
M E L AD FOR VANLØSE KA

JANUAR I '959

Den årlige fest, hvor vore damer får lej
lighed til at se, at skakspillere kan. an

vil denne gang finde sted ljdrda,g den 21.

KWBBENS ÅRLIGE FEST"

del end s pi I le skak ( ! ) ,
febr'uar' 1959.

Selv om festens nærmere ertkel theder' endnu ikke er endelig fastlagt,
har klubbens ledelse æent., at det allerede· nu vil være p:å sin plads al
orientere medlemmerne om datoen, således al den enkelte kan reservere
aftenen til formå.let.

Prisen for deltagelse vil belØbe sig til mellem 4,75 - 5,00 kr. og
· vil omfatte betaling for kaffebord med kager.

Der vil som de tidlige·re gange blive lejlighed til a"t prØve lykken
ved tombola.en - spil lelidenskeben røser jo som aldrig fØr!

Det er beslyr,elsens håb, at så mange som mulligt af klubbens medlem
mer - såvel yngre som ældre - vil mflde frem og del tage i festen •.

Nærmere pro,gram vil fremgå af J'RIBONDENs februarnummer.

De.styrelsen"

Vi ved , på klubbens vel DE al tid se, .men klubbens vel beror derpå,
vi nogle gaver kunne få - t.il f'esi.ens tombola. Denne er' i væsentlig·
grad med 'Li 1 at holde udgi f terne nede. Vi beder derfor indtrængende
DEM om en skærv el. en gave til gevinster i tombolaen. Gaverne kan
afleveres til klubbens æresmedlem, Chr , Faber, der· velv.illigt har på
tag·et. sig denne side af arrangeaent~t.,

!_!-_!!_!3_:__g1_.__ !J..,:Q_.!-_~_!_y_g_.!L~_!_!_~_§_!L~·-
Den lille "opsang" i sidste nummer af FRIBONDEN har allerede båret

frugt - og hvilke frugter!
Ma.n vær-gr-er s.ig ved at tr e , at det sku Ll e være nødvendigt at "svin

ge pd sken" - men noget kunne tyde på det, og i så fald skal det ikke
mangle på opmuntring li 1 fortsat al yde en indsats for vor gamle· klub
- altså må vi fortsat yde, hvad der er muligt for at skrabe points
sammen til klubben. Vi trænger til dem.
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Efter denne svede må det være på si.n plads at gå over til blom
steruddelingen. Vort l" hold vandt en sensat l one l (sens.ationel er
ve I lidt 0 1ve-rdre·vet, -vi plejer at have kremmet på Br.SQ) sejr over
Br.s. den 3/12 1958, nemlig 8-2 til V"S" Vi tabte kun et parti
(Rich. Hensen) ., medens 2 partier (Dmnkiæ·rs og S'ljernqyist.s) endte
remis. Øvrige spillere på holdet vandt me•re eller mindre evarbevf -
"sende , Disse 8 points var noget der h'ja.lp på vor si"illin,g i klub
turneringens 1" række - og navnlig hjalp· det i forholdet ·Lil B,rh11 s.,
som var en af konkurrenterne t.il 1" el. 2 •. plads,en i rækken og der-·
med til oprykning 1 mesterrækken

Denne præstation siger vi andre i klubben tak for - den viser
f,eklisk, at vi -- altså 1" holdet - i V'.S. stadig kan, når vi tager
os sammen for alvor.

.Hvorvidt det er dette eller den lille "opsang", der har ansporet
klubbens 2 andre hold lil al gå til sagen eller ej skal være usagt,
men fakta er, al vort 2. hold den 10/12 - 58 vandt en pæn s,ejr over
l.K. på 5-J, medens J. holdet efter de bedste mønstre gik i 1. hol
dets fodspor ved at slå V .A, S" med 1½ - ½ ! Det. er sådanne resuf
tater, vi skal have nogle flere Bf - s,å ·vi håber, at denne ildhu
vil holde sæsonen ud"■ed dette f'ro111De ,ønske går vi ind i det nye år.

Til slul Ønskes medlemmerne et godt nyt.år med tak for del år,
der er gået"

Formanden.

26/10-58.: SUND'BY ·- VANLØSE. Holdturneringen II og III række.

Som der stod i sidste nr" af FR.IBONDE.N tabte J. holdet 7-1 til
Sundby S. Th. Thom.sen vandt fortj1ent efter en god kamp og scorede
således vort eneste point. {Bravo!). De tre unge spi Ller-e på hen
holdsvis J,,, 4. og 5. pladsen: JØrgen. Hansen, Helge S" Peder-sen og
Ole· Bonde Lar-sen tabte efter et par lime·rs spil (lidt. me·re på.passe...
lighed mindst 1\ points).

(Forkortet af red.) Vor udsendte medarbejder J .H.

Da der ikke er indl.Øbet noget referat til red .. , kan vi kun brin
ge resultatet: "7--J½ til Sundby. For Vanløse vandt Eigil Pedersen ,
A. Jørgensen og A •.ø .. Petersen. HvalsØe P. holdt remis. I sf ds te
nr. var Egon Christensen fejlagtigt anfØrt under vi.nderne. Det kun
ne dog være sket, hvis han (ligesom Hj. Hansen) ikke havde ".afviklet"
unøjagtigt ('kom til" at sætte et tårn i slag). HvalsØe Pedersen
balancerede e·f ter forlydende på tabsranden med officer mindre., men
reddede re·mi s.
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Fra Sundby bringer vi nedenstående par t i , spillet d. 26/10. 1958~
Hvid: A.M.PETERSEN.. Sort: G.V.NIELSEN. Su" S.

1. e4., e5. 2. Sf3" So6. 3. LoJ+, Sf6. 4. Sg5, d5. 5. exd , Sxd5?'
(sngående åbningen: se også novem,bernr.) 6■ Sxf7, (A.l ternativ var
6" d4% exd. 7. 0-0 el. 6c d4t Le?. 7ø Sxf7~) 6. -·, Kxf7.. 7. Df3t,
Ke·6, 8. Sø3, Sb4, 9. De4, c6. 10. a3, Se6, 11. d4,, Dd6,
12. Lf4, Kd7. 13" Lx,e5, De6. 14. SxS, cxd, 15. Lxd5, D,g6.
16. Df3" So?. 17. Lel,i., Db6. 118" 0-0" Se8. 19. D:f7t J Kd8(>
20. Tfd1, , Le6. 21. Df3, Ld,6. ,22. Lxg7, SxL( 7). 23. Df6t, Ko7.
24. Dx.g7, Ld7" 25. Lf5, Thd8. 2,6. c4, Dxb2. 27. 'Tb1 ,, Dej.
.28. LxL., Tx:L. 29. Txb7t! Kxb7. 30, DxTt,, opgivet.

•Stærkt spil af A,M.P.

KAMPEN MOD BRØNSHØJ S.KAKKUJB J/12 - 58.
RESULTATER: 1,· E.BANG - O.KNUDSEN 1-Q. 2. H.DAMKUR - C.RASMUS-

SEN i-½.. 3. J .WEBER - J .BRUNN' 1-0. 4-.. .A •.JAOOBSEN - S.V •. V.OLSEN 1-0.
5. H.SCH.J.AOOBS:EN - FRODE SFJERMANN 1-0. 6. E.D.VOSS - AX .• :AND:ERSEN
1. -0. 7. EGON RASMUSSEN - KAJ ANDERS.EN 1-0" 8. RICH" HANSEN - E .BRUN
0-1. 9. H.STJERNQVIST - G.POULSEN ½-½. 10" L.P.LAURITZEN - F.HALY-
BERG 1-0.

De t startede "fredeligt" med remis mellem Damkiær - Rasæus sen ,
'det Damkiær bukk~de og måtte nøjes med remis, Sch. Jacobsen vandt
rørst.. Med sin Cmnbrigde Springs .... variant fik han, vi ved ikke for
hvilken gangt narrel en officer til sig , og dermed også partiet. Sy
stemet i Sch.J. patent. er:

1. d4, d5. 2. c4., e6. J. ScJ, Sf6i. 4" Lg5, Sbd7. 5. eJ_
(Bemærk, at hvid ikke· så godt. kan vi.nde dj.. 5, ex d , exd, 6. Sxd?
sss; 7. LxD, Lbt.t. 8. Dd2, LxDt. 9. KxL, KxL med officer mere)
5. -, c6. 6. srj, Da5. 7. Dc2, Se,4. 8" LdJ1 Sxg5" 9. SxS,
dxc og sort vinder en officer.

Bangs modstander havde til 18 træk knab t 4 min., igen" men opgav
inden tidens udlØb. Voss, Rasmussen og Lauritzen vandt også for-
he Idsvt s let. Webers modslander ofrede et par officerer, men de nye·
forsyninger ikke hurtigt nok kunne nå frem, var legen snert afgjort.
A. Jacobsen var koæme t li.dl på gyngende grund, men da der blev f'e re-

··agel nogle afbylninger, blev stillingen efterhånden god, og til
sidst kunne sorts isolerede d-bonde ikke ho.Ide s ,

Synd at Rich. Hansen tabte. Han spillede brutalt kongegambit, f.ik
en god s.tillin.g, vandt en bonde, men et eller andet må altså have
svi,gtel.



