i de allernærmeste dage vil over

lade klubben - henvendelse til Chr.Faber,

Jyd eho,lmen 27 , DAms: ø 2689.

Ve· 1 ø d t ~•

H. VEJRUP

-------------------.......----
VANLØSE SKAKKLUB
G':Jrn111
~"'l~y-ico·,

•



F IBO
Februar 1958.

HUSK____ _,_~

KLUBBENSI 'iliiii_iJ!li __

FAST E·L AV NS FEST

SPILLEPLAN FOR J'EBRUA.R:

5.: KSU-klubturnering (sidste runde) M-kla.ssens spillere
drager til Swidby Oi fo'rsøger at hentes! mange points
hjem som muligt - hela·t fler,e !'

Øvrige spillere afvikler manglende partier
le vint,erturnering. . .

Onsdag 12.: KSU-holdturnering ....3"ræklte spiller på Jtjemmiebane mod
S"S • ., medens 4.række spiller, mod Bagsværd s,- også på
hj emmsbane ,

ØVTige spillere afvikler endnu re,sterende manglende og
hængepartier - det begynder at haste med at blive fær-
d-. I.ig.

Onsdag 19., .; Al.le klasser spiller 1 O.runde i vinterturneringen.

Ons,dag, 26. = Ingen spilleaft,en (flyttet}

Fredag 28.: Alle klasser spille.r 111 .runde i vint,erturnering,en.

NB: Sidste frist for tilmeldelse til KSU's enkeltmands
turnering (se nedenfor) •

d.en loka.-



Ved en beklagelig, fejl var a.fvikling~n"a.:f'. 9,.rynde, i vint,ertur-
,neringe,n fastsat til 22. ja,nuar. Den ønskes a.:f'~}clet onsdag den 29
Januar - undskyld trykfejlen. ·

KSU t s ~~nke,1tmandsturnering
Denne turneri:ng afvikl"e's i... Gruna·tvigs, Hus~ Studiestræde 38, i

dagene 1,2., 19. t 25., februar, 5., 12 .. , 19. og 25. marts.
Forsøgsvis vil der ud over d.e · sædvanlig-e '"klasser blive opre-t

tet en juniarkla.ss,e, der er åben for alle spiller,e 1 ,der i inde
værende år fylder hø,j st 20 år. Indskuddet til denne kla.sse er sat
til 3 kr. Vinderen af klassen får tildelt titlen TrJunior-Køben
havnamest er-" med ret til at delta,ge i turneringens mesterklasse det
ølgende år.

Indskud.det i Eliteklassen er 15.oo kr., medens det i øvrige
klasser er 10. kr,.. (j,Wl.iorklasse,n dog 3.,'00 kr .. )

Anmeldelse om deltagelse finder st ed til fo,rmanden - anmel
delsesfristen udløber 30" januar 1958.

Turneringen fortj1ener, at så mange som muligt deltager - så
bold Dem endelig ikke tilbage, såfremt De på nogen måde kan få
tid til at deltage.

Klubben har haft den glæde, at KSU1s bestyreLE!e·har indsti,,
let VS til modtagelse af Berl6me-Nix legat - 50.oo kr.

Vi håbeæ, at indstillingen tage.s til følge, ka.ss:ereren vil
modtage beløbat med tak.

STILLINQ.EN' I KLUB- OG HOLDTUR.NERINGEN:

M-klassen: F.iS,. 39, S.S. 36, I"K" 35 11/2 + h, Su.S. 35 1/2 +h:,
I.S. 30 1/2, V.S. ,24 1/2, K.S •. 23 1/2 og, Brh.S" 15.
Der venter mesterklassens spille,re et par hårde runde
til sidst (mod I.K. og Su.s.),

holdtu.rneringe·ns forskellige rækker er stillingen uklar,,
da alle holdene ikke bar spillet samme antal kampe, hv,orf or sam-
menligning vil vær-e vanskelig:. r

--•iiillll•-!iiiiiil--·-'liiil!MI

På Navers forl~g er der udkommet en ny sk,akbog:

BENT LARSEN:, uÅbningsspillet i skak".



Klubben indled.te det nye år med det traditi.one.lle kaffebord
den 2.januar. Ved ;s~rome lej.lighed _a.flag;de ,t::ormanden d.en halvår
lige beretning.

Efter at præmieuddeling for sommerturneringerne vex .o'V'"e·rstået",,
udtalte klubbens æresmedlem sig om forsk~llig•e forhold i klubbens
liv, som. efter han~ mening burde ændres: . .

Endelig appeller,ede Faber til medlemmernes offervilje med
hensyn til gaver - stor eller lille - til klubbens tombola i for-·
bi_ndelse med fastelavnsfesten den. 1.februar 195B.

L" P. Iauri ts en havde ligeledes orde·t. L. efterlyste en mere
energisk i.ndsats fra bestyrelsens side med henblik på at få flere
af klubbens medlemmer - navnlig de unge· - til at deltSi,ge i DSU1 s
påsketurnering. Der' burde efter 1' s opfattelse udsættes præmie
til den, der f,ørst bragte et mesterskab til V. s. t evt. gratis
rejse til turneringsbyen~

Hereft.er gik man over til holdlyn, de.r blev vundet af' Bjergs
hold. Klubben honorerede indsatsen på sædvanlig måde.

Sidste n.yt fra .K.S. u .• -tuxneringens næstsidste runde.

IK, Industriforeningens Kampklub føres 6-2 mod os i Mester-

rækken, men 4 partier hænger - og hængeæ slet ikke dårligt :for os!

Onsdag den 22/11 mødt.e vore s,pillere i mest,er·rækken det meget.

stærke hold fra I.K.~ og da kamptiden var forbi, førte Kampklubben

med 6-2. Kun. ·een af voæe spillere vandt I det var JØRGEN WEBER på

12te pladsen" L.P.LAURITZEN og E.BANG på henholdsvis 10 •. og 1·1.

pladsen havde fået re.mis, men 4 pa.rtier var ikke færdigspillede.

Nu skal man ._jo altid være meg-et forsigtig med at spå. om hængepar

tiers ekæbne, men selv efter en nøgtern bedømmelse synes vi at have
gode· muligheder .f.or a.t pynte p! resultatet. Damkiær på 2.pla.dsen

o,g VEJRUP på 4.pladsen skulle kunne holde remis, og både EGON

RASMUSSEN og SCHØLLER JACOBSEN på henholdsvis 3. og 5. _P:ladsen

har gevinstmuligheder.



STILLINGEN _I_ VINTERTURNERINGEN

Arne Jacobsen:

E:. D. Vo.ss ::
I

E. Bang.:

Schøller Ja,cobs en:

1 rækk·e•
H. Stj~rnquist:

Søgaar,d Petersen:

Jack Grwmn

Chr. Faber:

Wickmann·

H. Christensen:

J_ørgen Han.sen:

Vald" Jensen:

Arne Nielsen:

4 points af 6 mulige

4 n H 7 tt

3 1/2 H 11' 5 "
3 " 'lf 5 ,r -~

6 points a.f 7 mulige

4 n " 5 "
3 1/2 iT H 8 "
3 It H 7 u

6 1 /2 points a.:t' 8 mulige·

6 ~ li JI 6 "
4 ii n 5 ''

9 po:ints af' 11 mulige

7 ,, n 1 1 u

? n " 11

6 tl li 9 mu.lig,e

Udg.: Vanløse Skakklub.
Gl.Jernbanevej 1.

Duplik: Oapax , V.ø.lby"



MED

V A N L Ø S E GIK UD A u• MESTERRÆKKEN

Det blev en KSU K_lµbturnering med en s Iut spur-t i Mesterrækken,
som længe vil blive husket. Sl-µtkarnpen. gjaldt top-placeringerne,
hvor VANLØSE ikke direkte var impliceret, men naturLt.gvt.s fik d.et

·hårde race i toppen også indflydelse på hundholdenes kampe. Før
sidste runde havde ikke mindre end fem hold chance for første
plads@n, o,g hvert part.i, hvert halve og hele point fik forøget be
tydning" Den endelige sejr blev - som alle interesserede i klub
ben sikkert forlængst ,er orient,eret om - vundet af SUNDBYERNES
SKAKKLUB, og vi sender herfra en hjertelig lykø.nskning til både
spillere og leder! SUNDBY ,er· ligesom vi en forstadsklub, og vi
ved" at sejren i klubturneringens: mesterrække e'.r' resultatet af godt
og- målbevidst holdarbejde~ Som det fremgår af nedenstående over
sigt over slutstillingen i mesterrækken va.r der kun 3 1/2 points
forskel på. nr. 1 og nr" 5 (efter syv runder:) ... det siger lidt om,
hvor hård og spændende kampen var til det sidste. Industri:for
eningens Kampklub, som så ofte har vundet· denn~ tur:p.ering, måtte
i år nøjes med en 2den plads, kun eet point efter Sundby, og som
nr • 3 kom Industrtf~~ge·ns and.en skakklub , I. S •., som i fj ar
kæmpede med os om 1 ste p Lads en i klubturneringens 1 ste række" Det
opgør vandt vi ganske rlst ,. men da vi begge var kommet op i den
fine række, blev vi til gengæld hurtigt distanceret af I.S., som
også i mellemtiden har haft en bemærk,alsesværdig tilgang af stærke
spillere fra andre klubber. Først på 4de og-5te pladserne kom
Studenterne og· Frederiksbergs Skak:foren±ng,· -som altså ikke h!ede
"op i pengene" - f,or at 'bruge t,erminologien fra ~r~verban,en.
Københavns Skakforening ·var allerede tidligt faldet ti,lbage og
havde kun den ene ·interesse at holde sig 'fri af nedrykningsfaren.



Og her er slutstillingen i MESTER.RÆKKEN:

Nr" 1
li 2
li 3
11 4
li 5
li 6
li 7
11 8

Sundby,ernes Skakklub , .
Industriforeningens Kampklub ••••••••••
Industriforeningens Skakklub ••••••••••
Studenterforeningens"• Skakklub •••••••••
'!'lrederiksberg S.kakforening ,.• ,. , ••.•
Køb enhavns Skakforaning , ..
Va.nløs,e Skakklub ••••••••••••••••••••••
Brønshøj Skakklub , ., •••.•••.•...•- •

51 1/2
50 1/2
49 1/2
48 1/2
48
38
32
18

points
li

n
r,

It

li

Vi havnede altså som nummer næstsidst, men vore spillere kan da
trøste sig med, at vi kun var 6 p. bagef t en Københavns Skakforening
-g .hele 14 points foran nummer sjok - Brønshøj - som helt syntes
at have tabt humøret, men, som også - modsa t I. S .• - har haft en be-
mærk,els.esv,ærdig a f g a n g af stærke ap i.Ll.er-e , Brønshøj og v·

· skal n:u ned i 11 ste række sammen, og vi vil _gerne her i nederlagets
time ogs:å. sende en hilsen til vor gamle arvefjende med håbet om,. 'at denne klub hurtigt vil overvinde svaghedsperioden ovenpå åre-
ladningen, og at 'Brønshøj sammen med os til næste år vil befinde
sig i toppen af ·1 s t s række!

RESULTATER FRA HOLDTURNERINGENS 2DEN, 3DIE: 'oc 4DE ,RÆKKE
~ ' .. ..... ~ ,f' ..._-~~~-~--~----~~~~~-~-~-~-~~~~N~~~~~~-------------------

So,m bekendt har hver københavnsk klub kun. ee·t hold med i klub
turn.eringen, men flere i hold turneringen. - I denne har VANLØSE
været repzæs ent er-et i de t-re ned ennævnt e rækker, mad e·gentlig
succes dog kun i 2den ræ,kke"

Holdturneringens 2den række---------------------------
Nr. 1

li 2
li 3
li 4
!I 5

Sundbyernes Skakklub • • • • • • • • i • • • • • • • • ' ·25
18
'18
17
!

2

1/2 points
1/2 n

"'
1/2 li

1/2 n

Vanløse Skakklub .
Stud ent.erne .
Veste~bro Arbej1der Skakklub ••••., •.•..•
Fred•eriksb erg •.••• ~ .

Nr" 1
li 2
n 3

Københavns Skakforening ••••. ,. • ~ .
Studenterne , •••• ,•• ,. • ~ ••, .

29 1/2 points
25 1 /2 ,,
25 1/2 n



Nr. 4
n 5
'li s
n ?

Sundb·y , ,. ,•••••••••••••.••••••••
Brøns,høj .. '°' ..T.. o ,••. , • ,., G o •.••• o , .. " .

Vanløse .
G1 os trup -= • D • • ;ø; • ,•• .,, •••• o •• ,. ai ai •

24 pcdrrcs
22 1/2 points
21 "'
19 u

Holdturneringens_4de_rælcke

Københavns Skakforening .
Vesterbro Arbejder- Skak.klub ..

11

tr

u

n

"

36 1/2 points
35
34
33
31
23 1/2
21 1 /2
9 1/2

1
2
3
4
5 · · HerLev , . e • • , • • • , l'l IS •••

6
7
8

n
li

''
li

NOTER FRA TURNERINGEN "MOD! DE FREMMEDE11

"

Kampene mod de fremmede klubber, som vi. møder i KSU-turneringens
forskellige rækker, har altid været·et vigtigt led i klubbens liv.
Her får vi lejlighed til at komme ud at .se, hvordan andre klubher
har det, og vi får lejlighed til at lære andre skakspillere at
kende," når de kommer til os - eller vi til dem. Og seLv om jævn
byrdigheden i de forskellig,e rækker ikke alt~d er så stor, sor_n
den burde væ:re t dette gælder navnlig i d,e lavere rækker, hvor til
fældigheder ofte kan forrykke styrkeforholdet, giver KSU-turne
ringen et bredt udsnit af klubbens medlemmer lejlighed til en
styrkeprøve, som mange år eft,er år .ser hen til mad store forven·t
ninge,r.. På eet punkt er KSU--turneringen ganske uvurderlig: den
kan ~ive alle d,eltagerne klubfølels,e og hoIdmoæa.L,

Vi. giver her- ordet til E, BANG, som i særlig grad følger vore
spilleres deltagelse på de forskellige hold. Han siger:

Som særligt be:mærk,elsesværdige r,esultater i kiubturneringens .me
sterrække bør først og fremmest noteres:

Yngste mand, JØRGEli WE'BERs 5 1 /2 p. i 7 rund.er •



Endvidere SCRØLLER JACOBSENS præstation på 3 1/2 p. ved 5te bræt
ed sejre over .si stærke spillere som K.B.Schou i SS og A.Cruusberg,
r, K.

Det vor for .øvrigt en voldsom spændende aften, da vi på hjemmebane
spillede fire hængepartier mod I. K. Længe bølgede kampen frem og
tilbage og endte med sejr for DAMKIÆR ved 2d.,et bræt mod Ejner .'Ln
dersen, for VEJRUP ved 4-de bræt mod 1and:sh61-d:s-=·· og eli tespiIT,eren
Verner Nielsen og for SCHØLLER JACOBSEN mod Cruus.berg, med ens
EGON RASMUSSEN ved 3die bræt 'må t t e bide i græsset imod A. Roes.

Lad mig også nævne nogle smukke· ,enkeltpræstation.er fra hold turne
ringen. I .2d en række vandt A. B.ARKHUS 3 p. af 4 mulige.

K" P. HANSEN• fik i II række 2 1 /2: p og i I!I række 2 p, med andre
ord: ingen tabspartier· i 5 'runder. Bravo!

A.M. PETERSEN fik i II række 1 og i III række 3 p. - i e.lt 4
points af 6 muLi.ge •

EGON Cl:ffi.ISTENSEN fik i III række 4 points af 6 mulige.

Endelig skal nævnes med hæder fra IV række vor all,e.ryngste kamp
del tager, aspf.nant en JØRGEN HANSEN, som vandt 4 points i 6 kampe.