Den 10/12 ~Ødte v,ort 2" hold INDUSTRIFORENINGENS 'KAMPKLUB ~ hjem
mebane. RESULTATER: 1. A. SLENTE og 2" V. OLSEN vandt uden kamp.

J. N.MADSEN ... P.HAMER
DERSEN - N ~NIELSEN 0-1.
PEDERSEN - .A.HERTZ 1-0"

• 4. J.GRUM " P.LANGKJÆR 0-1.
6. A.J.ØRGENSE-N - G.HALSON 1-0.
8. S.HOUMANN - SV.SCHMIDT 1-0.

5" BGIL PE ...
7, HVALSØE

Sejren kunne være blevet større, hvis Grum ikke havde bukket så.
slemt. Forøvrigt er der ikke indlØbet referat fra denne eller fra
kampen mod VESTERBRO ARBEJDER SKAKKLUB. J" holdet vandt her 7½ .. ½.
Vindere var-i Nørgaard på 1. pladsen, Chr-, P•.Madsen på 5. pladsen og
Jørgen Hansen på. 8. pladsen. A~M"Pedersen, E .• ChrLs t.ensen , HornbØll
og Th.Thomsen vandt uden kamp. HJ.Hansen spillede remis.

STILLINGEN EFTER 5" RUNDE I KLUB- og HOLDTURNERINGEN ER:

1" række.11!!1!1!"_._,..,_,._,~l!!!!I!'' ...

1. Vb.S. j.i, P• 2., V.S. 29 p. J" Vi.S" 28½ p. 4" Pol.S" 28 p,,
5. Br"S" 24½ .P• 16. 1860 24 p. 7. B&W 16½: p. 8. V.A.S. 15½ p.

Vore s.idsle modstandere i denne række er 1860 og B&W. Valbys:
Vi"S. og Br.s. Virums: Vb.S. og pol.S. og Politiets: B&W og Vi.S •.

2. række.-----oiiiiill--iiiiiill--
1. SS. 27\ p. (1 hængeparti) 2" K.S. 26 p. J. Su.S. 24 p. (1h),
4. I"K. 19½ p. 5. He.S" 17½ p. 6. V.S. 17 p. 7. Gl"S" 1-'½ p.
8. F.S. 13 p. V"S. sidste modstandere er K.S. og F.S.

~. række.~ ...... ~"I!!'"----~ ...
1. s.s, 29½ p. (lh) 2, K"S. 26½ p, J. su.s, 24½ p. (lh)
4.• Vb.S. 20½ p. (lh) 5. Bg.S" 20 p. (lh) 6. V.S. 16½. 7. V"A.S.
10 p. (lh) 8. He.S. 10 p .. (th)., v"s. sidste æods tander-e er K.S"
og vs. S.

VI HAR MODTAGET FØLGEN□~ FORNØJELIGE DIG;~
DER DOG GIVER STOF TIL EFTERTANKE.

Vor Turnering den gaar med Sneglefart,
Reglementet skulle da ellers vær1 klart.,
at Spillet. begynder KJ. 19½,
men ingen er kommen, den er gal"

Efterhaanden ti tier en og anden frem,
og der kommer selve Turneringslederen,.
saa mangler der bare en Modstander, hi,
han k.omier nok snart, T'ak,, Afbud Kl. 9.
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I det nye Aar bli'r alt sat på Plads.
Vi møder præcis og s tr-ek s f'aar den Gas"
Urene gaar, pea Pletten hver Mand,,
og sandelig også Hr. Roaens tend,

Det var flot som vi slut.let del gamle Aa.r
med en Sejr over BrØnshØj, der ellers er haard.
Lad os Ønske, at Holdet nu ikke vil famle
med Oprykning. Godt Nytaar., Tak for det gamle.

K Ø~enh~vns Skak.Uni~ns enkel~andsturnerii:tg spilles" i år som sædvan
l1gt 1 Grundtv1gs Rus, Studiestræde 38, 1 dagene ,11.rsdag d. J .. , ~

_dag d_. 11., onsda,g d. 18.
1
og tirsdag d. 24. februar og onsdag d. 4.,

onsdag d. 11. og tirsdag d. 17. marts.

Personlig indbydelse til de l tage Lse i turneringen vil blive tilstil-
1,et medlemm·er.ne.

STll.LINGEIN I VINTERTURHER1iNGEN PR. 'l/1-59:
På talrige opfo,rdri.nger giver vi nu stillingen i vo,rt årlige hjemme

opg,Ør efter et n_yt system, hvoraf det fremgår, hvorledes den enkeltes,
points; (eller mangel på s.amme) er ops tåe t , Den skarpsindige læser vil
ret hurtigt fØle sig· hjemme i skemaet:

V. R. T •. H. P. V. R. T. H,. P.
M.AÆKKEN: I. KLASS_E:_:

E.gon Rasmussen 1. 1 3 1½ A. J,rge·nsen 1 2 2 2
.Jprgen Weber l 2 1 2 Chr. Faber 2 2 2 'E.I). Vos,s 1 0 Hval s,f.(_- Petersen l 1 1 1½
Arne Jacobsen 1 1 1 V. Olsen 3 2 4
H. SchØller J, 1 1 1 1 ,J. Grwnm 1 1 1 1
E. Bang· 3 3 S. Houmann 2. 1 l
A. Slentie 1 5' ½ A.M. Petersen 1 1 i½
Bent Nielse.n :5 1 3½ H" Vejrup 2 1 1 2½
H. Stjernquist 1 1 4- 1 1½ ,A •. Barkhus 2 1 1 2½
A. Bjerg 2 1 1 N. Madsen 1 0
Rich. Hansen 2 1 1 2½ T. NØrgård 4 0
H, Damkiær 2 2 .3
O,. SØgård P. 2 2 2 3
L.P~ Lauritzen 1 t 'T

, t•;,"•U.,·:: ~:.,r.le 6)
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V. R. T" H. P. v. R. T. H., P •

I :1. KlASSt: .!ll-• KLASS'E1FO RT s"1---·-----
H" HornbØll 1 4, ½ Per Larsen 7 1 2 7½!
Eg. Christensen 2 2 2, Fritz Y~ Petersen ) 5 3
Hjalmar Hansen 2 1 1 C. Jes·pe.rsen J ,4 3
P. Ros,enstand 3 1 l .>½ Kurt Havn J 4 1 J
Jfl'rgen Hansen. 1 2 1 1 2 Chr. P. Madsen 6 1 6
Courl Hansen 1 1 1 1 Poul JØrgensen 3 0

Arne Niels,en 1 4 1 JØrge.n Olesen ' 0

H. SØgård P. 3 1 3'2 Lars Rasmussen 1 1 1 1½
Bent Skov .3 3 Jan Bonde Larsen 2 1 6 2½
V. Boysen 2 1 2 .2½ Vald. Jensen ,2, 1 5 2½

•
I I I . K~SSE:

Niels Askov 1 2 1
Tage Jensen 2 2 2

Th. Thomsen 2 4 2 J. Schmidt ,2 4 2

Ole Bonde Lars,en 5- 2 1 6 Ole Frandsen 6 3 6
H. Ring 6 2 6

HVAD AFBUD ANGÅR

SEND AFBUD. TIL DERES MODSTANDER. - OG I GOD TI'D !KO.RT SAG-T.:

Afbud til en turneringsaften er en stadig tilba
gevendende årsag til skellig misfornøjelse. Det

er for så vidt helt i cver-enss t.eaæeLse med forskrifterne., når afbud
meldes inden normal spilletids begyndelse, men man bØr gØre mere end
dette. I de ,allerfleste tilfælde ved man på et langt tidligere lids
pUnkt., ai man Ikke er i stand til at møde ... mi.ske al Ie r edeugen r;r.
Man bedes derfor i videst muligt omf.ang benytte afbudstavlen. Erken
der man f,Ørst senere nødvendigheden af et afbud, så skylder man sin
modstander at sende ham besked" en.len pr. telefon eller et brevkort.
I sep t.emher=udgeven af FRIBONDEN sendte vi en fortegnelse ever samtli
ge medlemmer, og da de fI est e har t.e l efon , m.å det faktisk siges at
re en meget beskeden ul,ejlighed, vi her beder om. Betænk det medlem,
som måske sætter andet. til side f•or Ikke at svigte netop, DEM. Ha.n vil
næppe tænke særlig venligt på Dem, hvis han ankommer (1Dåske langvejs
fra), b-lo..t. for at, erfare (henad halv ni) at De desværre har fået f,o
fald,

Af praktiske grunde vil FRIBONDEN fremover f·Ørst udkomme lige fØr
den anden onsdag i måneden, og ikke som nu rør fØrsle onsdagG

Februarnummeret vil så Iede s fØrst se dagens lys omkring den 10. fe
bruar.

Red.



JANUAR - PROGRAMMET:

5. Vort hold i klubturneringens 1" [Ø(.ke mJd,er p8 udebane Foreningen
1860 Skakklub, Nørrevoldgad_e 9_2, I .•

7. Halvårlig beretning - holdlyn"

14. Vinterturneringens 7. runde: M-rækken spiller således: A.Jacob
sen-Lauritzen, SchØller J.-Voss, Bang-Weber1 BoNielsen-SØgårdJ
S tj ernpui s t-Damkiær ., B,,j erg-Rtcn, Hansen"

Og I.klasse: Olsen-Nørgård, Grumm-Hv8lsØ, Houmann-Faber, A •.1.Pe
te:rsen - A.,J;rgensen., Vejrup-Madsen.

Ll sk l aase i C.Hansen-E.g.Christensen, (Øvrige partier er afviklet
forud).

1.5. Holdturneringen: Vore hold i 2., & J. række spiller ude mod KØben
havn.s :Sk.ekforening, KFUII, Rosenborggade.

21" Klubturnering,en: Vort hold i 1. række spiller hjemme mod B & l's
Funk t.ionær Skak.klub.

Øvrige rakker afvikler 8., runde i vinterturneringen som fØlger:
I .kIasse : Madsen-Barkhuus" JØrgensen-V,ejrup, faber-A"M. Pe ter-sen,
HvalsØ-Houmann, Olsen-Oruan.
Il "klasse: Boysen-Skev , HornbØll ... SØgård, Christensen-A.Nielsen.,
Hj •. Hansen-C, Hensen , Rosenstand-Jørgen Hansen.

28" Holdturneringen: Vore h.old i 2.&, j ,, række spiller hjemme mod hhv.
Frederiksberg Skakforening og Valby Skakklub"
■-klassen spf Iler 8" runde i Vinterturneringen sAlede,s: Lauri t.zen
Rich.,Hansen, Damkier-·Bjerg, SØgård-Stjernquist, Rasæus sen-BsNi e I>
sen, Weber-Slente, Voss-Bang, A.Jacobsen-SchØller Jacobsen.

FEBRUAR --
4. Afvikle·s manglende og hængende partier i alle klasser.

--·oOo--

EN MÆRKELIG
Man kunne sige som professor Tribini: Det-te, kan ikke beskr-Ive s , det

mi ses! Men redaktøren har insisteret på al få et såkaldt referet af
beglvenhederne onsdag d.17. dec .. , hvor de lØbende turne.ringer var su
spenderede og der i stedet var arrangere·t noget, som bestyr-e l sen ("tur-·
neringslederen - Red.) dog klogeligt nok ikke havde givet nogen nærm.e
re he"tegnel:se for •. Rent objektivt kan del fastslå,s, et medle-eme li
geso.m ved skakspil blev p.lla.cerel ved et skakbræt, hv·orpå skakbrikkerne
var opstillet i sædvanlig hegyn !1'!1 ~:(•s:: ! · · ·.,~. !h:r .nvend t c s o,gs,å skak-



ure 11.ed viserne sat på +5 minutter. Hver deltager fik successive 10
modstandere - på forhånd udvalgt. af den diabolske turneringsleder
Rosenstand. Hver runde begyndte m,eget kedeligt med at man flyttede
br-Ikkerne ligesom i. skak; men hvor længe var Adam i Paris? Et hØj
lydt; skak - udråbt af Chr .• Feber-s klangfulde kælderbas - blev efter
fulg·t af en hoverende fni.se·n .af hans mod,stander (referenten) - for
efter spillets særlige regler må sidstnævnte nu (nemlig fordi Chr
Faber havde sagt skak) trække 2 gange 'for hver gang hans modstander
trak 1 gang - og det - resulterede ,omgående i, at r-e rerenten f.Ørst
slog dronningen og derefter kongen! Fin.is.

Foruden disse gennemgående regler blev der ved hver runde udstedt
specielle forordninger, men disse blev dog først kundgjort, når det
fjdrste parti var udr,åbt som afsluttet.

Som s,tjerae-referenten udtrykker sig: pladsen tillader ikke a.t kom
me ind på enke Ltheder-, men vi skal dog fremhæv,e fflgende:

Tænk Dem, We,bers konge s tår på g8, med J hpfnder i normalstilling
foran" Hvids springer giver nu skak på f6, og da kongen efter denne
rundes, re·gler ikke må flyttes, slår g7 på f6, hvereft.er hvid .sætter
mat med et. tårn på g-linien,. idet alts,å Weber stadig ikke må flytte
kongen, og der var i.ngen af hans Øvrige brikker, der kunne slå tår
net. Det var en af klubbens om ikke unge så i hvert tald lovende
spillere, der på denne måde for fØrste - og - ak - vel også sidste
gang vandt over W.

En af klubbens ·pionerer har længe, uden held, pr_øvet at lægge Arne
Jacobsen ned; nu endelig var han kommet godt i gang, og havde bl.a.
vundet en dronning og el par bØnder og true·de i.Øvrigt med mat i 6
træk (ved meget. fint modspil dog f;rs t i 7 træk). Men da J Ød g·ong
gongen, og' det blev dekreteret, at spillerne skulle bytte brikker'
Der rØg den chance!

Bestemmelserne om, at tårne skulle gælde for dronning" og i en an
den runde at lØbere også skulle gæl de s,om springere, var der vist
kun få deltagere, der fik nytte af, fordi de fleste i farten ikke
helt opfattede disse nye regler. Men held dem, der var tH s trække Låg
·vakse.

At alle bØnderne pludselig blev fjernede, kunne jo nok på forhAnd
siges at. være ens for begge parter, men for den der også. i 5-minut
ters partier spiller positionelt, gav det alligevel et afbræk.

Vi si. et eksempel på , at en mal 2 træk blev reddet derved, at alle
bØnderne skulle rykke 1 skridt frem, og derved fremkom en afdækkermat
I tråd med de særlige regler blev præmierne udde I t til de, der havde
færrest points: T.NØRGAARD og FRITZ V.PETERSEN. - Jeg havde meddelt
red~tøren, at for ~t referat.et. s,kul~e v!rke tilfor!adeligt"ville jeg
skrive noget, der digtet fra fØrst t1l sidst. Min medfødte sandheds-
~æ.rlighed fa.rnægtede ,5ig dog ikke,og derfor blev referatet alligevel
1 alle enkeltheder over-ensateæarende med hegivenh.ederne,s forlØbo Tro
mig,om De vil. Den tørstige.

Selv om stilen minder en del om Mlinchheusens,såforsikrer vi, at - -
Vi takker for rPf~r~f .øt .... 'RFn
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FEBRUlR 1959 NR. 2

FASTELAVNS,

A'oet

PROGRAM fOR VS' FASTELAVNSF'EST ,, LØRDAG d. 21/2 1959.
Feslen tager sin begyndelse kl. 19.
Der,efter fælles kaffebord med efterfølgende tombola.
Dans vekslende med forskellige overraskelser.

(FO~TSÆTTES SIDE 2)



(PROGRAM FOR VS' FASTELAVNSFEST - FORTSAT)

Senere på aftenen lØndeslagning for damer.
I lØbet af aftenen vil vinderen af en flaske vin blive udtrukket,
se nedenfor.

Det er bestyrelsens håb, at så mange som muligt vil deltage i ar
rangementet, hvorlil billelt.er å 4,50 kr. kan kØbes hos kassereren"

* 4 *
V,ort æresmedlem - or , Chr , Faber - vil tage sig af
t.omboIeen , som medlemm,erne Ønsker at gi ve klubben.

* * *

gaver til

om det ses, er der her
irkant.

bladet påt.rykl et. numme:

0074]

nedens tå ende

Dett.e nr , del tager j en 1,odtrækning om en flaske vin. Det er en
forudsætning for del tage Lse , at dette nr. af FRIBONDEN med lages
til f'est.en og forevises, såfremt bladets nr-, udtrækkes som vinder.
I modsat fald udtrækkes n,yi nr. og så f'r-emde le s ,

Altså. husk at. Lage FRIBONDEN med til festen - ja, og mø.,,
fuldtalligt frem som muligt!

KLUB- OG HOLDTURNER INGEN .....
Januar måned bragte udløsning for placeringen i klub- og holdtur
neringen.

Den 5/1 1959 tog VanlØses 1. hold til Nørrevold, hvor vi mØdl
·s601 Det var med en vis og berettiget optimisme, vi gik ind lr
de to sidste kampe, men allerede efter kampen mod 1860 måtte vi
småt begynde at resignere.
RESULTATER:
I. E.!!IANG - F'.FIEDLE"' 0, ... 1" 2. H.CAMKIÆR - JOHN LARSEN 1-0.
3o J.WEBER - BRØNDUM i-½. 4. A.JACOBSEN - J.FEJØ ½-½. 5. SCH.JA
COBSEN - LARS BO RASMUSSEN 1-0. 6. STJ~RNQVIST - KURT NIELSEN i-J.
7. E.,RASMUSSEN - C~THOMSEN 0-1. 8. RICH.HANSEN - JaMAIRTl~USSEN 0-1.
9. E.,D.VOSS - H.HIUSTED JEP'SEN D-I. 110,. L"P.LAURITSEN - AaLOOHMAN.~ 1-0,

Som man kan se, svigtede holdet. Bang med sin Bird; hvor vil!
det egent.lig være morsomt at se Bang spille noget andet; åbningen
er god, men kan man Jk.ke få lidt skabelonnæssigl spil ved at spil
le den samme åbning år efter år? Damkiæz' på 2. pladsen vandt -

0a
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han har en god score på. denne plads. Ved el uheld sa·t.le Voss sig
på 9. pladsen, så St.j,ernqvist måtte, tage tørnen på 6~ pladsen, hvor
han klarede remis" Voss derimod. var uheldig og tabte" A. Jacobsens
remis var i overkan te:n, men han var ikke i s land ti 1 at omsætte sin
lille fordel lil gevinst. Sch , J.acobsen og Lauritsen vandt s ikker-t ,
hvorimod Weber i tidnØd reddede s.ig en remis. Vi tabte altså kne
bent. 4½ - ,½.