Ligelede·s junioren FREDDY CHRISTEI'rTSEN, som kun var med i de 3
sids,te runder, men vand.t all,e tre partier!

Klubben glæder sig over alle disse "ungs , lovende spillere",
som her er nævnt, og håber, at de også fremover må gøre en
fremragende indsats til klubbens ære.

Turnerings Led er E •. BANG

·====·===-==·===-=======---

Traditionen. tro begynder ENKELTMANDSTORNERIMGEN umiddelbart ef
ter, at hold- og klubturneringen er sluttet., Fra Vanløse de, -
tager i år: ~Ø.RGEN IJI/EBER, A.M. PETERSEN, H. BENGTSSON og PER
LARSEN. Vi ønsker den lille skare held og lykke.

NÆSTE lifR, AF FRI]ONDEN
håber vi at kunne 'bringe mere rettidigt og med nyt fra vinter-
turneringe-ri, ·------------~-----------~-~~~-~~-----~~-----------------------
Udg.: VANLØSE SKAJU{LUB. - Red.: JØRGEN JENSEN, Gl.Jernbanevej 1
Duplik: CAP.AX-VALBY
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Vint_
Turne

DER ER NOGET I LUFTEN

iger turneringslederen

.r ikke forbi, msn Vinter-
n skulle g,erne snart være det

Selv om man måske vil vægre si6 ved at tro det, så er vi reel
å langt henne på foråret, at vi kan skimte afslutningen på vinte.,..
turneringen -· eller for at være mer e nøjagtig, så skulle denne turne
ring afsluttes med udgangen af april måned , t1en det vil sikkert
volde de flest~ noget besvær at forestille sic;, hvorledes dette
kal nås, når enkelte medlel!llner mangler op til 8-9 partier. For at

gøre en kort sludder så lang som □ulig:

LAD OS NU FÅ MØD1EPROCEllTTEN OP PÅ. HØJDE
P'IED VALGENE I SOVJET~!!

Der er ikJre meGcl'l. tid at give væk, hvis vi skal nå det. Husk
også på den fed,e samling af hængeparti-kuverter, der ligger i skuf
.ten" Mange af d i.s s e partier m.angl,er sikkert ikke mere, end at det
vil være praktisk muligt at fuldføre 1-2 af den på en aften. Dette
være sagt især til Mesterrække-spillerne,.

led Lemraer , der mangler mer,3 end fire (4) partier at påbegynde,
b ed es inden næst e onsdag meddele direkte til turneringslederen
(telefon 70.30.33) eller evt. til et andet bestyrelsasmedlem, hvor
vidt de forvent.er at .kunne gennamføre resten af turneringen.

P ROSENSTAND.

FRA ru"ELTMANDS 'TURNERINGEN

0. SØGÅRD PEDERSElil, som deltog i KSUs Enkeltmandsturnering for
S.S., fik et flot resultat: 6 points (5 vundne partier ,og 2 remis)
og rykkede op i Mesterrækken. Til lykke!



DEN ØJ.EBLIKKELIGE STILLING I VIN'TERTURNERINGEN (PR" 1/4)

Vo.r energiske turneringsl0der har udarb~j det ned.ens tå.ende over=
sigt over stillingen i de forskellige rækker:

STILLINGEN i M KLASSEN:
Afs,l..partier hængep. ;eoints

4
4,
3 1/2
2 1/2
2
2
1
1
1,

5 1/2
5
5

3
2
3
2

3

2
1
l
1
4

???

8
8
B
9
7

10
7
6
4
5
3
3
4

Damkier •.
Rasmussen

Rich"

A. Bj erg ..., . e " It' li I ,0. 6 'I! 8 ,i, I

E P.Lauritzen .
C. Ivers en ., ..•.••
Vejrup •••.•, .
i✓eber ,

Arne Jacobsen .•.•...• ~
_.D.Voss •····•••~•••~•
chøller Jacobsen •••o••
1.
E.

1 7
1 5
1 4 1/2

4
l 3 1/2

3
2 1/2
2 1/2

2 2
2

8
7
9
7'
7
?
5
9
3
7

., .. ., . .,

• •

. ...

H
Hvalsø Pedersen .
C•. Lindsgård •..•.••, .

Eigil Petersen •..••..••....•..•..

Mad.sen ..
Barkhuus ••, .•.

Chr. Faber •.•, .....
A. Sle·nt._.. • ,. ...
E.

Stjernqvist •..•
O. Søgård Pedersen ••
J'ack G.rurn ••• ~ , •
N.

I KLASSE:

II KLASSE:

A • .M. Peters en , ..
l(. P Ol Hans en •.•. , • ,., III , , ,•••••, tO!

Bent \lichmann ..
P. Rosenstand ••••. 9 ••••.•• o ..

8 6 1/2
.6 l 6 ! .
6 l 5
7 4
5 3
2 ???? 1
5 1 1

• • ~ j a • ~ • •. . .Christensen ,..•.
Petersen .....

Egon
Poul
c.



1
1/2
0

6
8
4Carlo Petersen

Hj almar Hans en
H. Hor-nbøLl, .•...., ~ ,g .... ,. ~ ~ • iQI. li ••

1,.. Raarruas en o .

H. 11.1ng " '"i "' .... , li - • ,.. •• .,. .. o 1111 • ~ , ,• • o ...

12 10
13 10
13 8
13 8
1, 2 6 1/2
13 6 1/2
ll 6
10 5
12 5
1,2 5
12 5
13 4 1/2
11 2 1/2
9 01:rik G" Oles en ... ,

Freddy Christens erl " . ., .•
Arne Nielsen •...•.•...•••.•.•
Jørgen I-Ians.en , , , ..•

"'ald"' Jensen •. e 1111 'D, • e • i:i o "' • li " o .D ,gi

Ho Søgård Petersen .•......•..
Per Lar-s en ..• ,, . " ., .
Chr. P. Madsen .• • • • ,, , • • ., ,, .
Ole Bonde Larsen .

- Du har jo været med.Lem - ,. ;

Hvor mange? •-
- Det må være 15 år. Jee; kom en aften forbi, så kLubb ens

skilt - gik ind - og blu ...
- Blev du efter din forgænger Winde-vlicmars bortgang pz-es -

set t:il at overtage ka.ssererposten, eller var det dit eg,et valg? -
Det korn sådan, at Jørgen Jensen spurgte, om jeg kunne

tænke mig at gørG et stykke arbejde for klubben og blive redaktør
af FRIBONDEN. Det kunne jeg nu ikke påtage mig, men jeg tilbød
at blive kasserer i stedet for •••

Er ,d,et vanskeligt at være kasserer? -
Næh, det synes jeg egentlig ikke.
Hvordan bærer du dig ad, hvis et medlem er lidt træg i be

vægelsen, når det drej er ,sig om at få tegnebogen frem?
- Heldigvis er kun ganske få medLemmsz- "træge i den b evæge Lae ",

et lyde:r utroligt, men der e_r virkelig medLeømer-, som b eta.Ler'
FORUD! Restancer opstår som oftest af ren og skær glem-



aomhed , og et diskret kaaser-er-vå.nk plejer a.t hjælpe.--
- Hvad mener du om begrebet 11energisk Lncae eo"? -·
- Det duer vist ikke i en skakkl.ub . For øvrigt kan jeg

ikke fordrage at optræde som inkas:sator. ·-
- Er det let for dig at forene kass er ez-hver've t med "skak

på højderne11? -
Som kasserer bliver man kun sjælde.nt forstyrret under

spillet,. og j, ,eg tror næppe, at jeg ville spille bedre,
om jeg 'ikk,e havde kassen at tænke på.

Ivad er dit høj este ønske, set fra et kasser-er s tand-
punkt?-

... At vi kunn9 forøge
Det ville gøre det lettere
lemmerne, og det ville vel

- Er der noget, du so·
heden til at sige ~il medle

.in private ønskedrøm
ste onsdag i hver måned stå
til a.t betale, når jeg møder

erne?-
er, at alle .madlemr.ierne den før
i kø med pangene parate og k1ar
i klubben kl. 19.152

ort medle□stal med en snes stykKer.
for os at ar-ranger-e noget for Lied
også forøge vor spillestyrke.-
kasserer her vil benytte lejlig-

om Iølge af pL1dsmangel må et spændende parti mellem for
manden og landsholdspilleren Verner Nielsen ud.gå i dett,e
nr. FRIBONDEN bringer det næste måned.

Udg.: VANLØSE SKAK1<LUB.
Redigeret: JØRGEN JENSEN, en. Jernba11evej 1 ,
Duplik: C.APAX-·VALBY .•



I
LAD

0 R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

afholdes ONSDAG DEN 28. MAJ KL. 20"00~

Formandens ber,etning
Regnslabet
lnd,komn,e forslag
Valg
Eventuelt

u
'li

"

Punkt 1:
2:
3:
4.:
5:

::Iermed indkaldes til ,ordinær generalfor.sa.mling i klublokalet på
ovennævnte dag, Dagsordenen er i følge lovene:

Pr,otokollen

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i. hænde senest 1 O dage før
generalforsamlingens a.fhold,else.

------
VINTERTURNERINGEN
~-~~~-~----~~~~--
PÅ. SIDSTE VERS

April måned bragt,e os et meget langt .stykk...
rrem mod afslutningen af vintertu.rne·ringen,
og i dag er det navnlig mesterklassen, der
hænger lidt bagefter" Der er følgende spil

ledage til rådighed til at få af'slu;ttet de ,sidste partier i:
30/4, 7--14-21/5, og mød,er "z-estant er-ne " blot op, som det vent es
af dem, skulle alle partier kunne afgøres på brædtet og ikke blot. .

ved a.t udd eLe nuller til synderne. Det må jo understreges, at det
ikke udelukkende er et spørgsmål for de·n enkelte selv, men der kan
jo i visse tilfælde være .spørgsmål om op- eller nedrykning ... må ske
endda om klubmesterskabet - der påvirkes af denne k,ed,elige par:ti
afvikling. Jeg dvæler så meget ved disse betragtninger med det
ene formål. så indtrængende· som muligt at opfordre di.s~e medlemmer,
der .mangler et større antal part•ier, til at møde flit:tigt frem
AL~E de fir,e aftener, der er til rådighed..



J. Weber 5 + 2 h. (10)
K. Køhler 4 (9)
H. Vejrup 4 + 1 h. ( 11 )
E:.P.Lauritzen 3 1/2 + 1 h, (12)
Rich. Hansen 3 +2 h (11)
H.C.Iversen 2 + 2h (8)

h. (12)
( 1:2)

der ,er ikke mindre end fem medlemmer, der·· i dag
ligh,ed for at vinde mesterrækken. Medregner vi
den 23.4., sa er stillingen følgende·:

. .. . . ...
E. :Bang 7 1 /2 + 1 h. ( 12)
A. Bj ,erg- 6 1 /2 , (11)
Arne Jacobsen 6 (11)
Schøller Jacobsen 6 + 1
H. Damkier 5 1/2 + -3 h.
E.D.Voss 5 1/2 (10)
E.Rasmussen 5 1/2 (12)

De·t skorter ikke på spænding i opløbet om klubmesterskabet, idet
har teoretisk mu-
resultaterne fra

I. klasse bar været de :flittigste til at afslutte rettidigt, idet
der i dag kun mangler 11 - eet - parti, nemlig mellem O. Søgård
Petersen og A. Slent,e, samt et hængeparti mellem H. Stj ernquist
og A., Barkhuws, og da de fire anførte medlemm,er hører til de
mest regelmæssigt fremmødende, kan vi roligt regne med, at d enne
klasse vil få færdigspillet 100%. Man kan måske til gengæld be
klage, at spændingen i denne række for længst er gået fløj ten,
idet vinderen allerede er sikret. Stillingen:

• Stjernquist 7 + 1h,
O. Søgård .Petersen 5 (mgl. 1
A. Slente 4 (mgl. 1 parti)
__ .,, Madsen 4,
A" Barkhuus 3 1/2 + 1 h •

Jack Grwnm 3 1/2,
parti) Chr. Faber 3,

Eigil Pedersen 2 1/2
E. Hvalsø Pedersen. 1 1 /2.

Egon Christensen og
Hj a Ima.r Hans en 2 ,
H.Hornbøll 1/2.

I 2' klasse mangler Egon Christensen o..t spille mod Court Han
sen, Bent Wickma.nn, l<.P.Hansen og A..~I.Peter.sen. Da E.c. bar
givet tilsagn om at møde de næste fire onsdage , så alle par
tier kan spilles, bedes de fire modstandere indbyrdøs aftale,
hvem der skal spille hyornår, Herudovez mangler kun hænge
partiet mellem B. Wickmann og K.P. Hansen,, som forhåbentlig··
kan spilles: færdigt en af de øvri~e_dage. Stillingen i 2'
klasse:
A"M.Petersen 5 1/2
B" Wiokmann og K.P.Hansen 5 + 1h,
P" Ros enstand S ,.
Court Hans en 3,
I 3'klasse mangler kun gansk~ få partier (dette være'tkke sagt
for at d·e ikke skal spilles) og ikke færr 1e end ni deltager,e
er helt færdige med turnerin€;en. Det skal således især bemær-



kes, at vi i 31 klasse finder det medlem, der først af alle fik
spillet alle partier. Et eksempel til. efterfølgels,e - bravo
Vald .•.Je.nsen.

Stillingen i 3.klasse eft,e·r 23/4:

Freddy Christensen 11 (1,3 mulige), Ole Bonde I.arsen 5,
Arne Nielsen 1 O·, Lars Rasmussen 5,
Jørgen Hans en og Vi'.lld. Jens en 8 1, H. Ring 4 1 /2 .,
H"Søgård Petersen 7 1'/2 J. Schmidt 2 1/2
Th. Thomsen 7, Erik G. Oles en O.
Per Lar-s en 6 1. /2
Chr. P. Maclsen 6 (mgl 2 partie,r)
C. Jespersen 6,

SOMMER.TURNERINGEN

Igen i år arrangeres to forskellige turneringer i sommermåneder
net 11Skalpejagten11 for de mere. impulsive naturer - samt den mere
rolige n45-minutters11 bandacap turner-fng , Begge turneringer på-. .
begyndes den 4/6. Enkeltheder og turneri.ngsr.aglementer bringer
vi ved opslag på ta.vlan.

PARTIET VEJRUP-VERNER NIELSEN

Vi bringer her det første af de spænd ende partier i vor kamp mod
I.K~ Det er formandens sejge match mod landsholdspilleren Verner
Nf.eLs en , påb egynd t den 22/1 og afsluttet ugen efter, Vejrup
spiller hvid og har ·s,elv kommenter-et ,

3 c4, Sf6. 4 Sc3, c6. 5 e3, Sb-d?.

Gennem trækombytn:1.n:g er partiet nu havnet i M.eranerforsv.arets ho
vedvariant. Over for så stor en modstander bør hvid spille for

... t • ·. t Isig 1.g .•.