Den. 1.5/1 afgjorde vi vort mel Leævær ende med KS i li og III række.
Re sul tatern,e blev for II række:
I. VILH.OLSEN" A.THIE"SEN 1-0. ,2. EIG,PEDEASEN - H,RIISE 1,-0.
3, HVALSØ PETERSEN - H.MONSTER 0-l. 4. S,HOUMANN - JoE~MAUL 0-1,

• N.MAOSEN - H.BINZE~ 0-1. 6. A~JØRGENSEN - A.O.LARSEN 1-0o
7. T.NØRGAARD - KoKARGAARO 0-1. 8. EGON CHRISTENSEN - G.ANOE~~
S,C 1N I -0.

Resultatet blev·4 - 4" Vindere: V.Olsen efter sejt spil, Eigil
Pedersen (en officer bagefter i starten)j A.Jørgensen og Egon
Christensen.

Re su l tater for 111 række:
I.P.ROSENSTAND - PER HOLM½~½. 2, HJ.HANSEN - AAGE JØRGENSEN 0-1,
3~ CHRoP,MADSEN - CHRo RASMUSSEN 1-0. 4. JØRGEN HANSEN - HOLGER
LANOeO 1-0. 5. H.SØGAARO PEDERSEN - HARBO~G ~IELSEN 1-0.
6. TH.THOMSEN - JAN PETERSEN 1-0. 7. OLE eONDE LARSEN - POUL
IPOULS'EN f-½. 8, C,J[SfJERSEN - KÅB'ER 0-1 ..

Re sul tæt.e t bIev , at VS vandt 5-J.
Det ser t i Lsyne Ladende ud lil, at interessen for kampe mod de

fremmede er ti I tagende , se 1 v om det foregår på fre:mmed bane. 'Der
har kun værel et mØd•esvig (det kan næppe være rigtigt, jvnf. re·
feralet fra kwnpen 1Dod Herlev i novem.bernr. red.) i samtlige 2"
o.g 3. ho Idkaape , Vi har nogle unge spillere på J. ho Id , der al
lerede nu viser et ve l gennemtænkt. spil, der kan give points til
V,anl_øse.

Vanløses sidst-e kamp i klubturneringen var mod B & W onsdag den
21/1. Stillingen fØr sidste runde· var den, at 'Valby S. rørte storl
med 41 po.ints efterfulgt af politiets s. m.ed 34½, VanlØ,se 3Yi, Vi
rUDl 31½ ••• dvs. vi gerne skulle· vinde med t½ overskydende points,
hvis vi skulle rykke op i mesterrækken.

Del startede også lovende. Efter- er par timers spil vandt D.,W
KLIR! - igen - senere kepi tulerede Vejrups modstander, og nogle
minutt,er senere to,g A.Jscobsen sit parti hjem. Desuden havde

(Fra vor udsendte medarbejder H.H,.)



Weber på Jit pladsen vundet uden kamp. Så indtrådte et par "u
heId'", idet Lauri t sen og Bang tabte; Bang til Iandehe lds spfHe
ren K. Blom. Resten så imidlertid lov€nde udJ men en katastro
fe indtrådte. Sch. Jacobsen tabte i en fordelagtig stilling
ved en uhyggelig buk et helt tårn. St.jernqvis·t fjumrede også
godt i det og fik kun remis, og heil pinagtigt var det at over
være Rich" Hansens spil i t.idnØdeno Hen havde den bedste stil
lingt men fejlede gang på gang og måtte opgive ved spilletidens
ophør. Den eneste,der her indfriede forventningerne, var E.Ras
mussen, der havde et udmærket slulspil.

Resultat: 5½ - 4½ til VS.
De inc1ividuelle resultater fra kampen var:

li" BANG, - K .• BLOM 0-1. 2o H.uAMKl!R ... E.JENSEN 1-0. 3. JoWE-
BER - AUCHE~BERG 1-0. 4. AoJACOBSEN - HEOEGAA~D NIELSEN 1-0.
5. SGI-I.JAC0BS(N - FOYEN Q ... I. 6. E.RAS.MUSSEN - H.SØRENSEN 0-1.
7. RICH.HANSEN - A.ANDERSEN 0-1. 8, STJERNQVIST - F.OLESEN ½-½

; LAURITSEN - BJØRNSIRK 0-1. 10. VEJRUP - FRU B.PINDBORG 1-Q

Parti fra kampen mod B&W den 21/1. ,4... bræt.,
HVID: A. JACOBSEN SORT: J. HEDEGAARD NIELSEN.

• e4, e5,. 2. SfJ, Sc6" 3. Lb5,, a.6•.4. La.4, Sf6. 5. De2
(ner spill.es o f'Le 5. 0-0, Sxe4, 6. d4! b5. 7. Lb3, d5 .• 8~dx
osv. Teksttrækket. forhindre·r netop denne variant •. ) 5. -, b5.
6. LbJ" d6" 7" a4., Lg4. 8" cJ, Sa5. 9" Lc2, ,c6., 10. d,3,
Le7,, 11. Sbd2, 0-0. 12.• sr i , h6a lJ. hJ, Le6. 14. Dd"
(Der trues grimt med SbJ) 14, -, c5., 15" S,gJ, Sc6" 17. d4.!
exd, 18. cxd , Sa5. 19. d5, LdTl Det viser sig hurtigt, at
lØberen skulle helt t.il feltet c8. 20. e5 De t.Le fremst.Ød er
kun muliggjo,rt ved Ld7 ~ 20 .... , Se8. Slår sort på e5 f Ø-lger d6
og Le7 er fanget. 21. Dd3, g6. .22. e6! reltel mod feltet
,g6" 22., -, l.c8. 2J. Lxhb , Sg7. 24. exf7+, Txf. 25, Dxg6_.
Lf6. 26. Tae1 Truer med mat ved Dh71". 26, .. -, Le5" 27. SxL,
dXe5. 28. Txe·, o,pgivel.

Vanløse skakklub mødte på hjemmebane i sidste runde i 2.~ og 3,.
række henholdsvis FREDERIKSBERG SKAKFORE'NING og VALBY SKAKKLUB.
Resultatet blev, at 2" ho Idet vandt. 4½ - J½.

Resultater:
la VILH.OLSEN - ERIK ANDERSEN i~i. 2. J.GRUM - CARL MIKKELSEN
0-1. 3. EGIL PEDERSEN - ALL~N LAURSEN½-½~ 4. HVALSØ ~EDfRSEN
- FINN ANOEASEN ½-·• 5. S,HOUMANN - FR~M0NCENBERGER 1-0.



6. N.MADSEN - HANS JEPSEN 0-lo 7. A.JØRGENSEN - ERLING MIKKELSEN 1-0,
8. A.M~PETERStN - JACOB RUBIN 1-0.

I h~bet af halvanden tiæes tid havde Hcumann , derefter A, Jørgen
sen og A"Moi Petersen allerede i denne kmnp sikret os J p-ointsj og
N" M.adsen syntes at. blive den 4., men i det afgørende Øjeblik syn
tes et eller andet at have sløvet hans klarsyn. Hvalsø P" og Vilh.
Olsen spillede sikkert remis, hvorim.od Egil Pedersens remis var i
overkanten, idet han i slutspillet f'nr-i vr-e de sig og tabte gevinst
Lempo e t ,

Resultater fra J. række blev:

I, ToNØRG,AARD - E"MØl.LER JEINSE.fll 0-L 2. 'E-..CHRISTENSEN - H,D.JAN ...
KEN i-½o 3~CHR,P~MADSEN - HENRY PEDERSEN!-½. 4. JØRGEN HANSEN -
AoBIAINK 0-1. 5:. H.SØGAAR□ PEDERSEN - JØRN ANIDERSEiN 1-0. 6. THa
THOMSEN - ROBERT PETERSEN 0-1. 7~ OLE BONDE LARStN - KoLINDHAROT
1-0. 8. C.JESPERSEN - SV.HANSEN 0-1.

Resul tat; Valby vandl 5- 3.
Del var ved at blive et kat.as.t refal t nederlag, men i de sidste

omgange fik v i points gennem Ole Larsen, der på en eller anden må
de reddede sig ud af en klemme, og H~ SØG.AARD" Sidstnævntes mod
stander troede i en remis.stilling at have fundet et gen i aLt gevans t
træk" tt træk senere blev han overbevist om det modsatte.