6 Ld2, Le?. 7 Tc1, o-o.
a6. 11 -Sc3-e4.

Hvid .spiller, på at hindre: c6-c5 og håbe
rokaden ikke får. skæbnesvangre følger.

på, at ud,skydels:en af
,,ort spiller i øvrigt ikke

8 Ld3, Dxc4.



på o.ngreb. 11 -- 1b7. 12 De2. Løberen på d3 må sikres., el-
lers kan c5 spilles. 12~ -- Tc8. 13 b4, Sd5, 14 a3, a.5.
15 Sc5, Sxc5" 16 dxcS, cxb-l , 17 axba , Ta8. 18 o-o·, Dc7~
19 Tf-d 1, Lf6. 20 d.e l • .• . Bonden på b4 må sikres mod angreb,
ligesom dronningen må sikres mod Ta.2~
20. --- To.3. 21 Lb1, g6t 22 e4, Se7. 23 Lc3t Lxc3"
24 Txc3, Txc3. · 25 Thcc3, TdS" 26 Txd8+, Dxd8" 27 Dd4? DxD"
2B Sxd4, e5. - 'Nu begynder slutspillet, hvor der skal passes
extra godt pål

29 S,e2, Lc8. 30 La2t Kg?. 31 f3, f5. 32 Kf2, Kf6.
33 Sc3, Lc6. 34 LxL, KxL. 33 g3, SgB. 36 Ke3, Sf6 .,~., Truer:
fxe4! På 37 -- fxe4, 38 fxe4 fø,lger: Sg4+ og }l ...bonden hænger.
På 38 Sxe4 .følger: Sd5+ og c=b ond en hænger. 37 h3,, h6. 38 Se2,
h5. 39 Sc3, Sh7. 40 Sd1, (Sorts springer må hindres i at komme
til h3.) 40 _.,. Kf6" 41 Sf2, SgS. 42 h4, Sf7. 43 Sd3, g5
44 hxg5; Kxg5. 45 f4+.

HEMMELIGT TRÆK Beslutningen blev taget ud fra betragtningen.,
at partiet skulle vindesJ (om mulig:t) •• 45 --- Kg4? 46 fxe5,
med gevinst. 45 Kf6 efterfølges af: 46 f4xe5+! Sxe5. 4? Sf4
med mulighed for Kd4 uanset om sorts springer går til c4 eller
g4 med skak.

45 -- Kf6" 46 f4e5+ , Sxe5. 47 Sf4, Sc4+ 48 Kd4, fx·e,4.
49 Sxh5+, Kg5. 50 Sf4, e3. 51 Se2, Kg4.. 52 Ke4 ••• Den
sorte konge må ikke uden videre kunne komme til f3.

52 ........ Sa3. 53 K d3 (Kxe3? efterfølges af,: Sc2+ og slag på b4,
hvorefter hvids stilling bryd,er sammen, )

53 -- Se4. (53, -- Kf3 var bLe vet fulgt af 54 Sd4+, Kxg3.
55 Kxe3 og feltet c2 er dækket og der er samtidig angreb på
c6; som ikke kan forsvares.)

54 Sd4, Kxg3" 55 Ke2, Kf4. 56 Sxc6, Ke4. ·- Det havd.e vist
vær-et bedr e med 56 -- Se5, men sort spekulsr-ede i remis ved
evig skak - eventuelt matføring. Det bLev dog ove.rset, at
Sxb5 dækker feltet d4!

58 •c6, Sc2.• 59 Sxb5, Sxb4.

FRIBONDEN u,dg.ivet af Vanløse Skakklub. Red.: JØRGEN JENSEN,
Gl. Jernban.evej 1, Valby. Duplik: Capax, Kjeld.sgårdsvej .27B, Valby.



M E: D N L E AK , u· B

G E N E R A L F O R S A M L I N iQ 2 8 / 5 1 9 5 8
-======~-------------=-------------------------------

Under god tils,lutning afholdtes d.en 28/5 1958 klubbens ord.i
nære generalforsamling. Formanden aflagde ber 1etning om, dels
år e t s begivenheder, dels hvad der· kunne forventes at skulle ske i
det kommende år. Efter at have omtalt klubbens resultate.r i klub
og holdturneringen samt spillernes resultater i vinterturneringen
- se ned.enf or - nævnte formanden d·et glædelige i., at ungdommen på
forskellig måde havde gjort sig fordelagtigt bemærket" Således
havde W,eber placeret sig fint i Mesterklassen, og Søgård Pete:rse,m
havde reddet sig en 2de,n plads i 1 •. klasse" Endvidere havde der
været det glædelige, a.t Søgård Petersen havde deltaget i 1{øbenhavns-•
tur.ner:Lngen og her opnået 6 points i 1 • klassen og dezmed opnået
ret til at deltage i mesterklassen næste år, samt at K. ~(øhler og
Søgård Petersen havde været i He.rning til Danmarksmesterskabet og
her opnå.et hver 4 1/2 points!

fter at have nævnt, at klubben i år spiller en sommerturne
ring samt en skalpejagtturn,ering, gik formanden over til at nævne,
at der til vinter ville blive forsøgt gennemført en undervisning
af spillerne i klubben - særlig .med henblik p& at skabe en øge··
in.teresse for vort ædle spil i forbindelse med hestræbelser på
at f,å n!.lvnlig de unge t,il at dyrke spillet,. Formanden omtalte
tillige~ at der ville blive skabt en "Hyggeklasse'' - f.s.v .• der
måtte være interesse herfor.

Under bemærkninger til beretningen havde Chr. Faber ordet.
Bestyrelsens planer med hensyn_til a.t skabe tilgang i medlemstal
let blev efterlyst.

Bemæxknd.ngen blev besvaret med, at bestyrelsen havde tænkt
sig at få optaget omtale i de lokale blade om skakklubbens eksi
otens.



Formanden, C. Hansen og Ar.ne Jacobsen blev genvalgt, medens
kassereren og Jø.rgen Jensen ikke ønskede valg på ny. Efter at
formand,en havde sagt dem tak for det; de i årenes løb havde bety
de,t for klubbens: liv, og for godt s-amarbej de i tid,en, der var

. g!et, bLev på forslag Eg,o,r1 Rasmus:s:·en valgt til kasserer og Hj.
Hansen som bestyrels,esmedlem" Som ny reviso,r blev Schø,lle,r Ja
cobsen valgt"

Der.efter var der præmieuddeling· .•

,,,ftenen sluttede med holdlyn, som blev vundet af Web,ers
hold.

N Y K L U B M E S T E R

E. Bang silerede sig i år klubme.sterskabet, efter at Dam
kiers chancer' var blevet "ød eLagt " af H. c. Ivers,en den fore
gående onsdag , FRIBONDEN bringer her-ved sin lykønskning til vor
n.ye klubme.st,er og siger samtidig tak til Bang for det arbejde,
han har udført i årenes løb som turneringsleder for klub ... og
holdturneringens hold. ~---
PLACER N G E R I V IN TER TURNERINGE :N

MESTERKLASSEN:

2. KLASS--

E.. Bang, 8 points (klubmester)
H. Damkier og Jørgen Weber,? 1/2 points

H. Stjernqvist, 8 points (100% gevinstJ)
Søgård Petersen, 6 points
Begge spillere l"ykker automatisk op i M-klas
sen.
N. Madsen og A. slente ,, .4 points
Disse to :=spillere· skal spille omkamp om opryk.

A. M. Petersen og Vlich:mann, 7 po,ints
Rykker begge OP i 1. klasse.



Freddy Christensen, 11 points
Arne Ni.elsen, 1. 0 points
Jørgen Hansen og Vald .• Jensen, 8 points

Hvem der skal spille omkamp af mesterspillerne., er ikke af
gjort endnu, ligesom .hvem der skal rykke ned, heller ikke er klar-
lagt"

D E L E G E R E T M Ø D E I K • S • U •

Den 30/5 1958 blev de.r afholdt d e Legere tmøde i K.S. u. Der
var intet særligt på programmet. Kontingent t:i1 K"S.U. forblev
uændr et., Bestyrelsen blev genvalgt.

-·--

VI BRINGER DENNE GANG ET LILLE PARTI

som vort unge medlem JØRGEN HANSEN har spillet i den forløbne sæ
son. Det er opmuntrende at se, at en så ung spiller går til sa
gen uden tøven.

Hvid: JØRGEN HAtlSEN, V"S.
Sort: GØSTA EKBERG, V. A. S"

Løberdiagonal fri.

Der skulle spilles Lb7

• •

dxc4
.ub5 ?

13"
14.

13.

c6"

Sort spærrer :sidste tilflugts
sted for springeren.

1, • Sf3 d5
2. g3 Sf6
3. Lg2 e6?

4" o-o Sc6
I:• 'd4 Ld6
6. Lg5 h6
7. LxSf6 Dxf6
8" e3 o-o
9. Sd2 b6

1 o. c4 La6
1 1 " b3 Sb4

Spærrer løberdiagonalen .•



15. bxc4 :
16. SxLc4
17. Lxc6
18. Se5

Lxc4
Lxb4
TcB

25
26.
27.
28.
29.
30"
31.
32"
33.
34.

D,cD+
Sf3
Df7
Ta.7
Sh4
Sg6+
Se7
Sd5 !
Sxf6+
Dxg8 {,.

Kh8 .
Tfd8
Tc3.
TgB
c5

Illi7
Td8
Tg8
KhB

Hvid kan få kvalitet.

18. • • • De?
19. Lg2 f6?

En stærk po,sition. for
springeren

20. Sc6? Dd6
21. d.5 a5
22. Sxb4 axb4
23. dxe6 Dxe6 ??

En alvorlig fejl.

24. Ld5 ! Dxd:;i

ioter af Jørgen Hansen.

FRIBONDEN ud.gives af Vanløse Skakklub.

Redaktion: a, VEJRUP og ARNE JACOBSEN

Formand: H.VEJRUP, I1ølletoften 24, Lyngby (tlf: 87-31-15)

SMUS SEN, Finsensvej 46, 1, ' , F.

Turneringsleder: P •. R0SENSTAND, Juelsmindevej 20, Va:n(?0-30-33)

Duplik; CAPil, Kjeldsgårdsvej 27B, Valby.



M D L E. M_ S L.A.D FOR VANLØ s

15 •. årgang .Juli 1958

S K A L P E J A G T E N

Den 4. juni gik skalpejagten ind i Vanløse Skakklub, og tilslut
ningen var s~ stor, at man m&.tte danne to grupper. Da man ved."'at
d eLt.age en enk,elt afte.n ikke forpligter sig til noget fremov,er,
er -dette netop den ideelle form for skak her i sommermånederne.
Indskudet er som sædvanlig 25 øre pr. aften, dog højst 2 kr. på
en sæson.

Det er efterhå.nd,en lang tid siden, r,eglerne har vær,et bragt her i
FRIBONDEN, så her er d.e igen:

Spillere fra samme klasse ....... 11 ... 11 min"
,, med en klasses forsk,el 10 - 12
" n to klassers 11 9 - 13 "

tre ,, -n 8 - 14 "

Spilleren fra den lav,ere klasse får tidf oz-gaven,

Og skalpefordelingen·:

li

li rr
rr 2 k-1

• li • • I • • 9i • • !li •

r~ 3. kl .. c11,■<11•1•••

u
li

4 p.
2 p"
1 p •.

Skalpe for spillere i mester- og 1. kl. giver

Vind.eren får det antal points, mod.standere.ns skalp er· værd.
(Taberen afgiver et tilsvarende antal points).
Ved r·emis byttes skalpe.

STATISTIK ...

Som man vil se af ·nedenstående., tiltage·r remiskvotienten op gen
nem rækkerne. I 3.kl.. blev kun 4 af 911 parti,er remis; kvotient
4,4 % : l' I 2.kl. blev· 4 af 45 r-emis , Remiskvotient blev så lav-
som 8,9 %. I 1.kl. b Lev 5 ud af 36 remis. Kvotient lig 13,9 %•.
Mesterklasse.n havde den højeste: 22 af 78 partier. Remiskv,otie.n.t



28,2 %. Det er dog trods den s.tor,e jævnbyrdigbed en forholds
vis la.v remiskvotient, der tyder på, at bukkene har været i flok
ke. Årete r-emi.skonge 'blev A. BJERG med 6 (halvdelen) remis.
H. STJERNQUIST' blev den eneste i vintertur.neringen, der fik den

. ,_flot"t.e- ..acør e 100 % l (8 af 8 mulige.).

- ..... -
Som bekendt blev E. BANG klubme1:1ter.
over H" C" IVERSEN.

Spillet d. 9/4 1958.
Hvid: H.C.IVERSEN Sort: EJ. BANG

1 " Sf3, S.f6 2. d4; d.5 3" g3, g6 4. Lg2 ,. Lg?'
5. b3, 0-0 6. Lb2, Sbd7 7. c4, c6 8" 0-01 Se4
9" srea, rs 10. e3, Sdf6 11. f3, Sd6 12. Sc.3, hvid
har fået det frieste spd.L og 11truer11 med 13. cxd , Sxd" 14" SxS,
oxd. 1 2,. - • Sf? 13,. Se2, hvid er utålmodig og dækk,er
d4 for hurtigt at gennemføre· e3-e4. :Bedre ville f,ex. De2
samt Tad1 have været" 13.-,. TeB 1,4. c4? et alt for for-
hastet .fremstød. 14.-,. fx~ 15. f'xe , Sg4 16. Del, Se3
17. Tf3, SxL 18. KxS, Lg4 19. Tf2, Sg5 .20. cxd ,
exd 21 • ,e'5 1 T·ca ( Her kunne også spilles Sh3 m. kvali-
tetsgevinst) 22. De1, To2 23. Tb,1, Da5 24. Sf4,
Lf5! 25. h4, der er ikke mere at gøre. 25 .... ,. Se4
26 .• Sxe4, Lx•e4 27" Kg:1 ,Dxa2 28. Txc2, LxT 29. 'l'c1,
DxL 30. Dd2, hvid vil prøve at udeytte løberens binding,
men •.. 30.-, Tc8 31. Sxd5, LfB 32. Sb4, Dxb3 Bang
lad!;r so,m ingenting. 33. Sxc2, Dxg3 34. Dg2, D~h4. He.r
kunne sort fuldst{l!ndig sLukke lyset med J4.-, Dx.D. 35. KxD,
Lh6. osv. Hvid gør det i stede.t med 35. Dxb7(?) ng.5;: og hvid
opgav. På Kh2 følger Dd2i osv.

Forbrug af ti 1d. H: 1 tim. 8 min.
S: 1 tim. 24 min.

Stjernqvist: - Faber kan godt li' at b1e-
stille noget •.•
- Så-å? -
- Jo, han er lige gået ud for
at bestille et par øller!



I den populære skalpejagt var stilling,en den 26/7 d sn , at o. SØ
GÅRD -:PEDERSEN havde 145 p. Lig;,e efterfulgt af SCH•. JACOBS.EK med
1140 p. (Sch.J. scorede s·ids·te aften 25! p.) og som nr. 3 ligg,er
E. RASMUSSEN med 118 p.

I sommerturnering,en; hvor der er tilmeldt syv deltagere, går det
noget trægt. Kun f~ partier er afviklede, og eft,er dette ligger
JØRGEN HANSEN fint' i spidsen med 3 p. for 3 kampe" Deltag·,erne må

· af_t~le tid med modetand arne for at' få spillet partierne (helst to
pi:". aften). Til skræk og advarsel kan nævnea , at man efter· si
gende endnu i Valby Skakklub spiller på s ommer+ur-nez-Lngen 1 9 2....2. :

I kvalifikationsturneringen om retten til oprykning i mesterklas
een deltag,er fra 1 .kl. A. SLENTE. Deltagerne fra m,esterklass.en
er endnu ikke fundet.

Den altid opfindsomme FABER har i sine gemmer fundet nog·le af
VANLØSE BK.AKKLUEs mærkater. (Måske kan vi ved lej 1 lighed få mær-r
katets his·torie).. Af dette sj æLdrre fund kan medlemmerne sikre
sig et eller flere eks empLar-eæ til den billige pris a.f kun. 1 O øre
pr.stk. ved henvendelse til kassereren..

--. ........ --
Ved De, at fler·e af klubbens medlemmer foruden den ugentlige kamp
skak også spi.ller korrespondanceskak? OVE SØGÅRD PEDERSEN er
aåLedes sikker vinder i sin gruppe, og hans broder· HELGE s. PEDER. ...,
SEN er for et par måneder siden startet i 3" klasse. Desuden er
spillerne c. HANSEN og PER LARSEN ved at vinde 1. pr. rykket en
klasse op.. ·

Vi bringer i dette og d.e følgende numre af FRIBONDEN partier fra
denne front, ko.m.menteret af vanløsespilleren ..