STILLINGEN I KLUB- og HOLDTURNERINGEN • • •

I. RÆKKE= 1. Vb.S. 48, 2. Pol..S. 40½, J. V"S. j9. 4• Virum S"
35½, 5. 1860 .32½ + 1 hængeparti, 6. Brh, s. Jl, 7. V. A" Si, 28 +
1 hængeparti og· nr. 8" B&W 24½ points"

2. RÆKl<E: 1. S.S. J9, 2. Su"S. J,8½, J. x.s, 34" 4" V.S. 25½:,
5. Gl.S" 22½., 6. Herlev S" 22, 7, F~S. 21½ og 8. I.K. 21 points.

3. RÆK!KE~ 1. S.S. ~, 2. Su"S. 39½, J. Vb.S. j2, 4. K,S~ 29½~
s~ V.S. 24, 6, Bagsv. s. 22½ + 1 match, 7. V.A.S. 12, og Herlev S.

1 -11)1 + 1 match.



HALVÅRLIG BERETNING ••••
On.sdag den 7. januar afholdtes den traditionelle halvårlig,e beret

ning. Formanden kom ved kaffebordet ind på de srds.t e begivenheder,
her iblandt simultankampen mod Harald Enevoldsen, hvor vi opnåede en
fin score (.:50%) og klub- «s hn Idkaapene,
Efler dukkerten mod 1860 måtte vi sikkert forblive i 1 .• række end

nu et år. Desuden omtaltes vor fest den 21/2.
Derefter tog Arne Jacobsen ordet og "snakkede godt" for FRIBONDEN

og annoncerJ der vil muliggØre diagrammer m.m. i FRIBONDEN~
LoP" LAURITZEN var lidt utilfreds med afviklingen af partier, og

ROSENSTANO anmodede medlemmerne om et t.age sig sæænen og i det mind
ste sende afbud i god tid, hvis man vor forhindret.

STJERNQVIST gjorde opmærksom på, at et 25. års jubilæum var ved at
rundes, .idet SEJR HOUMANN startede i klubben i januar 1.934. (Se og
så endet s teds)

Derefter var der holdlyn, som Bangs hold vandt suverænt med JO .PO
inls.

50m bekendt har klubben 4 stk. statsobligalio~er, og kassereren kan
· meddele, al et af numrene er udtrukket. Gevinstens størrelse blev

50,00 kr. dvs , minds·te præmie. - Det blev altså Ikke til et hus
denne gang. J·vnf. sept.eabernr ,

I Københavns Skak Unions enkel tmandst.urnering i Grundtvigshus delta
ger fra Vanløse Skakklub i ir fJ.Hg. spiller
O. SØGAARD PEDERS.EN M .. • T. NØRGAARD II,, GUNNAR HANSEN II, H. SØ..

GARD PEDERSEN I:I, A. SLENTE Il, EGON CHRISTENSEN III og JØRGEN HAN
SEN juniorkløssen •

A !lerede nu vil jeg gerne· af hensyn til årsregnskabet bede medlem-
. merne em at indbetale eventuel r es tence , således al kortet er a' jour

til og med april måned
.KASSEREREN"

PROGRAMMET FOR FEBRUAR:

11. Alle rækker apt I ler 9,. runde af vinterturneringen, sålede.s M. ræk
ken; Stjernqu.i st-Eg,. Rasmussen, B. Nielsen-Weber, Slente-Voss II Bang
A~ Jacobsen, SchØller-Lauritzen" Rich"Hansen-Damk.iær.
1.Klasse: Barkhuus... Jørgensen, Vej1rup-Faber, A.M"Petersen-HvalsØ P.,,
J-lowuann-·01 sen, Grumm-NØrgård ~
2.Klasse: Skov-HornbØllJ SØgård-EgoChristensen, A.Nie.lsen-Hj.Hartsen,
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C. Han sen-Rosens land, Sv. Ni el sen-Y, Boysen.

18,. Al le rækker spi i ler 10, runde af vinterturn. , således:

M~rækken: Lauri t z en-Demk.i er-, SØgård-Rich.Hansen,, Eg.Rasæussen
Bjerg, Weber-Sitj-ernqui s t , Voss·-B.Ni els en, Ae Jacobsen-SIen le,
SchØller-Bang.
1.Klasse: NØrgård-.Madsen, Faber-Barkhuus, Hvalsø-Vejrup, 01sen-
A"M.Petersen, Grurnm-Houmann.
2"Klasse: HornbØll-Sv"Nielsen, Eg.Christensen-Skov, Hj.Hansen-
SØgård~

25. Alle rækker spi Iler 11. runde i vrnt.er turner+ngen , således:

M.rækken: Bang-Laurilzen1 B~Nielsen-A.Jacobsen, Stjernquisl
Voss, Bjerg-Weber, R~Hansen-E.Rasmussen, Damk.ier-S_Øgaardq
L,Klasse: Houmann-Nargår'd , A~M" Petersen-Grumm, Vejrup-Olsen,,
Barkhuus-HvalsØ, Madsen--JØrgensen.
2.Klasse: A.Nielsen-J.Hansen, Skov-Hj.Hansen, Boysen-HornhøII~

(Og hermed skulle 1. klasse have fuldfØrt vinlertur.neringen --
men • • • • • • )

MARTS:
4. Hænge- og ,manglende par-t.Le r ,

Da jeg ved vores ny tår-sparade , igennem hr-, Stjern
qvists smukke ord, blev hyldet for det runde ta.l , vil
Jeg gerne lakke med et par ord, særlig til de unge,

som heldigvis i stort tal rykker ind og frem i vores klub; når jeg
siger heldigvis, er det i Øjeblikke l, som j tidligere år, al mang
f de "ældre" bliver trætte og bliver væk, og andre flytter .helt.

væk. Derfor er det godt at se den ildhu, som de unge lægger for da ...
gen. Skak kan spilles på 11ange måder, men 11111in11 hovedregel er al tid
al forvirre modst.anderen. samtidig med at Jes fplger "en bestemt
lan"; at så modstanderen er mere 11rØgetlr er en an.den sa.g.
Gælder deL udekampe, hvor hvert point er kcstbar t , så kæmp ti!

-pillet er slut; det er så nemt at sige »remis" eller "jeg opgiver"
Det lærer man ikke nogel af. Her en partislutning som bevi s (Jes
har sort og trækker fØrst):

(roRTS~TTES NÆ~TE SIDE)
FRIBONDEN udg. a.f VanlØs-e Skakklub. FORMAND: H. Vejrup, MØlletoften
24, Lyngby, 87 31 15. K.ASSEBER: E.Rasmussen, Fin.sensvej 46 D, 1. Frb.
FA 8946- TIJ.RNERINGSLEDER! P.RosenstEtnd1 Juelsmindevej .20, Venl"
70 30 33. RED •. : A.Jacobsen, Stad.ilvej 8; Vanl" DA 6927.

MEIER'S E!UREAU
VESl'ER 1314

AR
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H.H.H ornbøll's
SKOTØJS-REPARATION,EN

Hyltebler·g Alle 77 • Damsø 2242
ht.t Kl., M~tm~lir & hurtig Levering·. Spec.: .haa.nd1y,t Arbejde

Tillc;ndt M'edaill,

25 ÅR (FORTSAT FRA SIDE 7)

b cd• I 111

a

5

4~- _....... .... .. """""".

1. -, Kh7, 2. f8; jeg spurg
t.e, om det skul le være en
dronning, og svaret var: Ja!
Resultatet: Pal og et halvt
point til klubben.

Til slut hjertelig tak for
de timert jeg har deltaget i
klubbens, liv både i fest og
alvor. - NAA, det er· nok

bare en af aøpirant·erne, der
har tabt et parti.

( Pr1:t ener T. f, s • )



FRIBONDEN
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KLUBB.BNS STIFTELSESFEST

kaldes nu fastelavnsfest - antagelig fordi den har fundet sted
i fas'telavnstiden

Men har anmodet undertegnede om at skildre begivenhederne- -
Hvervet er vanske·ligt.. J'eg begyndte at tæl le de af del lagerne,
der var skakspillere - jeg nåede lil et tocifret lal - resten
af de 40 fes tdel lager,e var pårØrend,;;.