~E~~~=~-!-~'!.~!~!-~~::E.:~E~~~~::::~~~~~!!~
i tiden .fra d.• 15/4 - 8/4 57/58. GRUPPE 410

Hvid : P. SØND1ER.GAARD ~ Sort.: PER LARSEN, Vanløse.

1;. d4, d5 2. c4, Sf6. Her va.r e6 bedre, thi hvid kan med
3~ cxd , S.xd. 4.e-4 vinde et tempo. Han benytter sig dog ikke at



det. 3. Sc3, e6 4. Sf3, Le7 5. Lg5, Sbå.7 6 .. e3, b6?
-~indre godt. Nu kan hvid med 7. dxc få godt spå L, f.eks. 7.(cxd.),
exd 8" Lb5, (det svage felt c6) med truslerne Se5 e1. Lc6 med
bondegevinst. ?. Ld3(?) Lb? 8. Dc2, h6 Mindre ,godt .•
9. Lx:S; SxL 10. c4, noget forhastet. 10- ·-, dxe 11. Sx,e,
Lb4i 12·. Ke2 (Hvid viser med dette og i det følgende, at han
godt kan lide at spadsere med kongen.) 12. -, Le7 13. Te1, 0-0
0-0 14. a3, a.5 15 •. Kf1, Dd? 16. Dc3,, Tfd,8 17" S4f6,
Lxf,6 18. Le4 Hvid bar i.kke arbejdet efter nogen p Lan, 18. -1
LxL 19 ... T.xL, cS 20. Td1,, cxd 21. Dd3;d4 kan ikke så
godt slås. 21.-, Tab8 22. g3, b5 23. c5, Dd5 24. b4,
Dc4 25. :nxD, bxc4 26. Sxd-4" e5 27. Sc6, Txd1i
28. Ke2, axb4 29. axb , Det bedste, da bonden ellers, hun-
"tigt ·vil løbe i dronning. 29'. -, Tdd8 30. S.xd81 Txd8
31. Txc4, te? 32. ·Ke3, Kf8 33. Ke4, f6 34. c6, Tc8
35. b5, Ld.8 36. I<id5, Lb6 37, Tc2, Kf7 So,rt lurer med.
fæld en 38. Kd6, Td8:E mat! 38. Ke4, Ke6 39. Td2, Td8
40. Tb2, f51 41" Kf3, ,e4i 42. Kg2, Td5 43. Tc2, Tc5
44. Tb2, g5 45 . .Xf1, f4 46. gxf, gxf 47. Kg2, f3l
48. Kg3, Kf5, 49. h3(?) 1c7I 50" Kh4, Kg6. Her var Kf'4
stærkere. 51. b6, Th5~ 52. Kg4, Tg5i· 53. Kh4, Ld.8
54. e7, Le? 55- o8D, Tg1~ .mat. Hvid kunne _ha.v:e pr1vet 55.
cBS, men sort kan da spill,e Lf6, og d,er er ikke mere at g·øre.

. . '~. -
Et godt gennemført slut,spil af Per Larsen•

FRIBONDEN ud.givet af Vanløse Skakklub.

Formand: H. VEJRUP, Mølletoft en 24, I{gs. Ly:µgby 87 31 15
Kass er-er-r EGON RASI1USSEN, Finsensvej 46, l' F.
Turneringsleder: P. R0SENSTAliJD, Juelsmindevej 2·0,, Vanl. ?0 30 33
Redaktion: ARNE JACOBSEN., Stadilv,ej 8, Va.nl. DA 69,27
Duplik: CAPAX, Valby.



ME:DLEMS~liAD FOR V L Ø SE S

August 1958

V IN TER T U-R N ER INGEN

MIDT I AGURKETIDiEN
lægger bestyrelsen hovederne i tænksomme folcl,er med. det formål at
planlæ.gge d'en forestående vinters forskellige arrangementer - i
første række· vintertu.rn.eringen.. Denne vil i år blive afviklet i
de fire sædvanlige klasser, og dier vil som sædvanligt blive frem
lagt indtegningslister, hvorpå .man ka:n udtrykke ønske om delta
gelse. Dette gøres til trods for., at vi ud.Imsrket ved, a..t turne
ringsled.eren alligevel skal rette personlig henvendelse til hver
enkelt og forhøre sig ,om ja... eller nea•-tak.

Turneringen vil tage, sin begyndelse onsdagen den 9. september,,
hvor 1 .runde vil bl.ive afvikl,et i alle klasser.

Spilletiden er fra 19.,30 til .23"45. Kl
lede,ren urene for de medlemmer, d,er ikke
gjort dette. Er et medlem ikke mødt kl.
for tabt f'or denne; Slig skæbne vil dog
tide bar ringet eller evt. skz-evet afbud
deren eller til sin modstander.

I de første to timer skal udføres 40 træk, derefter 20 træk i ti
men. I øvrigt følges FIDE's regler.

Helt uafhængigt af d,enn,e meget alvorlige tur.nering vil der, som
omtalt allerede ved generalforsaml~gen,, blive forsøgt oprettet
en n1zygge0-.kla,sse ,, hvor alle de medlemmer, der ikke ynd.er ,det hår-,;,
de turneringsspil, kan komme ikkun for at nyde et hyggeparti. Der
vil ikke blive op- ell,er nedrykning fra denne klasse,, men der vil
alligevel kunne forventes· en eller flere præmier - a1t ,efte.r del
tagerantal. Vi skal her ikke agiter,e mere for denne række , idet

1 '9. 45 start er turnerings:
selv er kommet og har
21.00, erklæpes partiet
ikke overg,å den, ,der i
enten til turnerings'le·-



arrangementet endnu kun er på eksperime.ntstacliet.
vinterturneringen i næste nummer"

er e o.m

Turn.
Til sidst vil vi håbe, a.t spillere som HOLGER NIELSEN, ERNST HAN

-·--· S.EN., P.OUL PETERSEN - for. blot- a.t -næv,ne nogle - igen vil tage den
akti'Ve skak op og tilskrive sig i den snart b egynd ende vintertur
nering.

o. SØGÅRD PEDERSEN .h.a:r for ca. en måned
siden afsluttet sin gruppe med det fine
resultat: 5 af 6 .mulige. Han har dog

ikke tæ.nkt at hvile på laurbærrene, idet han ;ne_top er startet i
1" kl., og vi ønsker ham alt muligt held. og lykk~ her. Neden
stående parti, der var det sidst afsluttede, skulle vind,es - for
at få en ren 1. præmie.

S~pillet f.ra d.,en 10/9 ti.1 de~21 /6 195_7 ...5a,.
i D.S.U.s korresRondanceturnering.

Hvid: 0.-S.PEDERSEN' Sort·: INGVALD RASMUSSEN
København, Frederikshavn.

1 •. ~4, c5.. .2. Sf3, e6. 3. ,d4 ,, cxd, 4. Sxd, Sf6 ( Her kunne
sort i stedet prøve det interessante 4. -·, a6. 1, som jeg selv med
held har anvendt, f.eks. 5. c4, Sf6. 6. So3, Lb4. 7. Ld3,
c6. 8. Lc2., Se5 eller 5. S,63, Dc'7 i begge tilfælde med

s.karpt, men for sort langt mindre risikabelt spil end i fort
sættelsen.) 5. Sc3, Lb4 (Sort spiller skarpt, men det roli
gere S.-,.Sc6. var mere på Sin plads i et korrespondanceparti,
hvor modstande.:r;-en har lettere ved hver gang at finde en. stærk
~-ortsæt.telse.) 6. e5! (Det eneste træk, sorn stiiler sort over
for pr-eb Iemer , ) 6. - , Se4 (Moget bedre var 6.-, Sd5, men også
efter ? . Ld.2, SxS. 8. b~S, Le7. 9. Dg4 ., har- hv.id gode .angæeb s

- chancer· og st1r noget bedz-e , ) ?. Dg4, SxS (:Ej. heller 7.-, Da5.
8. DxS, LxSi. 9. bxL, DxieI. 1 0. Kd 1 , DxT. 11 • Sb5, Kd8.
12. c3 giver tilfredsstillende spil fo.r s.nrt.) B. Dxg7; TfB.
9. a3, Sb5:E. 10. axL, ses. 11. Lg5, Db6 (Dette o:g de følgen
de træk er så godt som tvungne for sort •. ) 12. Lh6, Dxb4f •.
13. c3, Sf5" 14~ cxD, S:,cD. 15. LxS, TgS. Lf6 {Hertil er
det gået. meget .let for hvid. Partiet følger nemlig et parti
zabo-Mikenas,· iC·emeri - Riga 1939 .. ) 16.-, :Jc6. 17, Ld3 _(Det



hvide Løbez-paz- virker mege t stærkt. Sort kan :ikke tillade sig
17 .. - , Txg2 f. eks , 1 ~- Kf_1 _, 1 Tg4. 19 ~ h3, Td4" 20. Tg1 med mat-
trussel.) 17. -., Tg4" 18" Lxh7, :Sxb4. 19" h3, Tf4 (Sort be
slutter sig ti-1 at give en kv:a.lite.t, da løberparret i. forbindel
se med fribonden på h-linien er for farlig.) 20" g3, TxL" 21"
,e:xT, 3d5. 22. h4, sees, 23. Ld.3, KfB. 24. h5, Kg8. 25. g4,
b6. 26. g5,, Lb?.. 27-. Th4,, Sd5. 28. Kd2, Se7 (Sort har taget
br~dden af hvids opmarch" 29. f4 (29~ g6, f5! og det e~ ikke
let at finde en afgørend,e forts.ættelse for hvid .. ) 29 .. - , a5"
30. f5~ (F'or at skaff,e nye angrebspunkter må det st<Brke sorte:
b ond.ekomp'Leks d7-,e6-f7 splittes; det sker ved bondeoffer.) 30 .• - ,
sxf .. · 31. Te1 ., KfB.. 32" h6, Le4 (32.-, Sg6. 33. Td4 og de sor
te bønder .falder en for en , ) 33. LxL, fx:L. 34. Thxe, Sg6., (Det
absolut eneste træk. På andre muligheder følger 35. Te8 og
h-bonden kan ikke, standses.) 35. Td4, TdB. 36" Td6, b5.
37" Te4 (Det gælder om at indskrænke sorts valg a:f muligheder
til et minimum.) 3?.-; Kg8. 38" Td5, a4. 39 .. Txb5, Ta8.
40. Teb4 , opgivet. Hvid har .kun få pr-ob lemer at overvinde , f"
eks" 40.-, Kh7. 41. Tb8, Ta5. 42. 'l'4b5., Ta6. 43. Tf5, Sh8.
44. TxS, KxT" 45. Txf7, Tg6. 46" T:f5 og vinder.

(Noter ved 0" SØGÅRD FED.ER.SEN)

Forinden vi påbegynder vinter'.turneringen, skal det afgøres, hvem
der er berettiget til at deltage i d~n fine klasse. Til den
ende vil d'herrer H,.VF.JRUP, L"P •. LAURITSEN og A.SLENTE i løbet
af august måned udkæmpe en kva.lifika tionsturnering om retten til
a.t besætte de to ledige pladser i mesterrækken. Ved. lodtrækning
er det afgjort, at L.P.L. i f'ørsti; runde spiller hvis mod A •. s.,,
i eriden æund e H. V" hvid mod L. P" L .. , medens A .-s. t:il sidst ;får
hvid mod H.V. Det overlades til ide tre implicerede at aftale
om spilletid, idet man ikke forlanger faste runder overholdt!!!

SKALPEJAGTEN fortsætter hver onsdag, og man .kan endnu optage
forfølgelsen af d.e tre herrer, som har lagt sig

i spidsen, nem1ig O. SØGÅRD PEDERSEN; d,er (23/7 medregnet) har
skalperet sig ti.l 165 points, medens ARNE JACOBSEN har klaret
145 points, tæt fulgt af SCli0LLER JACOBSEN med 143" Derefter
ligger tre mand på linie med hver 128 points, PER LARSEN, EGON
RASM1J8SEN og klubmesteren" Der er 6 jagter, tilbage, os den ,en
delige pla.cering vil sikkert først blive afgjort den 2/9.



S O M M E R T U R N E R I N G E N

Den mere rolige somrnerturn~rints, der sidste år samlede en flit
tig skaret· er i år blevet totalt svigtet af de t,ilmeldte sp:il
lerie, Disse ere få, men til gengæld møder de ikke op,· end~ige
spiller partierne. Nå, nu skal man vel huske, at det er ferie
tig., og meget kan indhentes i løb,et af den kommende måned. Hold
Dem ikke tilbage, men se til lille Jørgen Hansen, der har fejet
al modstand a.f marken., og scoret 3 points i s.ine 3 partier.

Turnl.

Følgende parti er fra K.F"I.U.s åbne enkeltmandsturnering, hvor
:u11 een fra Vanl,ø,se Skakl·(iub deltog.:. P. RQSENS~AND, der i b:.

xækken -opnåede det s.oukke resultat 6 1/2 af 7 mulige og dermed
1. præmie. Kun dat sidste parti gav han remis. I partiet her
har Rosenstand hvi,d mod E. MØLLER .JENSEI'f, Valby"

1. e4, e5. 2. Sf3, f6'? en af de
måder,, man ikke kan dække· e5-bonden
på. Hvid k.an e.ndog tillade sig

at slå på e5, :f.eks.. 3,. Sx,e5, fxe. 4. Dh5I, Ke? .. 5. Dxe5!, l<f7 •.
6. Lc4i og hvids angreb er-ai'gørende. Hvid foretrækker en
and en. måde. 3 •.Lc4, a6? 4. a.4, b6. Befordrer il<ke udviklin
g·e.n. 5. 0--0, Lb7" 6. Te11 d5? Da hvid har udviklingsfor
spring., må sort ikke åbne stillingen. Han brugte også kun 1 min.
til denne overvejels,e. 7" Sx1e5~ fx,e5. 8. Dh5!, Kd7" 9. ezd ,
Ld6. 10. d4, Df6. 11. dxe , Lx,e" 12. Txe, Se7. 1.3. Dg4;,.
""4$. 14. Te6, Df7. 15. Lg5, Te8. 16. d6J sor-t kan opgd.ve ;
han prøver dog lidt endnu. 16.-, Sc6. 17" dxe?i, Sxe7 (?).
Vi kan næsten ikke overvære resten. 18. Td6!, cxT. 19" Lx_,U,
Lc8•.20" De4, Ta?. ,21. L;T, !{xL. 22. Sc3, Lf5, 23" De2, Kf'7.
24.. Tc1, h6. 25. LxS, Kg6.. 26. Lx.d6, Td7. 27. De8i., Kg5.
2'6. f41., Kg4" 29. De2;;, Kh4. 30. g,31:, Kh3. 31" Dh5i mat.

MORALE: Lidt åbningsteori skal man kunne.

FRIBONDEN udg. af VANLØSE SKAKKLUB. Formand : H. VEJRUP, Mølle
toften 24, Kgs.Lyngby,, 87 31 15. Kasserer: EGON RASMUSSElJ,
Finsen.svaj 46, 11, F. Turneringsleder: P. ROSENiSTAND;, Juel:s-
mindevej 20, Vanl" 70 30 33. Redaktio:n: ARNE JACOBSEN, Sta-
di 1vej 8, Va.nløs e. DA 6927. Duplik: CAPAX, V.Uby 1 2o7.

Spillet den 18/11-1957
på Frederiksberg Rådhus.·
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.S I M U L T A N S F I L I VANL0SESK, - L U B

ONSDAG DEN 17. SEPTEltJJEER vil der blive arrangeret en sioul
tanforestilling •• denne gang r.ied københnvnsmesteren HARALD
ENEVOLDS EN,, der jo også kendes fra radioel'.1s soli tairesltak"
Har..:ld Enevoldsen., der også er udtaget til olynpiadeholdet
til Mlinchen, vil ev+. kort otrta.Le d,e overvejelser og pr-ob La
nez , han i forbindelse med ro.diopartiet har haft, for der
efter at gå over til simultanspil\

.LLE ER VELKOMNE.

Turneringslederen har ordet.-___________________________

VINTERTURNERINGZN 1958/59: Forårsaget uf en utidssvarende
almanak kom vi for skade i sidste

nur::rraer at beratlne vinterturneringens start til den 9" septem
ber. Skarpsindige rJedler.uner har henledt vor opmærksomhed her
på, og vi retter besk~oaede fejlen, raen benytter lejligheden
til at opfordre alle, der ønsker at deltage1 til SENEST D.8N
3. SEPTE~æER at riedd aLe dette på de freo.lagte indte·gningsli
ster. Er denne forudsætning opfyld.t, kan 1.runde nemlig af-·
vikles i alle rækker den 10" sept eraber- ned præcis: sto.rt kl.
119. 30.
.i.1propos præcisionen - det oå henstilles til de enkelte nedLem
me.r, nt de - navnlig på turnering.saftener - prøver at møde i
så god tid, at partierne, kan påbegyndes rettidigt. Alt for
nange hængepartier i tidli,g1er, sæsoner viser, a.t førstetræk
er gjort væsentligt senere ef.!:d bera.mr1et. Husk i denne f'or...
bindelse på, ut det er en uskik nt nfbryde et parti før det 40.
træk.•
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For at lette tilrlelderne □est nuligt vil der på opslagstav
len være at finde en styrkeliste, hvonaf det f'r,eragår, hvil
ken række h.v€lrt enkelt nedlen kan tiloeldes. Og for yderli-

.. g,ere at f,orenkle sagen,. vil et diskr·et lille x .På d,enne lis:te
være tilstrækkeligt til, c.t tiloeldingen er i orden. Er De
forhindret i at mød e 3/9, kan sagen ordnes telefonisk til
703033 ( Hvis De er heLdag, tr~ffes turn. lederen hj emne},

skatmester Egon Rns□ussens interesse skal endelig oplyses:,
at turneringsindskuddet trods pris.stigninger a"rn.. stadig kan
holdes nede på kr. 2~00. Det overvejes at fordoble dette
or for sent raod tagne til□eldinger ! ! ! !

S K A P E J .A G T E N

øres fortsat stort o.f O. Søge.ard Pedersen, d,er 20/8 rundede
scoringen op på 214 points, fulgt af Arne Jacobsen med 196,
Schøller Jacobsen 165 og P. Rosensto.nd oed 141 points. Re
korden for en sko.lpetu.rnering er på 243 points, sat a.1 ..~. !·a
eitersen. sidste år, så der er en mulighed for at slå denne;
Jagte-n slutter deri 3. sep t enber ,

I S O M M E R T U R N E R I N G E N

igger Jørgen Ho.nsen suvertent , idet han er den snes te , der
overhovedet ho.r vundet et parti - ,og det har han endda gjort
fire gange!': Alle øvrige deltagere· har NUL POIMTS.. Ogs
d.enne turnering slutter den 3/9.

KORRESPONDANCE.SKAK - og I<:ONKURRENCE •••

Denne go.ng bringer vi et pJ.rti fra den fineste klasse: Lands
~holdsklassen 1957, hvor der endnu spilles, på livet løs. Fø

. eren af de hvide brikker er H. Andrec s en, sikkert kendt af
"l,ere af v,ore junior.er, id,et han er lærer ved Vanløse Skole ..

Hvid: H. AJ:IIDREASEN.
pillet fra den 11/9

1 ~ e4 e6
2. d4 d5

• Sc3 Lb"

Sort: K" STOLTZE
18/5 1957/58.

Her□e-d opstår ni□zovarianten i
fransk; trækket skaber næsten
altid spændende par~ier.
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'8

1

Tf'eB
Sf8
Th8
dxd
Te.ca
fxg
Df7
Tc7
Opgivet

- I h

Lc1
Dg·
Dh3
cxd
g4

Dxg
Te3
Sg5!

lutstilling.

17.
18.
19"
20"
21.
22.
23.
24.
25.

4

..,.a redaktøren aamnen □ed
Andr-easen nu var nået hertil,
skulle vi lige se, hvorfor
sort nu også opgav" Hvid
har jo ,et mægtigt angreb, og
et eller andet skulle jo nok
være i stillingen, rren ve
nogen analyser,en fandt vi
ikke noget egentlig afgørende.
Ja., ærede læser" Kan De· fin
de et eller andet? Uen sto
re konbina.tion findes sikkert
ikke i stillingen, men den e

f6?

f5

Df4

Hurtigere ville sikkert
Dh3 have været.. Ganske vis'
angribes e-bonden, nen
senere nu.etea ,e·t terapo ved
Sf8.

En svækkelse af g6, som sav
ner enhver begrundelse; bed
re ville Td8 være ..

16. Dg4
1·7" Dg6

g6 ville skabe huller på f6
og h6.

14" Te1 Lb7
Her får løberen ikke □eget
o.t gøre.

15.

4. e5 c5
"art skal spille på dronnin.
efløj en, medens hvids plan

er spil på kongefløjen.
5 ,. a3 Lxc3il
6. bxc Dc7
7. Sf3 .....

Mere foretagsor~,t var her Dg4
fex. 7. -, Se? 8. D~g?,
Tg8 9" Dxh7' ., cxd , 1 O. Kd!
og sort får intet ud af de t ,

?. . . . . b6
Sort vil med dette træk
bort fra teorien.. Trækket
virker passivt"

8. a4 Se?
'9. Dd2 0-0

10. Lo.3 Sd7
11. Le2 Sc6
12. 0-0 Sa5
13. Ld3 !' •••

Truer oed offer på h7.
13. .. • • h6
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derir:rnd et godt eks.erapeI på, at hvid ikke med det samns behøver
at gøre brug af drastiske aidl,er, nen roligt oi:urrøblerer på stil
lingen, medens sort kun kan se passivt til.

Indsend Deres nening og analyse af s tilling,en. Løsninger
kan o.fleveres til red" eller nedlægges i den lille kasse ved
turneringstavlen senest onsdag cl. 24. septecber" Til g,engæld
har De chancen for at vinde en lille bogprærai e, Løsning(er) og
vinder offentliggøres i næste nr.

NE: Det er ogaå tilladt at nedlægg,e partier, artikler, kritik
csv, til 9ptagelse i FRIBOIIDEN.

S K Ø N H E Il S. P A R T I Spiller De i den koranende sæson
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:...~~ efter egen mening et godt parti,
kombinatorisk ellet: positionelt. har De chancen for at vinde
en såkaldt skønhed.sp;ræmie udsat af Vanløse· Skakklub.. :Setin-
~elsen er, at partiet' skal være spillet i de11 koi:unencle vinter
turnering eller i kluq- og ho'Ld turneringen.. Evt. partier i11d

,ever,es til F'RIBONDEMs redaktion i løbet af sæsonen; vent alt
så ikke C'led at indsende evt. partier til foråret.

OP.- OG NEDRYKNINGSBESTEMMELSER- - D~ der blandt □edle1:1Derne
ikke er rtgtig klarhed over

disse bes t emneLser , bringer vi d en her:
.ir,. 1 i 1, .klasse rykker op i mesterklassen., og nr , sidst fr,'"'
denne rykker n,ed i 1.klasse. Nr. 2 og 3 i 1.klass,e og nr. 2-
og 3"sidst i oesterkla,ssen spiller en kvalifikationsturnering
alle mod alle om retten til at besætte de to ledige plodser i
□esterrækken. Er der ved ud tage Lsen til kvalifikatio:nstur:ne
ringen ligestilling zae Ll em flere spillere, V/il rækkefølgen af
hænge af placeringen i den tidligere vinterturnering.

BIBLIOTEKET Biblioteket er åb,ent for alle klubbens med Ien-
~~,... ~...,...,,., ... ,.,,,....... mer-, Hvis De ønsker at låne en bog, kan De
henvende Dem til bibliot,ekarien O. S" PEDERSEN, der altid står
til tj eneste. Udlån,s tid en er 2 ndr" Har De haft nogle af
klubbens bøger hj emme i længere tid, da henvend Deo også til vor
bib li ot,eka.r.

N. MADSEN har for nylig suppleret vort bibliotek oed nog-
_e åbningsbøger. Har De nogle skakbøger t som De kan undvære .,
nodtager vor bibliotekar □ed. tak gerne disse"



Fra et af vore ned Lemmer- har vi
::iodtaget nedenstående:

Jeg sidder ved rot skrivebord og spekulerer :på,
så det par hår-, jeg hnr igen, blir endnu nere grå,
on ikke vi i V"S.K. inden alt for længe
ku sk.:i.ffe os en sparegris og samle nogle· penge t

så Vi en gang ad åre kunne få vort eget hus"
Mon ikke □ange synes, at det var en.god fidus?
Jeg synes, det var dej ligt" or:1 vi fik •et sådant hf.,
hvor man kan koL1me nh soc helst og spille et parti.
Og: så behøver ingen r:1,er I at gå og sukke:
hvor mon jeg dog. kan finde en, son spiller manneskak.
Jeg ser .i tankerne, at det må blive stor succes,
om styrelsen i V. S.K. begynder- nu expr-ea ,
Vi starter a tz-aks, for her er altså ingen tid at spilde,
og sikken fest i v.s.K., når vi får rejsegilde.
Vi inviterer Eisenhower, Krshcev og Sjang Su Lin
og sikken sjovt hvis raas t e.rho Lde t rigtigt gir d em klin1
At det blir god reklaoe her, det må enhver da tro,
når de r.1å drage slagne bort fra skak i V. S .K.
Nu ber jeg så var styrelse, om til mit råd at lytte,
og ikke sla det hen og sige: - Al<:, hvad kan det nytte!

P.dal, eykelsmed.

Jeg sidd,er ved mit skrivebord. og spekulerer på,
hvordan con E. C .• sig har tænk, vi huset skulle få;
thi mange penge skal der til - og mange har v.i ej,
og samle ind med sparegris, det nyt.ter ikke - nej ••.
hvis vi vor egen borg vil ha1 - vi vinde □å i spil.
Før kun vi ikke snakke on: Et hucS vi bygge vi

Red. ..

NB: Hvis man lidt ekstra skak vil
så kig i 'b Lade t bag,

Endnu har klubbens 4 stk. statsob
linger ••• (jævnfør ovene+ående l )

FRIBONDEN kan først forv,entes at udkomme den 6,, eller 7. oktober,
da genneogang af analyser, trykning etc. regnes o.t tage godt en
uge.

ikke give:t skil-
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et er beraærkelsesværdigt, hvor lidt presse dansk skak får,,
s eLv hvor det drej er sig on en så betydelig turnering -s om inter
zonen, hvor Danr1D.rk for første g::i.ng ex repræsenteret. Årsagen er
!:,ikkert den, at Dansk Skak Union il<ke forstår (eller bur tænkt på)
at "sæ.Lge " nyheder og give vej ledning til dagbladene.. Derfor far
man høj.st et referat sarrt resultater, hvor-i.noc det virkeligt 0kryd
r-end e ", partier (og evt. bille.der·) sjældnere ses ,

Radioen er heller ikke rigtig med , Ganske vist er der soli
to.ireskak og foredrag, nen nyheder synes kun at k orarne tilfældigt.
Vi cå heller ikke g Lernrre Skakbladet. Den s·tore sydar::ierik:anske
turnering i Mar del Pla.ta, der blev vundet af Bent Larsen, oi:1tu.-
es kun periferisk. Det var tilgiveligt., hvis en eller anden ar

genti11er havde vundet d,en, men når en dansker besætter 1 .pladsen
i en så stor turnering, er det for ringe, at et referat endsige en
turnerings,ta'bel ikke kan nå fre□ til bladets spalter"

:Et o.f ·de få blade, der har gjort noget fol" skakken, og s om
j1ævnligt bringer pD-rtier fra udenlandske turneringer, er EKSTRA
BLADET, hvorfra følg,ende parti fro. Portoroz er taget,. (Det må
sikkert glæde RANG, at Bent Larsen også er begyndt at spille
Birds åbning.)

5- runde" Hvid: B. L:i.rsen

1" f4, Sf6
6~ Lb2., Lg7
10" d4, Sxe5.
14" La.3, Te8
18" bxc5, Da5
22. Sf2, c4
26. Tg1, Db2
30. Tg2, 'TcS

2. Sf3, d5 3. e3, 06 4. b3, Lg4 5~ Le2, g6
7, 0-0, 0-0 8. Se5, Lxe2 9. Dxe2, Sfd7
11 • Fxe5 , f5 12. c 4 , e 6 1 3 • S c 3 , Sd7
15. Ld6., LfB 160 c5,, b6 17. b4" bxcS
19. Tfc1 , Lxd6 20·. cxde , TabB 21" Sd 1 , c5

23. g4, Do.3 24" gxf5 ,, gxf5 25" Kh1 ; KhS
27. Dxb2, Txb2· 28. Sh3,, c3 29. Tac1, c2'
31. Sg5, h6 .32. Sf'7I, Kh7 33. Tcg1, opgivet.

I ottende runie tabt"e B. Larsen sensationelt (det kan man
vist godt s.ige) til vidunderbarnet Bobby Fischer efter 30 træk.
Ifølge B. Larsen havde han (:B. L;) en remi,svn.riant, men han spd.L«
lede på" g,evinst - ·og tabte. Efter 12. runde lå han so1:i nr. 12, og
han skal være nere end heldig for at kor.une raed i kandidatturne
ringen" For øvrigt bør systel!let r.ied, at kun to russe;re kan gå vi-



dere, dadles, da det veL aka L være de stæz-keste, der skaI have
en chance, og af de 4 russere, der d e Leager , vil nok mere end to
placere sig i toppen.

6102
2?16
772

9711
1670

16?0
5192
673 X

788.i
2990

Dl\. 2004
6927
8257

,8204
7061
3418 X

DA

Dl

GO

PA
TR
RY
GO
DA

GO 6426
70 22 96

M 2W9
UA 11223
70 24 43
DA 6773

an.....

aru.,
~-.::inl.

Vanl.

Vo.nl"
Van••
Vanl.
Vanl.
Vanl.
Vanl.
Valby
NV
NV

ICD.strup
A. Brh. BE

Frb •
.c'rb.
Vanl.
Frb"
Vunl.
v.
Vo.nl.
Va.nl.
Vanl"
V:.inl.

0.

Vanl.
Gentofte Gl 5948

·13.4, Frb" FA 1037

Ej'nar
A.

Vi bringer en fortegnelse - .især med henblik på a.fbudsbestemrael
serne, over klubbens raedLeraner-. Gen derfor bladet.

Vnnl"
K.