Formanden b,d velkommen ved kaf fedrikninge·n - derefter blev
verdens bedste skaksang sunget - musikerne kendte denne gang me
lodien. Derefter erobrede· en tryllekunstner - med lilh.Ørende
dame - scenen og manipulerede med nogle kort af forskelli,g stør
relse samt forbav,sede os, med en kugIe, der ikke ville adlyde
naturl,ove·ne. Så satte musikerne voldsomt i med harmonikasserne,
og de tilstedeværende fik Ie jl i ghed t.il at røre benene på for
skellig måde .. - Så kom aftenens clou: damernes kat.len af tØnde
slagning - det skal dog i sandhedens interesse siges, at der var
i.ngen kat i tønden. Da damerne opdagede det., syntes de at bli
ve harmfulde, og tØndedaskene faldt nu med dr~nende kraf t, så
splinterne røg om Ørerne på de sagesløse tilskuere. - Den sid-
le splint faldt for fru G. Rasmussens velrettede knippelslag!
Guldkrone! Sukkerlade!
Men kom ikke efter dette og fortæl, at d,amerne hØrer til det

svage kjilin .•
Jeg har glemt at fortælle, at alle numrene i tombolaen ble-q

solgt"

Billedreporta.gen på forsiden fra. f'e sten viser: nr. 1) Gevinst
bcrde t , - 2) - og dansen ,går, ... 3) Hjalmar og Helge i tornerose
Legen , 4) Fru Ro sens t.and har hånde Lag , - S) Kat t.edr-nrmmgen , -
6) Formanden svinger kal'ledronningen, - 7) 'L og damerne de lØf
ted' op i skørterne•·•"• 8) der er gang i lodderne-

MØBLER EN GROS



På grund af overvældende stofmængde, bringer vi først nu nav
nene på de l\Ye medlemmer siden 1/9 -58:

'c.
., Orla

Rasmussen
Toft

Aask.ov , Niels 'l'hor-ave j 18, 4. NV.
Boj sen , Verner Nygaardsv,ej 21, Ballerup.
Frandsen , Gunner Tyborøn Alle 1, Vanløse.~
Frandsen , Ole HillerØdgade 131, Frb~
J;rgensen , Poul FLakhc Iæen 6; Vanl,Øse.
Jensen , Tage Ph, Schousvej 50, Frb" GO 68-44,.
Jonasen , Laurits Husumv·ej 28, Br-h ,
Larsen , Jan Bonde Thybjer.gvej 25, Vanløse.
Nielsen , Bent. .Jernbanealle 8, 1" Vanljd'se.
Nørgaard , Tage HØrsholmvej 115, Gentofte~
Olesen I Jørgen flakholmen 2, Vanl,Øse

Gers.onsvej j;J, Hellerup. HE 8584"
Borups Alle 136, N" TA 4569 .x.

Ped~rsen , Fritz Y
Voss 1 E.D.

Vanløse Alle 76, Vanløse.
Ko stenbor-gve j 22, Hvidovre.

Vort æresmedlem - Chr. Feber - har igen foræret klubben nogle
bØg·er, denne gang nogle årgange af Wiener Schach-Zei tung og den
s ter-e bog, den såkaldte skøksp,illets bibel: Handbuch des Sebaeh
spieles von P.R. von Bilguer" Selv om vort. bibliotek efterhån
den ,er pænt forsynet, synes det ikke at være særlig benyt.t e t.,

Vor bibliotekar O"Søgaard Pedersen stå:r til tjeneste.

Vi har fejlagtigt i sidste nr. af FRIBONDEN skrevet, at EGON
CHRISTENSEN i enkeltmandsturneringen i Kbh. spiller i III klas
se. Det skal være II klasse.

PROGRAMMET FOR MARTS MÅNED.

11" Mesterrækken spiller 12. runde i vinterturneringen.: Laurit
zen - SJ6gård, Weber - Rich.Hansen, Voss - Bjerg, A.Jacob
sen - Stjernqvisl, SchØller J. - Bent Nielsen.

18. Mesterrækken spiller lJ. ,og s rdst.e runde: Slente - La.urit
zen, Bent Nielsen - Bang, Bjer,g ... A.Jacobsen, Ric.h.Ha_n.sen.
- Voss, Damkiær - Weber, SØgård - Rasmussen.

(forts. næste side)



or::;;;a. 1 .... ., slcøJ til • ._ -
r.• Sk'orli·J - ' li• I

"l,~__..P.

Alt til fest, VALBYD.

alt i pcpirvorer.
PAPIRIND1USfR'IEN v. ~. R,NQ.
8RAMSLYl<k'EVEJ j2 VA j.2i1
_1's,e ved Aolholm Plads·.
li.i,...,_ A,,- - lit.I',...,. _,__ I ..._..

Og hermed er de faste runder afsluttet for alle· rækker. Der er
dog endnu en messe hlenk e felter i turnerings tavlerne, og ,d
.måneds spilleaftener vil venligst. blive anve,ndt til frivillig
af taler om afvikling ef skyldige partier. Mit.te der ved måneden:.i,
slutning endnu rester-e enkelte matchert vil der i næste mined
blive givet nye direktiver for afviklingen af disse, og der vil
så kun blive indrømmet de implicerede pa:rt.er en kortere frist
til afvikling·en. Det v-.ii dog være i alle parters interesse, al
marts måned bliver anvendt til s,it. eg-entl.ige fo.rmål ~ at spill·,
skek.

P. R.

Vanløse folkeblad hDr v.is t, in·teresse for vor klub og er villig
'til at optage iokall stof og nyheder. Bent. Nielsen har fr_
klubbens side pilt.aget sig hverve t , og vi glæder os ti.I

aki~ubriK i bladethver rller.hve.re.nden uge, som ud ad tI l

fRIBONDEN ud.g. af Vanløse Skakklub. FORM.AND: H. Vejrup, M;Hl,e
toften 24, Lyngby. 87 31 15- lUSSERER: E.Rasmusaen, Finsensvej
4.6 D. 1 ·1• 1''rb • .F.A 8946. TURNERI NGSLEDER: P. Rosenstand; Juels
min.devej 20, Vanl!,6ae. 70 30 .33. REDAKTION; .A.Jacobsen, Stadil
vej 8, Vanløse. DA 6927.

MEIER'S BUREAU
VESTER 1314
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16. ARGANG APRIL 1959 ijR.4

VINTERTURNERINGEN- -

~•r
~I.a

- del må vi vel kalde del - går ind i sin sidste fase; vor ener
giske turneringsleder Rosenstand har gjort sit. t.i 1 al f.å den af
viklet. t.il rette tid., d.v. s, inden generalforsamlingen. Om det
holder vides endnu ikke, men megel lyder på., at det i år vil nås.
T'idspunktet for det, der egentlig sker i de forskellige rækker ,
er nået. Det l,ør siges, at. vi ikke i overvældende mængde har
modtaget partimateriale, og derfor retter vi en opfordring lil
alle deltagerne om fra vinterturneringen al finde el eller andet
parti e I Jer en ,partislutning - da FR[BOND.EN er i stand t.il al
bringe diagramm,er, kan trækkene s tarles fra e t interessant sled.
Retter man henvende Lse til et af medlemm.erne angående partier -
næsten ligemeget hvem - får man. den besked, at. det; vedkeene i
forløbne sæson har lavet, er del værste biks! Spiller vi sådan
skak i Va.nløse? Nej,. naturligvis ikke. SeJvffllgelig er der
fejl i hvert. skakparti, der spt Ll e s - men alt er relativt. Man
kan næsten sige, at fejlene giver skakken cha.rme og spænding.
Lad os derfor se, hvad der i vinterens 1Øb er sket rundt. om på
brætterne. Er spamdingen ikke umiddelbar, så skriv et par noler
til partiet - andre faktorer som f.eks. tiden s,piller jo også
ind.

ResU1Je: Gak hen og find et parti fra vinterturneringen11 ~kriv
evenluell et par noter til det og aflever det hurtigst muligl
til redaklØren •~~J•:··

Og Jad det så blive li] noget!

APR.IL PROGRAMMET ser i al sin enkelthed således ud, al al le
e j I skal sæt t.es t.il for at få afslut.t.el vinte.rtu.rneringen. I

den nedennævnte oversigt over slil !ingen anf:Øres i (), hvor man
,ge partier hver enkelt spiller 1nangler. Dette er- naturligvis
gjort med det fonaå.l at. kalde på medlemmernes bedre følelser o,g
sætte de r'e s samvittighed på en alvorlig prøv
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led beklagelse har turneringslederen erfaret. at lo af

~esterspillerne, E.D. Voss og A. Bjerg, har måttet renoncere
pi at fuldf-re turneringen. De ing~n af de to spillere har
gennemført. 5o_:g elJ~r ,,~e5~v~r, .sk~l i fØlg,e reglerne de parti
er, de har ge·.nne:DM'~t~ sle·ttes- af tavlerne. Dette er sket.

Stillingen i mesterk.le.ssen er pr. 1/4: E. Bang 7½ (o)::
H. Dukiær 5½ (4), ,, J. Weber 5½ + 1 h. (J),, A" Jacobsen 5,½ +
2h. (2), Bent Nielsen 5 + lh. (J), 0. S-gård 5 (3), Egon Ras~
massen j + lh .. (1), Rich.Hansen 2 + 1h. (4), Sch. Jacobsen
~ + 1h. (5) (her var en beaørkning på sin plads). H. Stjern...
qvist 2 -1- 2h. (o), L.P. Lauritzen 1 + jh. (4) og A. Slente
½ (2).
lkk,e ■indre end otte af de tolv spillere .har endnu en

omend for enkelte noget teoretisk " chance f.or at. nå el klu)).,.
■esterskab.. Nedrykn.ingøproble■et er blevet reduc ere t ■ed 5°",

('forte. næste· øid,e)

FRIBONDP gratule.r~r.

4
Ni har netop erfaret, al OVE SØ-

3, ~CÅRD i Dansk Skak Unions påske tur
nering i Århus har vundeL 1.kl, og

!'.BENT NIE:LSEN i Nyk-bing Fel.sler
!Arbejder skaks påsketurnering i
es lerklassen er blevet. nr. 2.

a KAN DE KLARE DEN?
7 Hvid trækker. Hvem vinder?? EJ

ler bliver spillet re■is? Hvi s De
6 ikke ka.n klare den, kan De se 1-s

ningen i næste nr. ar FRIBONDEN.