Bent ader-aen , J,ernbane Alle 111,
Bang, Linnesgade 39,
Barkhuus, Odensegade 11,
Bengtsson, f,fu,11øga.de 14a 11

.Bj ør-g , Ph. Schousve,j 19. 1 1

Berg Chermd.bz , Bellahøj vej 157 ,,
Freddy ChrLs tensen Slotslierrensvej 69,
Sv" E. Christens,en,Folkvarsvej 16, l
H. Damk.iæ.r, Jyllingevej 191,
Jan Ethelbe~g, Lille Istedgade 5.5'
Chr , F.::.ber, Jyd eho-lmen 27,
Jack Grum, Kærholmen 15,
c. Hansen, Korsdalsvej 50,
Ernst Hansen, Søndervigsvej 76,
Gunnar Hansen, 1121.j tegårdsvej 30 C
1j almar Hans en, Frederikssundsve;j 27B
H. G. V, Hansen, Vanløse Alle 102.21

Jørgen lbnsent Stilledal 37.31

Rich. Bans en, Lyngbyvej 348; 1i'
~v" V. Hansen., H. Schneeklothsvej
Kurt Havn , Stilled.al 48,
H. Hor-nbø l L, Rundholnen 2B,
S • Hounann , Rundholmen 36,
L C. Iv,ersen, Jyllingevej 125 ,,
!1.rn.e J'acebaen , Stadilvej 8,
H. Scbo Jacobsen, Arnestedet 21.11

Ri.ch, · Jacobsen, F'Lakhcdraen 7,
Jørgen Jensen, Gl.Jernbo.nevej 1.4i
Vald. Jens en, S t c.thold ervej 3 s't •
C.. Jesparsen, Frederiksborg-vej 12B
• Jørgensen, Bobakken 12 st.
ino.r Larsen, C. F. Richsvej 124

Ol,e B. Larsen, Thybj e:rgvej 25,
Per I.a.rs en, Høgholtvej 32,
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L. P"
Chr. P.
N.
Arne
Holger
Vilh.
•:igi.1:
Helge S,.

1858

7121 X

BE

D

1443,
3321

GO 955
87 31 15,

DA 2516
70 30 33
GO 6972
DA 573 Y

Frb.
Vanl •.
Frb.
Va..nl.
Vanl.

38, Frb.
Lyngby
Valby
Brh.

Ol1e Steffensve,j 5, Tår,bæk, Bellevue 675
øndervan:gs Alle 17, Valby VA 7929

Stilledal 33 1 Vanl" DA 8627
God thåbsiraj 116. 3' Frb" GO 8734
Uilkensvej 18 st. Frb.. GO 911.2
Høghol tvej 16. 3' Vanl. DA 4308
Kærholoen 13. 3 ; Vo.nl. DA 5660
i1orhåbningsholr.:ls Alle 25, .Frb. EV 1501
... ,. F. Beyersvej 11 , Frb. GO 6277
i1orhabningsho1LJ_salle 25, Frb, EV 150.
Rundhol:~en 3 ,. 1 ,, , Va.nl.
Bogh,older All,e 66, Vanl. DA 3036
Saxhøj vej 1 8 A, Valby
Ålekistevej 1o9, Vanl.
Finsiensvej li.6 D,, 1 1 Frb •.

1ørrekær 50.3' pr. Valby
Hvidkildevej 26 Frb •
Jernb::.ne i~lle 25 A Vanl. ·
Juelsr.1indevej 20, Vanl.
FugJ.ebcl.kev 1ej 5,

.Ro,senstykket 4,
'ifyelo.nd.svej' 37. 3'
Jyllin6evej 2,
Fo.ssgårdsvej 19,
N" C. Peters ensve-i
ø.LLe t ,aften 24

Valbor1 All1e 3
Ved Bellahøj 15"6'

aum, tsen,,
Mad.sen,
Madsen,
Nielsen,
Nielsen,
Ql3en,
.,edereen,

,Pedersen,
edersen,

Pedersent
Petersen,
Petersen,
Pet er-aen ,
Petørsen,,
Rasmussen,
Ra.scussen,
Ras□ussen,
Ring,
Rosenstand,
Sc1;l.r.1idt ,
Schou
Slente
Stj eænqva s t ,
TboulSen,

- Weber
Vejrup,
"JickJ:J:ann,
Voss,

,.

Jørgen
J.
Bent
E. D.

Fritz
Oves.
,'L • M.
Carlo
E. av.
Pau
"IT!gon

o.rs
Mogens
Herbert
Per
Jørgen
Bent

FRIBONDEN udg , af Vanløse Skak.klub. FORM.AND: H. Vejrup, Mølle-·
toften 24 ... Kgs.1yngby. 8? 31 15. KASSEilÆ: igon Rasoussen, Fin
Finsensvej 46 D. 1 ', Frb ., Turneringsleder; P. Rosenstand, Ju.els-
ri.nd evej 20, VanL, 70 30 3,3,
Redak tLon : Arrre Jacobs,en,, St.:i.d.ilvej B, Vanl. DA 6927.,

Duplik. : CAPAX, ~1..j e Lds gårdsvej 27B, Valby - VA 120?.



M E: D L E' M S LAD FOR ANLØSE S AK

Oktober 1958

S I M U L T A N K A M P E ------~--------~------------
Den 17. sep t ember- gennem:førte klubben som en art pr opaganda

for skak en godt besøgt· simultano.ften ned keb enhavnamester-en HA
RALD ENEVOLDSEN so..i 1;aktør. Der spillede mod 30 spillere, dels
frw. klubben, dels ::ude frå". Kamo en startede kl" 19. 45; og H"EnJE~
VOLDSEN fik hvad Yed alle brætts.rne. Det blev til en hård fight,
og flere steder tog det tid· for sii::.1ul tanspilleren at best,emrJe sig.
Kl. 21" 1 O, altså efter 1 tio. 25 ,:11i.n. spil; var nan nået til det
15" træk,. men her-ef ter gi1< tempo~t betydeligt ned, så Ledes b Lev

ved ~t tilfæ),dig~ bl:"æt trukket· ned intervaller på 13 måri, ,

1:0', 42 og 10 min" D-e.t:-.først afsl11ttede parti vandt Enevoldsen.
21"50~ $elv ~ftar'flere var udge.~t, ho'Ld t resten ham godt i arbejde,
hvad hans "oral.øbst fd n viser; 1 O ?:lin,, 11 min, og enkel te gevinster
egyndte nu·at nelde sig. Den første, der vandt et pa:rti ned Ene

vo Ld aen, va;r en gæst P. LAURITZ~ jir" I a.l t scored~ vi ·9 points
(8 vundne, 2 remis.) af 30 t:iulige.. Kampen sluttede først kl" 1.,50.,
efter H. STJERNQVIST havde ført et tårnslutspil til gevinst efter
izodt 80 træk.

Vindere blev: P. LAURITZEN j unr , , FLl1Gli: SØGÅRD PEDERSillN (se
ur·tiet j_nde i bladet),, 0, S.,PJ3DERSEN, P"ROSENSTAND, A.BARK:mJUS,

HOLGER NIELSEN, A"JØRGENSEN og H. STJERNQVIST"
SCHOU (en af de unge, lovende spillere) so.at

•.• Beklo.geligvis er det" ikke lykkedes os .o.t opspore den anden,
der spillede reois.

Resultatet aå betegnes s oci særde·le.s tilfredsstillende for
vo.nløses,pillerne, og man konstaterer, nt de unge, såvel aon de
mez-e ~arvede læoper, klareda sig fint.

Vi bringer heir et par partier fra aåmuLtankcrap en, I det før
ste bril1ierer HELGE SØGÅRD PEDERS.EN især med sine springere:
.HVID: H. Enevoldsen - SORT~ H.S.Fadarsen"
1. e4, o5 - 2.d4~ cxd - 3~. c3, Sf6 - 4~ e5, Sd5 - 5. cxd, d6 -
6. exd , Dxd - 7, Sf3, g6 - a·. Sc3, Lg7 - 9. Lc4, Sb6 - 10. Le2,.0-0



11 • 0-0, Se 6 - 12. Le3, Lf5 '."' 13. T·c 1 , 'ffd8 - 1 4.. Sb.5, Dd7 -
15,. a4, Tac8 ... 16. b3, Sd5 - 17. Dd2:, a6 - 1B.Sa3, Sf6 - 19. Sc4
Se4 - 20 .. Da2, Sb4 - 21. Da3 - Sd5 - 22, Se5, De6 ... 23. g4,Sec3 -
24A Lf3, Le4 - 25. Lxe4,. Se2i - 26" Kh1, SxT ... 27. LxS, f6
2S.. f4, fxe5 - 29. Dxe, Dxg4 - 30" Lxd5, Txd5 - 31. Sb6, Tc2 -
32. opgivet.

HVID: Enevoldsen - SOR·T: P.Rosenstand,

1. d4; Sf6 - 2. c4,g6 - 3.Sc3, Lg7 - 4. e4,d6 - 5. f3 {denne stil
ling fre.Clkor.i i. flere partier:; HE må. jo også kende den, da han be
nyttede samme systen...i sit r.:idi-Oi_).arti). s·. ~;.;o-o - 6" Le.3, e5 - 7. d5
o5 - 8. Ld.3, Sa.6 - 9., Se2, 1d7 - 10. Dd2, Sc7 - 11. g4, a6 - 12.
h-•, h5 - 13. g5? (her va·r Lg5 bedre) 13. -, Se8 - 14" f4, exf
1-5. Sxf4, b5 - 16. Le2, bxcfl- - 17. Tf1, Sb5 - 18. Lxc4; Sxc3
19. bxc3,, Da5 ! - 20. Tc1 , Tb8 - (Bemærk sorts trussel 21 • - , Tb1 !

.. 22~ T.xT,. Lxc3) - ,21. Sd3, Do.4 - 22. Lb3, Dxe4 - 23. Tf4, Db1;
24, Ke2" Lg4•± - 25" Kf2, Dxh41: - 26. Kf1, Dxg5 - 27" Sf2, Dh:4 -
28. Ld:1, Sf6 ·- 29. Lxg4, Sxg4 - 30. SxS, hxg4 - 31. Dg2, f5 -
32. Ta4, f4 ! - 33. k:f4, Lh6 - 34. Kg1 , LxL - 35 ,. ' Hvid opgav"

,DlAGRAliilI"i!].."'R Som De så i sidste nr. af FRIBONDEN, e·r det teknisk
~uligt o. t duplike-r·o diagrn.cir:1er, nen desværr·e er det

ikke øko:nonisk r.iuligt for FnIBONDEN' at bringe diagrammer. Vi vil
,derfor ty til noget' d.er aldrig er set i FRIBONDEN og SOll nåsxe
aldrig vil ses i FRIBONDEN, n13~lig annoncer. Bladet vil til gerJ.
gæld få en 11make up" i for□ .n.f diagrat::æ:1er1. tegninger, fotos an .. ,. -

hvis d'et sker~ Enhver k.ri tik, for 'e ll•er Lmod , mod tages raed tak.
Eventuelle in.teresserede anncndører bedes henvende sig; til nedak
tøren.

du·vi.nterturneringen lige e:r begyndt,
er der grund til at henlede cpcærkecn

hcden på døn i FRIBONDEN for s.ept'cmber od .• 19'58 anførte regel for
udvælgelse af spillere., der ~r berettiget og pligtig& til at del-
tage i kvalifika tionsturn 1eringen å□ de 2 l~dige plq.,dser i henh.olds
vis mesterklassen og 1"klasse, således at der ved sæs cnens afs.lut-•
ning i foråret 1959 ikk,e skulle kunne cpst å tvivl OD forholdet.,

'
Don efter vinterturneringen 1957/.58 beramnede kvalifikationstur-
nering er ikke afviklet e ozi følge ar, at omtalte regel, d·e:r i- en
årrække. vel har været fulgt, ikke synes at have været b.ekendtgj ort
på behør_ig måd e , E:fter at na tohudvaIge t bar b_ehandlet spør'gsæå Le t
i sin helhed og truffet bestennelse· 0L1, at· L .. ~- Lauritzen forbli"ver
i mesterklassen, A.Slenta.ryld;:er-op i nesterklassen og H. Vejrup
rykker ·ned i 1,-.kla-sse, skulle sagen· herefter væi-e bragt til endelig
afslutning. FORMANDEN



4" runde - F,ørstnævnte har hvid.

Nielsene
O.S.Pedersen

Jørgen Heber

L.P.Lauri.tisen -· H. Stjernqvist ~ J\. Bjerg - Ben
Richo Hansen - A" Slente e H. Dat1kiær - E. Bang e
H. Sch, Jacobsen ·e Egon. Rasmzssen - Arne Jacobsen

• Do Voss.

1 " klasse·
"I!..., Jørgensen - V. Olsen o Chr. Faber - Hvalsø Petersen
.J. Grumm - N. Madsen o A. Hounann - B. 1:Jichr.iann o
A,M,Petersen - A. Barkhuus

2... k Laas es

. Hornbøll - P. Rcaens tund o Egon Christehsen - Hj alr.10.r
Hansen o Arne Niels,en - Vern,er Boysen o H. Søgår
h'eddy Chl"istensen

~'RIBOi'lDEN udg. nf Vanløse Skakklub ..
Forr.1~1.nd: H" Vejrup, flfølletoft.en 24, Lyngby, 87 31 15
Kasserer: Egon Ra snus sen , Firisensvej 46 D. 1: 1 Frb.
Turn@ring;sleder: P" Rosensta.nd, Juelsr.d.ndevej 20, V:i.nl.
?O 30 33.,
Turneringsleder i klub-· og holdturneringen: C" Bansen., Kors-
dalsvej 50, Vanl 70 24 43 -
Redaktion: Arne Jacobsen; Stndilvej 8, Vanl. DA 6927
Duplik.: Cnpo.x, l\jeldsgårdsvej 27B, VA 120?



KONKURRENCEN I spænding ventede red. på løsµinger og varianter
. i lange baner, og hvad. blev det til.? Fantasteri.~

Ikke e e n. løsni-ng i,ndko□ til 'r-edaktri onen . Det kan få en til at
fundere. Gider _man vir:kelig ikke notere et _par 'vaz-aant eæ .ned, """.
eller var opgaven virkelig jor .s·vær.? Den tr.edie aulig:hed: Læser
man overhovedet bladet?· _:,.... D~ :f'år endnu en chance for at rehabili-- - . - - .

tere Dem, ·Inds·end Deres løsning af· stillingen illustreret ved et
par var·iahter, Hvad sker der., hvis sort slår spring,e,ren, el~EJ:r _
hvis dronningen trækkes? · Varianterne behøver Lkke a't være ud t.øn
nend e. Hvf.s opgaven er for vaskelig, da SKRJ:V et par ord. om det.
Løarn.nger rav" bedes indleveret til red ... senest onsdag 22" ok t ober ,

STATISTISK SET I dette års s.k.:11pejagt er der sLkke.r t sc..t rekorde·r,
idet ikke mndre end 65? partier er blevet spillet,

-voraf kun 44 er endt rems eller med andre tal: 6,7 %. Antager
□an, at hvert parti genneosnitlig.t har været på 40 træk (hvad de1'
sikkert er forhold.svis lavt i lynpartier, hvor der ofte spilles- t.il
den bi tre ende) -vil der i tilt være flyttet rundt på brikkerne
godt, 52.000 ga.nge, og godt 52.000 g,1nge vil aer være haoret (e1-
1er trykk~t) p- å ur-ene ,

I .

vundet remis tabt spill.,part" gevi·nst %
i.21 t

1. O.S,Pedorsen -••~•·•• 59 -~· ·9 14 82 77_, 44
2~ Arne Jacobsen"""""""" 60 6 1'4 .. -· 80 78,75
3. Sch.Jacobsen -~··•··· 46 6 15 67 73, 13
4" P. Rosenstund .. ·••••.• 48 6 45 · 991 51,52
5 • Per La.rs en ~ .......... 25 4 43 72 37,50
Soamer·turneringen _sl.ipper man , statistisk set, let over-, idet der
kun er spillet 4 partier, all,e vundet af Jørgen Hans sn , score 1 oo % ..

Vinterturneringen havde sin start den 1 O. september., dvs.•. kun få
partier afvikledes,, nen nå_r de faste run.der opgives .her i bl.o.det,
vil en spiller· - der udebliver fra en. fast runde uden afbud ...
eller eora koumer' ,eftor 20" 45 - uden skånsel få et nul. Afbud lcrin
sendes til tu_rneringsled~ren (70 30 33) e l.I , hvis denne ikke træf
f.es hj emne - til red. DA __6927 .. ·

De følgende po.rtier er et par s□agsprøver påt hvad der skete p.å
brætterne den 10/9. I det :første parti har PER LARSEN hvid.
1~ c4t e6 -· 2. d4t d5 - 3. e$, c5 - 4. c3, Sc6 - 5. Sf3. Le?

.. JJd3 Db6 - 7. 0-0, cxd·4 ... 8" cxd., Sxd ?? 9" SxS, Dxd4? - 10" Lb5~
Ld.7 - 11. LxLI - opgivet"



"'~VID: Jørgen1 \"feber -' SORT- O. Søgård Pedersen.
1. e4, c5 - 2. Sc3, Sc6 .- 3. g3, g6 ... 4. Lg2, Lg? - 5. Se2., e6 ... 6.d31

6. d3~ Sge? - ?. Le3, Sd4 - 8. 0-0 - 0-0 ~ 9.Dd2, Sc6 - 10.Sd1
d5 (Her var 10.-, Da5 bedr·e) 11. exd , exd , 12. Sf4! rel'!lis.

Trods sin gode stilling tilbød hvf.d rc□is, son so,rt accepterede"
En så hurtig og trist afslutning på at parti fra 1. runde ska:
oan lede længe efter. Skakspillet har ikke fortjent det.

NYE MEDLEMMER I forbindels~ □ed si!!.1ul tansptllet fik lclubben et
par nye ued.Leomer , som vi straks ønsker hj 0rtelig

veLkommen i kl11.ibben - det er vort håb, at de vil kunne finde sig
til rette i V.S. - De pågældende spillere vil blive placeret i. de
respektive klasser efter deres formodede spillestyrke. Så.ledes vil
BEll'li NIELSEN blive placeret i mesterklassen under hensyn til op
nåede resultater ra.□• i andre klubber"

---
Den 8. oktober og frei:uJfter (hvis interessen vi~er sig at være til
st ed.e ) vil f OJ;'Sk,e1lig.e af klubbens spillere give vej ledning 1'

1fidu
s er " og causere om spillets fo1"skellige faser. Dette har veæet.
prøvet før, □en på grund af DO.nglende interesse, blev det lagt på
hylden. Når ideen igen tages op, skyldes det nnvnlig tilgangen af
unge spillere: juniorøs og aspir.:::.11ter. Første gang bliver onsdag

1
• B/1 O lcL, 19" 00. Se i øvrigt rråned sus progran.

PROGRAMMET FOR OKTOBER MÅNED

Onsd~ 8/10 TEORI kl" 19"00-19.30. He!'efter hænge- og r:ianglende
partier_

Torsd"9/10 l.rk. i ~lubturneringen spiller på udebo.ne mod Politie'ts
Skakfor,eni:t:1g, Politigården, vagtstue 3"

Onsd •. 1.5/1 O 3.rk. i holdturneringen spiller ude ned Bagsværd SkakkIub ,
Fritidshj. Ibsve,j 3, medens· vor 2" rk. skal spille ude
nod Glos trup Slcakk'lub r Nrd. Ringvej 34, kld. - Herhj enne
spiller vi hænge- og mangLends po.rtie~ •

ffian.d;.20/1 O l.rk. i klubturneringen spiller ude, ned VirurJ Ska.lcklub
11\riru□ port", Gee•ls Plads 14.2'"

Unsd.22/10 TJori 19"00-19,30 - 4.ru.nde i vinterturneringen
Mtl.nd. 27/1 O 2" og 3,,.,rk .. i holdturneringen spill,er ude nod Herlev Skak-

klub, Marielyst - Hovedgaden 172-78.
Onsd. 29/1 0 Eæng e- og 'mang'Lende partier.

Som det frem.går a.f programmet b'egynder klub og holdturneringen igen.
Efter E.Bang ikke ønsker' at fortsætte arbejdet her, er ,0" Hansen ind...
trådt i stedet. Vi byder hara velkommen i sliddet.
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE S,KAKKLUB

15. ÅRGANG NR. 11
KLUE - og, HOLDTURNERINGE,,.., • • • .

Den 9/lo lagdel.række for i kampen mod de fremmede.De
fremmede var Politiets skakf~rening, der på hjemmebane
vandf med 6 - 4. ·

1. E. BANG ..... M•. THOMSEN ¼ - ½ • 2. J.WEBER - A.VELK
0 - 1. 3. A.JAC0BSEN - B. :BÆKKELUND l - 0. 4 SCH. JACOB=
SEN ·- N .• ANDERSEN O - 1. 5. E.D.VoSS .... A .• LOMVIE ¼· - ¼•
6. E.RA.SMUSSEN - POUL LARSEN 1 - O. ?. RICH" HANSEN -
POSEORG O - 1. 8~ H.STJERNQVIS'I' ._ H.HASLING '½ - ½• 9 .L.P .•
LAURITZEN' ..... KAJ LARSEN O - 1" 10 ~ H. VEJRUP - .SKRIVER
JENSEN¼ - ¼•

-Heldet var ikke med vanlø.se.spil;I.erne. Lauxj.tzen, der
netop, havde ombragt modstan.derens dronning, fik pludselig
en skak, der let kunne have været afværget, men som fuld
stændig afg,jorde sagen. Ri.ch , Hansen foretog i tidnød.
drnuningeafbytning. Han havde ellers et loven.de angreb,
m~n efter afbytningen afgjorde mod-.Stånderens samlede' bøn=
er i centrum sagen. Derimod vandt E. Rasmussen" Kort før

kampens b~gyndelse fik han et kort kursus i Orang-Utæ;i.
( 1. b2-b4), da man erf'arede hans modstand~r v_ar Poul Larsen,
som netop ynder dette begyndelsestræk. Abningen slog da·
gså til. A"Jaco'hsen vandt også. Da modstanderen ville e=
robre en tabt bonde tilbage, røg der en officer" Stje·rn=
qv st fik som sort remis efter prøjsisk åbnang, 1. e4, e5.
2. Sf3, Sf6 egentlig russisk, men efter 3" 1-c.4, Sc6 4eSg5
e: vi havnet i prøjsi-sk. 4-.-d5" 5. exd , Sxd!? (her· spilles
o te 5.-,. sa5 .. 6. Lb51, c6. 7" dxc,bxc" 8~ Le29 .h6" 9.Sf3,
P 1- .. lo. SeS,,, De? .. ll.d4, exd3 e s p , 12 Sxd3, Ld6 med fint
pil for sort ) 6. Sx.f7, .KxS ... 7. Df3-,Ke6. 8. Sc3, Sb4.
Jet må ikke være rart at have en så komplicer,et stillint5,
n.vor modstanderen åbenbarn kend.er-, men selvom hvid vandt·
0fficeren igen, var sorts r-enu,s i overkanten

-------·- ·-
Vort .3 række tog til Bagsværd skakklub, men opnåeae

et bedrøveligt, resultat,, som vi. h~lst skal gleDmle: 5¼ - 21/2
ti.l Bagsværd.· Vore ,t;o unge E. SCHOU og JØRGEN HANSEN vandt
begge, medens v.or førstemand H"HANSEN fik remis.



Følgende parti der· blev spillet på 2.bræt,blev
vundet af Jørgen Hansen, efter hvid havde haf·t sto=
re gevinstchancer:

Siciliansk parti.
Hvid: Viggo Carstensen B .. s .. Sort: Jø,rgen Hanaen V .s,

.• e4, c5. 2 .Sc3, Sc6. 3" Sf3, d6. '+· Lc4., 8.f6" 5"h3,g6
(sort søger ind ·1 dragevarianten) 6" d3, Lg7" 7"Lf4,o-o
8.o-o, a6. 9 .. a4, Ld7. 10. •T,el9 Sh5? Hvid får et tempo.
ll.Lg5, Sf6" 12. e5,dxe. 13. Sxe5•2 e6. 14 .• Df39 SxSe5"
15" TxS,Lc6" 16. De3,b6. 17.Df4? Sh5! Hvid taber under
alle omstændigheder•. 18.Dxf73:, TxD" 19.LxD,LxT. 20.Lxb6:
Tb8" 21. Lxc5, Txb2. 22. Se4, LxS. 2,3 ., T-el t Txc2 ! .24 .Lxe6,
TxL. 2,5. LxT!, KxL. 26. --dxe4, Sf'l.J.. Det er kun et spørgs;:;
mål om .tid, før sort vinder ..

(Noter af J ørg,en Hansen) •
Samme aften onsdag den 15/lo opnåede vor 2. række

samme sørgelige resultat. De fremmede, der -d.enne ganvar Glostrup skakkl.ub , .beholdt 5¼ og lod vort hold kun
_jemføre 2¼ points" Vindere var J.GRUM på .3" pladsen
og A" J.ØRGENSEN .på 7" pladsen., mens Vilh" OLS.tl:.N på .,_.
plads.en fik uafgjort.

SÅDAN "ER VI IKIIB VEL? ?----------------i _------------------- -----

: op,
,_._ls.er

4" Blyantka.st,er (kastes redskabet med en flot hån
bægelse på b,ordet., er De ude på de vilde vover for
at redde stumperne; lægges "kasbevåbenet'' blidt ned,
har De udtænkt en. supersnedig: p'Lan) Q -

5 ... Gnubber håndfladerne mod hinanden eller vrider hæne

1" Syg efter remis (ser let fortørnet ud~ når remis=
tilbud afslås i tabsstilling).

2" Åpner vildt, idet· brikken skrues ned i brættet og
offeret g,ennembores med et "så-kan.-De-lmæ.klce-halsen

A-:pa-
3. aMosieru rundt på stolen, vipper på et bens re,j

sig hurtigt, udfører sindrige b

• Ikkeryger. (vel nærmest et ukendt begreb, men tag~~
med for en ordens skyld).

7. "K:ropgymnast·' og nsva.jer11
, dvs. den farlige type, der

sætter overdelen i rytmiske bevægelser.
8. Brillerenser.
9. Smækforvirret (hånden kredser ustanseligt om flere

brikker på en gang for så at gå over til intens ør~=
massage, inden hånden puffer til den :forkerte brik.)



Indfiltret i håret"
Bordbanker.
jter sagte, men hørligt (s,til1-e kultiveret
jten a:f den samme døgnmelodi vides at ophidse
og de største mest ,

·"T.!l'L _3 -- .,!_. · _,-? gt: åh! aha! nå-h! rigt varieret"
H med fødder.
lle Deres dårlige stillinger i timelang,,

uheldet:1 •

nsør .
.massør

,lipS1;; .... ,•.
•

·undt med al
.;kulder og stikker næsen ned imellem to

n o,rik i slag (med vilje) og sukker SBill=
tidig dybt· fortvivlet i håb om at mods:oilleren

å limp:Lnden.
ordet hårdt mod modpartens brystkasse.

t bidrag til FRIEONDEN om året"
Såd.an er De ikke,

( 1 •- 23 frit fra British Ghess Magazinc, 1945 .. )
A. Bjerg"

....0.
11 .•
12"

13.
14.
15.

16"
7.
8.

~ 9.
o .•

21·.

22.

Dd4 •.

Ld7"

dxe4.
Sxe4 ..,

M~E~_.tOf~~~EC?:Q-d§:D.Ce~tak!..
n.s.u.s korrespondanceturnering. 2. klasse" Grup 46 1

Hvid: P"P. Nørgaard, Aalborg.
·,ort: C. Hansen, Vanløse.

4.1 e5" 10"
2" Sc3, Sc6. l_._ ..
3. Sf3, Sf6. 12.
4" d4j Lb4" 13.
5. Sxe5 ,, De7. 14"
6. Dd, Sxd4l 15. Lxb4, De3%a
7" Tud4, c5" opgivet•.
8" Dc4, ~·~ På 16. Le2 følger:

Bedre er her ,8" Dd3. 16.·-,Lg4" 17 Db5~Df2±. 18_
••, .. Dxe5" Kd1, Tfd8;f. 19. Kel, cxb4 .. =.20-.

9. Ld3 ? Lxg4, Dd2~. 21 •. Kbl, Se*• 22"
9. Lcl - d2! bxc3,, bxc3 og hvid er for-

9. . .• , d5. tabt·.



c. Hansen udnytter de svage hvide tDBk goqt. ·Måake
er 6.-,,Sxd4- noget nyt., idet Keres 'kun behandler ·5 ..... , Sxe5"
Det ,er meget svagt at slå testamentebonden b7. Efter sort
rokade har hvid faktisk intet f,orsvar.. ,

,å aprandt anden termin i klub- og holdturneringen, og
l række lagde igen for,, denne gang i Virum skakklub" Vi
mødte med et reservespækket hold, men som Bjerg har be=
mææket , ikke et svækket hol d , hvad resultatet klart viser·
6¼ - 3¼ til Vanløse" Re sultater fra den 2'0/10 blev:

1. J. Weber - Leif Christensen 1 - O. 2. H.Sch. Jacou=
- TAGE P~T@SEN ¼-¼• 3. E"D"VOSS - JAN RA.BEN 1-0 .. ~- •.

H"STJERNQ,VIST - H.RYE 1-0. 5. L.P"L.AURITZEN - POUL PEDER;
SE:N ½-'¼ .. 6. N. MADS~N - R. MALTBY o-1. 7" A. BARKHUlJS -
O. H. NI.JtllLSfilJ 1-o. 8. J • GRUM - K" S ' GO~DSCHMIDT ½-¼. 7 • n. ..

ØRGENSEN - CLAUS ClffiISTIANSEN o-1 •. 10. S.HOUMANN - o.n,
CHRISTIANSEN 1-o"

I en Caro-Can tabte w,ebers modstander efter 5 træk e
.cnde , og dermed var sagen næsten afgjort" Voss snørede
siD. modstander inde (altså på brættet) og vandt sikkert.
arkhuus havde et fint og morsomt parti, som vi håber

kunne bringe i decembernummeret. Dagens mand var Houmann
iOm blot var kommet for at kigge, men da der var indløbet
afbud fra en af' van1øsespillern.e, fik han chancen og ud=
nytt,ede den! Bravo. -----------

Man.dag den 27/10 drog 2" og 3. -række til Herlev skak=
klub. 3. række tabte knebent; 3¼-4¼,, men man må dog. vær
tilfreds med resultatet, da vort hold tabte 2 partier U=
den kalllp. Det skal og bør .ikke ske. De syndige må rehabi=
._itere sig. OLE BONDE startede fint i kampen mod de frem=
mede, idet han vandt sit :t'.ørste parti her, iØvrigt et ny=
deligt parti! C.HANSEN og li.Søgård PEDERSEN vandt også.,
medens JØRGEN HANSEN fik remis efter fo·rgæves at have for::
søgt at forcere.
Resu1tate
l.C.HANSEN - RICH. JACOBSEN l - O. 2. JØRGEN HANSEN - EL~
DOX ¼ -· }'2. 3 .• H. RING.- LEJRE O - 1. 4. BENT SCHOU - BRIX

- 1. 5" H • .S.PiDERSEN - H.HANSEN 1 -0. 6. TH. THOMSEM -
C • .ANDBRSEN ,o -1. 7. LARS RASMUSSEN - J. JOHANSEN O -1. 8.
Ole BONDE LARSEN - H.A.NIBLSEN 1 - o"
2. række vandt til gengæld med 4¼ - 3¼, som let kunne v:æ:c:
re blevet til 5¼ - 2¼, hvis Rosenstand havde været noget
påpasselig. I en dårlig stilling blev Vejrups modstander
helt f,ebrilsk, hvorved der indsneg sig en fejl, som...,,.,,_
irkede, at Vejrup inkasserede en bonde for hvert



han gj,orde. VILH. OLSEN fik drejet et remisagtig spil
ind i gevinstfarvand, og A"M.PETERSEN' kombinerede, va==
nen tro, ligesom EGON' CHRIBTENSEN,s.i:g frem til gevinsten.