IrI



idet L.Pa Lauritzen har udtrykt ønske om - uanset udfaldet af' de re
sterende partier - fra næste sæson at spille i 1" klasse. Dette Øn
ske har man naturligvis imØdekommet.

Stillingen i 1" kl.: S. Houæann 1
~ (1), AoM. Petersen 6 (2), H"

Vejrup og Va Olsen 5 (J), Chro Faber 5 (o), Ao JØrgensen 4 (0), A.
Barkhuus J + 2h. (1), J, GruDDD J + lh .. (4), Hvalsø Petersen 1½ + 1h.~
(2), No Madsen 1 (4),. T" Njlrgård O (6). Her kan den ende l Lge klas
sevinder søges mellem fem af del tag·erne, så spændingen kan ikke si
ges at være mindre end i m-k l , J ekul nedrykningsfare· befinder T.
.. ørgård sig.
I 2~ k L, deltager kun ti spillere, og de har anbragt sig i fØ'lgende

rækkefplge:
H. SØgård ~ (2), 'V,. Boyseo 5 (1), Egon Christensen .4 (J),, P. Rosen
stand 4 (2), Hj. Hansen 3½ {2), J_Ørgen Hansen 3½ (2:L Bent Skov J
(5) 11'1 C. Hansen 2½ (5); Arne Nielsen 1½ (1), H. HornhØll ½ (2).
Også her har mindsl halvdelen af deltagerne chancen for en første
plads (endnu da).

I J. kl. er der fire deltagere, der mangler li el. flere partier.
Disse: fire del tagere bedes fØrstkomm,ende turn.eringsa"f ten henvende
sig til turnerLngsLedeeen og meddele, om og i bekræftende fald
hvordan De vil kunne afvikle de resterende partier,

Stillingen: Ole Bonde 12 (2), Per Larsen 10½ (j), C. Jes.persen
8 (2)7 Ole Frandsen 7 (6), R~ Ring 7 (5), Chr, P" Madsen 7 (41,

K" Havn 6 + 1.h. (3), Th" Thomsen 6 (4), Vsld. Jensen 5½ (.3), JBI\
Bonde~ (2), Fritz Y. Petersen 4 (6), Tage Jensen 2 (1J)?? Niels
Åskov 2 - (11}1? Poul Jørgens.en 2 (6), L. Rasmussen t½ + 1h. (11)??
Orla Toft 1 (10), Jørgen. Olesen o· (5) ..

S lorkØbenhavns Arbejder Skakk Iubber- har igen i år ar-renger-e t en
juniorturnering, den. 6. i rækken, og en del af vore .aspiranter

del tog·.. Der spi.l ledes efter Monrads system med 5 runder.
OLE-BONDE LARSEN vandt 1. pr. i sin gruppe (grupperne var op

delt efter alder) med· 4½ p. Han behøvede kun remis i sidste run
de. Lillebror JAN BONDE fik med 4 p. 2. præmie. Fint klaret.!
OLE FRANDSEN havde sikkert fået præmie., hvis turneringen ikke· faldt
midt i influenzaperioden. Nu gik han glip af' 2 parti.er, o-g de tre
andre han vandl var ikke nok t,il præmie. JØRGEN HANSEN og POUL
JØRGENSEN var heller ikke langt fra præmie. Førstnævnte havde ge-·
vinst i sil sidste parti, men afbyt.tede og der fremkom. en remis
stilling, som han ville vinde OJ tabte" :FRITZ Y. PEDERSEN fik 1½
p. ( t,abte 1 uden kamp) ,og H. SØGARD PE_DE._RSE:N 1 p. (.3 uden kamp)
Vi no,terer desuden, at Rich. Hensens søn, .NI.ELS, fi.k J. præmie i
sin gruppe.



KØBENHAVNSTURNERINGEN
Så er d,et. sket for denne gang! Del ta,gerne kan øe t.i !bage pi en

turnering med dramatik, spænding ,og røg i luften!
Foruden de, der var anmeldt i jannuarnummeret,, del tog fra Vanløse

o,gså JØRGEN WEBER., der gennem SS· var tilmeldt meslerklasseno Van
løsespillerne· opnåede fØlgende resultater:

EGON CHRISTENSE1N II 4 points .•
Ho SØGÅRD PEDERSE'.N II J poin.t.s.•
T. NØRGÅRD II O points~ Spillede kun de to tørste run-
A0 SLENTE II 3 points. der0

GUNNAR HANSEN II 3½ points.
JØRGEN ~NSEN junio:rklo J½ points=
OVE: SØG.ARD PEDERSEN .M.. j points.
JØRGEN WEBER lf. 4½ points"

Turneringen spilledes erte·r Monrads aystem med 7 runder. Jørgen
Weber spillede g,odt1 og med lidt medvind i de to sidste runder nåe
de han 4'2 pc O. S;gård startede svagt(½ points i de :5 fjrste par
lier) men kom sig,b Egon Christensen burde have opnået 5 points.. I
det sidste parti stod han klarl bedst, men kludrede i det og tabte.
Der er også grund ti I el nævne· Jørgen Hansens resul tal: J\ points i
den klasse er firrt klaret, klassen svare.r c·a. lil 1. klo,, det har
utvivlsomt givet god træning. Slenle havde for vane at lave fejl i
gode sti.Ilinger. Gunnar Hansen 'fik et pent resultat, isæ·r på bag
grund ar at han ikke kommer til kl11baften.,

Fra turnerin,gen har et par spillere velvilligst overladt FRIBONDEN
et par partier.

Klasse II B. Spillet d. 11/2"59 •. 2. runde,

Hvid: JENS LARSEN Vb" S.
Sort: EGON CHRlSTENSEN v.s.

1. e4, c5. 2. StJ, d6" j,. Sej, e.6" 4" d4, cxd4. 5. Sxd4, Sc6.
6. Le2, Sf6. 7. 0-0, g6. 8, hJ('?) Her var 8, LeJ bedre. Trækket.
svækker kongestill.ingen, især da scrt ikke har rokeretv a. -, Lg7.
9. SfJ Her var igen LeJ bedre" 9,., -, 0-0., 10. 'Tel1 Dc7. 11. Sd5,
Sx.S. 12. exd5, liske var Dxd,. bedre. 12 .. -1 Se:;.. 1:, .. c.J,1 På SxS
r;lger dxe5 og sort står udmll!rke L 13 .. - ., b;. 14. LeJ, Sc4~ 15"
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I.bl, også LxS giver sort fi.nt
spil" 15. -:, Lb7 (Se diagrut
■et).. 16., Sd4, Tae8. Det er
nu eHers på dro1nnin,geflØjen1
det foregå.r. 17" bJ, Sh6.
18. Lb2, Lxd5. 19" Tac 1 , Db7.
20. Lt'.5, LxfJ,. 21. DxfJ, D·xD.
22. gxfJ (?), e6. 2). Tc2,
T'c8. .24. f41? J..x:Sd.4. Og hvid
opgav. Selv om hvid hurtigt
afgjorde partiet, ville han i
længden ikke kunne holde det..

STILL1NGEN ErTER SORTS 15.
TRÆK.

--oO,o--

I

4

1 b.: de I IbSTILLINGEN EFTER 15. TRÆK.

Mesterklassen. Spillet den 4/3-59. 5. runde"
Hvid: VERNER OLSEN I.K. •J Sort:. JIRGEN IEBER VS.

1" d4t d5" 2. c4, dxc , J. ScJ, c5.. 4. Da4t(?) Mindre godt" Hvid
taber ■ed dette træk flere le■pi. Bedre var 4. eJ, 4. -, Ld7. 5"
Dxc4t cxd4" 6. Dxd4, Sc6. 7. Dh4111 e5. 8. DxD+,. TxD. 9. Ld2, Sf6.
10. e4, Lb4. ■ed truslen 11.-, LxS ø_g 12.-, Sxe,4. 11. f3, 0-0" 12"
aJ Hvid har forståeligt svaert ved al finde en fornuftig udviklings
plan. 12. -, Sd4, i_;. Tc1, La5. -14. Lc4, Le6. 15 •. Lx.L, fxe6,

(Se diagramm~t)
16. Sbl? Tabende træk. 16. -, SbJ.
17. Lxa5, SxT. 18. LxT, T:xL. 19,.
b.t;, Sdjt. 20, xrr, src, 21. ScJ,
TdJ. 22. Sge2. SxS; 2J. SxS, Td1t.
24... Kf2, TxT og hvid opgav.

D~tte var det f-rste parti Weber
vandt, eft,r han i tre foregiend~
parti er .måtte tage t.i l takke ■ed
remis, efter al have en kvalitet
mere i dem alle.



Reklame - Tryksager
• . . • brochurer, pri s1 is ter, .ka
i.aloger I b["evpapif', fakturaer og
mange andre former for t.ryksager
kan nu frems ti Iles uden udgi f
til sats eller clichf

Teksten udarbejdes på en moderne
skrivesæltemaskine med et udvalg
a.f smukk.e skrifter, som semmen
med de ,evenluelle .illu.slra.tio:ner
over'f.øres til en offselpla.de ad
fototeknisk -vej. O,r med sådanne
o·ffsetplader trykkes alle Deres
lryksa.ger smukt og bi I ligt i ee:n
eller flere farver.