RESULTATER~
1" VEJRUP - BISTRUP l - O. 2. VILH. OLSEN - L •. J" Bang 1-o.
3. HVALSØE PEDl!":RSEN - P.SØBY ¼ - ¼• 4. P. ROSENSTAND ·
G00DTFREDSEN o -1. 5. EGON CHRISTENSEN - OEBLERICH 1 ....Q •.
6. HJALMAR HANSEN - BUSK SØRENSEN o -1. 7. A .• M ... PE:DERSEN
- M"PEITERBEN 1 - 0" 8. H. HORNBØLL - P"SØRENSEN o - 1 ..

---- --- ---·----
ROGRAMMET FOR NOVEMBER~

Onsdag d. 5" I_N_G E_N__K LU_B_A_F_T_E_N .. _-------------------------------------
(Lokalet er udlovet til vor9 naboer, Bridge=
klubben, og vi vil senere få kompensation.)

Torsdag d.. 6. Holdet i klubturneringens 1. .række spiller
ude mod VESTERBRO ARBEJDER::SKAKKLUB,Axeltorv ...

Onsdag d. 12.Vore- hold i.holdturnerin.gens 2. og 3., ræk.k
spiller hjemme mod Studenterforen. Skakklub.
Vor mesterrække spil_ler 5. runde i vin.terturn ..,

Onsdag d. 19.Mesterrækken hængep.-øvrige rækker 5.runde.
Torsdag d. 20.Roldet i klubturneringe.n's 1.række spill

ude mod VALBY SKAKKLUB, Høffdingsvej 10.
Onsdag d. 26.Holdene i holdturneringens 2. og 3. rækker

piller ude mod SUNDBY SKAKICLUB, Eygland.... _
ade 5, 1". ].ffesterrækken spiller 6.runde i

vinterturneringen.
Traditionen foreskriver, at vi nu og da giver stilli.ng0n
i vintertmmeringen, Dette vil også ske i d..enne sæson, sa
snart der er afviklet tilstrækkeligt mange partier til,at
man kan have nogen. glæde af en. oversigt. Med andre or, ,_
der mangler allerede nu alt for mange partier., og der er
d,erfor afsat tid i månedsprogrammet til at det forsømi
i nogen grad kan indhentes.
Et bemærkelsesværdigt resultat er dog værd at nævne:



point i sine 6 .første partier ! !

Runderne i november ser ,således ud:
t.mSTERREKKEN:. 5"runde (12/11):Voss--:Lauritzen,A.Jacob
sen-W'eber,Schølle·r J .-Ras.mussen.,Bang-Søgård,Slentc- -

· Damkier, B.Nielsen--Rich. Hansen, St.jernqvist-Bjerg .•
6.runde (26/11): Lauritzen-Bjerg,Rich.Hansen-Stjern::
quistf Damkier-B.Nielsen,Søgård-81,ente,Rasmussen -
Bang" Weber-S.chøller J. 1 Voss.-A... Jacobse.n.
l ... Klasise: 5runde (19/11) :Hvalsø-Nørgård.,Olsen-F.aber,.
Grumm.-Jørganse.n,Hau:mann-Madsen,Vejrup-Barkhuus"

•~ASSE:.5..runde (19/11): J.Hansen-Hornbøll,O.Hansen
Boysen, S.øgård - Skov

PS" Af plads- & andre hensyn vil vi i disse oversl.g=:
ter f-remover tillade ae at benytte de lidt a.fkortt::=
de navne. Skulle nogen herimod have noget at indve.LJ.=
de , har de selvf,ølgelig ret til e_~ skrive deres me=
nång her i bl·adet.
(Det er dog tvivlsomt, om der v·· 1 blive taget hensyn
til sådanne meninger)

;a;II,--------------- -·------- -
Udg· .. af Vanløse Bkakklub" F 1RMAND: H. Vejrup, Mølle=
toften 24, Lyngby~ 87 31 1~ 3 Kasserer: E. Rasmussen,.
Finsensvc j 46 D ... 1 " .. .B'rb. F, • 8946. TURNERINGSLEDER:
P.Rosenstand,, Juelsmindev{;; 20 Vanl" 70 30 33 .•
TUENERINGSLED.tR i KLUB- o(. HOLDTURN~RINGEN: C.Hansen,
Korsdalsvej 50, Van1. 70 ~-, 43. REDAKTION:
A" Jacobsen, Btadilvcj 8, anl.. Dam.sø; 6927.



M E: LEMS3tAD FO VANLØSE SKA ... L .B

KLUB- O.G

DECEIMBE!R; 1958

HOL,DTURNER INGEN
Torsdag d" 6/11 1958 mødte vort 1, hold - des-værre ikke fuldtal

ligt ,... til dysl med VESTERBRO ARBEJDER SKAKKLUB i 'FolkekØkkenel" Axei
bo.rg. Selv om spillet begyndte ret sent ... 20;15 - gik vore spillere
"til sagen", Efter ca, 1½ ·- 2 timers spil havde vi sikret os ~ points
og kun afgivet 1 (uden kamp (fy)), men derefter ophar te pointre,gnen
for os! ,omtrent da. Sejren blev, efter at hængepartiet var afgjort
mind.s t mulig', nemlig .5½ - ti½ til VS"

Vinderne blev: Døkiær, L.P,Lauritzen., H.Vejrup, A.Barkhuus og A,
JØrgensen, medens J.Weber sikrede remis, hvorimod E.D.Voss, E.Rasmus
se-n, E.Bang og Sch"Jacobsen målte bide i græsset.

F're. kampen bringer vi her H, D.AMKIÆRs gevinst ved andet bræt:
Hvid~ H" Damkåær, Sort! Helmut Olsen.

1. d4, 06. 2. o4, Sf6" 3. Sc,3, d,6~ 4• Sf3, Dc7 .. 5. e4, e5.
6, d5 (Hvid spiller ef'ter kendte patenter; her var Le2 og.så udnærk.et)
6.. .,.. , Sbd7" 7. Le2, Le7. 8. 0-0, S05. 9, Sd2, a5 ( forhindrer
o2-b4). 1 O. b3, 0-0" 11. Lb2, S,e,8. 12. f4, exf4. 13. Txf4, Lf6.
14. :pc.2, De7, 15. Te1, Le5, 16,. T:ff1, g6, 17. Sf3, f6.. 18. Lo1
(Hvid må nu prøve at udnytte sit udviklingsfo,rspring) 18., -, Ld7,
19~ Lo1, Ld7. 20" Tx.T; KxT" 21. Lh6t, Kg8. 22. Dd2, S,g7.
2;. Lg5, De8. 24. Tf1:, a4(?). (Sort har ud.viltlingsvanskeligheder og
håber, hvid hjælper ham ved at slå på a.4). 25. b4, Sa6. 26. a3, c5-
27. b5, So7. 28.. Ld1? (Hvid spekulerer pludselig p! bonderov p~.
dronningeflØjen i stedet for angreb på k:ongeflØjen, der "automatd.ak "
vil slå igennem. (Se p! de to stakler So7 og Ld7) Bedre var 28r:iDe3),
28 ...... , Sxb5. (De·tte giver sort talctisk,e chancer og- hvid skal, pludse-
lig passe på). 2'9• cxb5, Lxb5" 30 .. :T:f6,, Te.6. 31,. Df2, Lbd7'.
32. Db2, b5J 33. Le2(?), Db8. 34. Tf1, Tb6. 35. Sa2, b4.
36., axb4, cxb4. 37. L,e7, (Simpelt var her Le3. f,eks. 37. (Le3),
Tb?. 38. La6 osv.) 37. -, Se8,. 38" Dd.2, b3" 39. Sc3, b.2. 4,0.Ld.3,
a,3. 41. D.f2, Lf,5. l.,2. exf.5, Tb3. 43. Fxs6, Db6. 4,4. gxh7+, Kh8;
45" DxD, opgivet.



... 2 ..

Q nsdag d" 1~/11. 1958 .... Mærkedag i VS.s hJs~orie,. Det må
være den aids te gang V.anl Øse Skakk.Iub taber sa :stort. 2. og

;. hold spillede mod STUDENTERFORENINGENS SKAKKLUB, og i de to
kampe med 8 spf Ll er-e hver blev r-e su l Let.et 12½ - J½.!

I 2. række van.dl ved J,. bord JAC.K GRUM, medens VILH. OLSE~
ved .2. bord h;]dt remis;, 1.½ - 6½ lil s tudenterne,

.I J •.række vandt EGON CHRISTENSEN ved 1. brat ! og OLE BON
DE igen denne gang ved 5" bræt. ! Resul tal: 2 - 6"

Parti fra 1 2/ 1. 1 •
Hvid; E. OLSEN Sort: EGON CHRIS,TENSEN.•

1. o4, Sf6. 2. Sc3, g6,. 3. g3, Lg7. 4. Lg2, 0-0" 5- e4,·
d,6. 6. Se2, c6. 7• 0-0, Le6(?). 8. d.3, Dd7■ 9. Sf4, Sa6"
10. Ld2, 807. 11. b4, Do8(?). 12" SxL, DxS. 1),. f4, Do8.
14.. e5, d:xe5. 1,5. fxe5" sa7. 16. d.4, Sb6" 17. c5, Sbd5.
18. SxS, SxS. 1· '9. Lxd.5, cxd5. 20. Db)., e6. 21. Lg5, h,6,,
22. Le7, Te8. 23" Ld6J Dd7" 24. a4, Lf8. 25, Tf6; (Hvid,
der indtil nu har spillet udmærket, begynder nu at svæk:ke sin
stilling systematisk) 25, -, Le7, 26. De3? (Det er der· ingen
grund til) 26, -, LxTf,6. 27. exf6, Kh7. 28. Tf1(?)., Dxal+-
(Sort tager alt, hvad hvid giver i "engrebe ts" interesse).
29. Lf4, Dxb4" 30. Lxh6, Tg8. 31. Tf4, Db1t. ,32. Kg2, g5 .
.33. Lxg5, TxL" .34-.. Th4t, Kg6. 35" Th7, De4t og hvid opgav"

T orsd~g ~- 2?/1.1 - ~8 drog-. 1. hold!l _ ti l __!~LB.Y ~KAK~LUB. !bS,
der 1 ,ØJebl1kkel ligger pa 1" pladsen, malte v1 spille pe ge-

vinst mod, hvis vi skulle have nogle placeringschancer. Alli
gevel blev de fleste partier remie,; rigtige kamprem.i'er.

H .• DAMKIÆR, J" WEBER, A. JACOBSEN, A. SLENTE (der muligvis
havde gevinst, hvis han ikke havde ofret en vunden kvalitet til
bage }, E.D. VOSS og .E.. BANG fik alle remis., aedens H" VEJRUP og
L.P" LAURITZEN vandt. Derimod måtte E. Rasmusse·n o,g Ri ch , Han
sen se sig slået. Resultatet blev altsl 5 - 5,

Når VS onsdag d. J/12 mØder Br.S .. , er det klart, at dette er
vor store chance for et opnå placering og oprykning i mester...
rækken. (.l og 2 rykker op), Vær altså vel forberedt ti 1 d.J/12.

* *
J. WEBER har foræret klubbens bibliotek nogle bØge,r; på klub-

bens vegne: TAK: BØgerne er fØlg.:
35 111esterpart.ier; Das Wunder des Opferzuges, Ich teste mich

se lbs t , Tryllerier på. S.kakbrættet og Radioskak 1'947



Da vi nu har afvikle~ 3-4 runder i så~el ~lub- ~om hol l~rnerin...
gen, er der grund·l1l at kaste el blik pa vor indsats i den

forlØbne del af turneringen.

Del ser ikke så lyst ud nogen sleder. Specielt. må vort 1.
hold tage sig a.lvorligt sammen, ellers må vi. lide den tort at
blive distanceret af såve I Vb"S., som Br.S. Det må anfØres, al
selv KSU-bladel har udtalt sin forundring over VS1 stilling i
.1. række. - "Hvor bliver VANLØSE af7''.i Skal vi have det sid
dende på os? Vi må anstrenge os endnu m..ere, så vi kan komme i
den fine, række igen.

Også i de andre hold må vi tage os sammen - besøget fra SS i
2. og 3■ række var velkomment, men resultatet deraf knap så. vel
komment.

Der må mere kamplyst til over hele linien" Selv om en stil
ling efter 2-3 timers forlØh ser meget remisagtJg ud, bØr der
ses lidt mere på stillingen for om muligt at finde en gevinst
udvej.

Ih, hvor det lettede!

Formanden"

F orma.nden sætter fingeren på et vigtigt punkt. Jeg kan kun
tale for 1. rækkes vedkommende, men det gælder sikkert også

for 2. o,g J. række: Sammenholdet m.angler" Sidste år kunne man
spore lidt, da vi spillede i klubturneringens mesterrække, men
", år synes denne klubfØlels,e hel l at mangle. Enhver er sig
selv nærmest.

Da Industriforeningens kampklub sidste år var i VS, kunne
man se noget usædvanligt, idet IK medbragte ikke mindre end 5
(fem!) reserver. Vi må ,p,rise os lykkelige, hvis vore hold i
aftenens lØb bliver fuldtallige. Forøvrigt har Vilh. Olsen
engang berørt det te emne.

Ovens.iåe,nde må ikke tages som en kritik, blot s,om en kon
statering af forholdene.

A..J"

*f(
•EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTAR

ØNSKES ALLE FR l BONOtNIS, LÆSERE. ~

lf



PROGRAMMET
.... 4 -

FOR
Onsdag d.. J/12: Klubturneringen: HoIde t i i , Mke spiller

hjellllDe mod BRØNSHØJ SKAKKLUB1
l de øvrige rækker afvikles 6. runde af vin
terturneringen.

Holdturneringen: Vore hold i 2G og Jci række
piller hjemme mod hhv. INDUSTRlfORENINGENS

KAMPKLUB og VESTE:RBRO ARBEJDER SKAKKLUBG Øv
rige rækker indhent.er manglende og hængende
partier"

I 6. runde af vinteFlurneringe·n mØde:s i le klasse d, j/12:
'Nj!lrgård-Barkhuus, lad sen-A,MG Petersen I J ,Ørg,ensen-Houmann,
Faber-Grumm, Hval sø,e P. -V" Ol sen

Og i 2. kl.: Fr.Christens.en-H.SØgård" Hor.nb,~Hl--C~Hansen 11

Eg.Christensen-J.Hansen, Hj.Hansen-Rosenstand

SIDSTE:
Vo,r t. 2. og 3. ho Id spt I lede onsdag d. 2.6/11 ude mod SUNDBYER

NES SKAKKLUB. Resultatet blev, al. 2" række knebent tabte 3½ - 4½.
Vinde,re var: Egil Pedersen, A.Jørgensen, A.Mo Pe ter sen og
~gon Christensen, medens HvalsØe Pedersen holdt remis,

·- .3. række vandt Th , Thomsen soro enes te mand på ho Idet , 7 - 1 !
lil Sundby.

Næ.rme re om kampene i næs le nr.

FRIBONDEN udg. af VANLØSE SKAKKLUB" FORMAND: H" Vejrup, 11:Ølle
toften 24, Lyngby. 87 .31 15. .KASSERER: E. Rasmuaaen, ]'ineens
vej 4.6 D. 1', ]'rb., ]1A. 8946" TURNERINGSLEDER: P. Roeens tend ,
Juelsmindevej 20" VanL 70 30 33. TURNERINGSLEDER I KLUB- og
HOLDTURNERINGEN: C. Hansen, Kori5dalsvej1 .50, VanL. 70 24 43,
RED.AKTION: A. Jacobsen, S.tadilvej 8, Vanl.. .D.A" 6927.
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