Ge.m denne brochure, og ring til
mig. når De næs te gang har brug
for tryk.sager, Alle oplysninger
og tilbud gives .beredvilligt. -
uden nogen som helst forpligtel
se for Deæ ,

MEIER's BUREAU

FREMSTIL
LET UDEN
UDGIFT
TIL SATS
E~LER
CLICHf.

RQTAPRINT-TRYK * REKLAME * DUPLIKERING
LYKKESHOLMS ALLE 2Bt KØSENHAVN V. - VESTEA 13I~.

f

FRIBONDEN udg. af Vanløse Skakklub. FORMAND: li. Vejrup, JMØlle
toften 24, Lyngby. 87 31 15. .KASSERER: E.Rssmussen, Finsensv,ej
4-6 D. 1 r. F'rb. FA 8946. TURNERINGSLEDER: P. Ftosenstand, Juels
mindevej 20, Ve.nlØse. 70 ;o 33. RED.AKTION: ;i.Jacobsen, Stadil
vej 8" VanlØse. DA 6927.

ME'IER1S BUREAU
VESTER 1314
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

ORDINA:R GENERALFORSAMLING
Onsdag den 27" Maj kl. 20 pr-c,

Dags ordenen har røtg. punkter:
l. Protokollen rr-a sidste aeneralfor&amling oplæsee,
2. Formanden aflægger beretning til godkendels.e.
3. Kassereren aflæggeP det Pevideriede r-egnskab til

godkendelse.
4. Indkomne foPslag.. ( se nedenfor l
5" Valg"

;6. Eventuelt •.
Fur at indkomne forislag kan komme til behandling, skal de

være indlev,eret til formanden mindst l O da ae r ø I" gene
ralforsa.mlina.ens afholdelse.

Dette e:r altså det rette sted og det rette tidspunkt f•OP at
k.omme med kritik af det, der er sket (eller ikke el"' sket) i
årets J.øb. Naturligvis ved vi - af eI'f'aring - at der ikke ind
kommer forslag af nogen art, idet medlemmerne åbenbart er
nogle hyggelige fyre. den ikk.e kan Ude at kritisere bestyrel
sen, Dette være :sagt fo,r at f.å de mere temper-emenrsnnde
frem af busken, da bestyrelsen næppe på alle punkter, har væ
ret så suveræn, at forbedringer ikke kan tænkes.

F.RIBONDEN1s redaktør kunne i og for sig også godt tænke
sig, a.t medlemmerne ofrede lidt mere opmærksomhed på bladet.
Ganske vist er vi "kun" en 70 medlemmer i klubben. så en str-em
af læserbreve venter han ikke, men et pa.r stykkeP af os til" det
Iuner-, Men det er jo den samme klagesang i en ska.kredaktøre
"Ievettd",

.Etter generalf·orsamlingen præmieuddeling fra sidste års
Sikalpejaat og fra vinterturneringen.

O,aså DE m e de r op denne o n s c e a t
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VlNTER'ftJRNERINGEN er hidtil afviklet i godt tempo, og der er nu
*******4**....,****·* kun ganske få partier tilbage. Det ville jo

være morsom.t, om vi for en g.angs skyld kunne
meIde helt færdig .inden generalforsamlingen" og det kan teoretisk
set nå.s, idet der (når dette skrives) resterer .3 klubaflener1 og
ingen sp,i I ler mangler mere end J partier. Det er der'f'or blevet.
besluttet, at de resterende matcher afvikles efter nedenanf-rte
recept,. o,g på grund af den knappe tid må vi indfØre skærpede reg
ler for afbud (og mang·el på sådanne). Såfremt en spiller ikke på.
nogen jiordisk måde er i stand til at spille efter programmet. vil
de t være hans o,pgave al melde det.te direkte til sin modstander OC.
1D DENNE AFTALE ANDEN SPILLETID INDEN FOR DEN UMIDDELBART FØLGEN

DE UGE. Denne aftale meldes derefter til turneringslederen~ som
ligeledes orienteres om resultatet af partiet,

Udebliven uden afbud sk.ulJ.e der ikke være grund til at omtale -
vel???

Altså vi går til sagerne som fØlger:

esterklassen: lJ. maj: Slente - Damkiær, Rich. Hansen - Sch.
Jeccbsen (HP), Jacobsen ... Weber, Lauritzen ... Søgård.
20. maj: Weher - Sch. Jacobsen, R.ich. Hansen - Damkiær, Rasmus
sen - Benl Nielsen, Slent.e - Lauritzen

FØlgende hængepartier bedes afviklet udenfor programmet:
Sflgård - Rich. Hansen, Lauritzen - Damkiær, Sch. Jacobsen .., Lauri t...

I. klasse: 13. maj: Pe ter-sen ... Gru.mm, Madsen - Hvalsø"
20. maj: Mad sen - Grumm.
II" klasse. 13,., mej: Christensen ·- Boysen, C" Hansen - A" N~ -

sen,
20" maj: C. Hansen - Rosenstand~ HornbØll - Christerisen

Bent Skov menes ikke at kunne fuldfØre turneringen, og points
vundet fra B.S. er annulleret"

111 klasse; FØigende spillere kan ikke gennemfØre, og er slettet..
af tavlen! L. Rasmussen, Niels Askov, Tage Jensen og Orla Toft.

De li Ibageværende res tanter- spiller således: lJ. maj: Havn -
Ring, V~ Jensen - Fritz Y., Poul JØrgensen - Jan Bonde.
20. maj: V. Jensen - Poul Jørgensen, 0. Frandsen - K. Havn

Og dermed skulle vi være li 1 vejs ende for denne gan.g.

Sommeren er på vej, og med den ko.rmner vor sædvanlige sommer
spfJg: SKAL:PEJAGTEN (opfundet fØrsi af indianerne - senere af vor
eks-formand JØrgen Jensen, om hvem det hævdes, al han i. sit oprin
delige udkast til denne tur-ner-Ingsf'crø endog havde foreslået, at
brikkerne skulle flyttes ved hjælp af hue og pil samt under anven
delse af passende krigshyl). Da vi har brugt en masse plads til
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at forklare om denne interessante hi.sloris.ke baggrund, bliver der
ikke- i dette nummer plads for en egentlig genn.emg.ang Bf de meget
spldsfindige regler 'for denne sælsomme afart af vor idræt" M.en så
meget kan allerede nu siges, at ingen går forgæves i klubben i
sommermånederne,, og alle vil - uanset spillestyrke - kunne få både
fornØjelse og udbytte af denne turnering.

Nærmere regler for sommerens arrangement.er kommer i juniudgaven
af dette lØdige tidsskrift.

P ... Rosens tend,
Borgerdiget J,
Her I e v.
tlf. 94 70 01.

Og så er der kun at bemærke·r, a.t skalpeja.gten begynder f.Ø'rste
onsdag efter generalforsamlingen., alls.å den J" juni.- -

SchØller Jacobsen har- overladt klubbens bibliotek den svenske
bog: Moderna speloppningen i SCHACK. u.v Griffith och White. Vi tak
ker på klubbens ve~e, samtidig med vi udtaler vor forundri.ng over,
hvor lidt biblioteket er benyttet.

DER KAN STADIG INDRYKKES ANNONCER I FRIBONDEN. HENVENDELSE SKER
TIL REDAKTØREN.

Husker De sidste .nummers opfordring om indsendelse af partier,
eller læste De måske ikke opfordr.ingen ?'! I hvert fald tog kun
en den ti 1 følge, nemlig hr" Lauritzen, som indsendte el part.i,
hvoraf vi bringer den sidste halvdel~

Spi]let d. 10. sept .• 19.58. H,: E" Rasmussen. s.: L"PoLa.uri t.æen,
Se diagrammet næste side•: 3L Ub.2, Kg7'1' J2. Tdj? (Her forsØDllller
hvid en god lejligherl til at få godt. spil,, som han kunne få efter
,32"g~ ., h6" JJ. h4, g5. 3.4. hxg, hxg , ,35. T•c5 osv .• Red.) 32.- ,Da7+,
33 .Khl, rai. 34. h3, TxT" J5. Dx'T, Dal. J6 .. DxD, TxDt. J7. Kh2, h5:
JB. KgJ, Ta.J. Denne b.inding af lØbe·ren bidrager i særlig grad t.i
gevinsten. J9. Kf2, h4. 40~Ke2J Sh5, 41cTeJ, sr,~ (forls. side 4

fri.bonden udg. at 'Vanløse· Skakklub •.PORMANDi H" Vejrup, MØlletof
ten .24, Lyngby. 87 31 15. KASSERER: E.Rasmuss,en, Finsensv·ej 46 D,1'
.Frb" Fi. 89:46,. TURNERINGSLEDER: P. Rosenste,nd, 13orgerdiget 3 ,Herlev.
94 70 01" REDAKTION: .A.Jacobsen, Stadilv·ej ,8, Ve;nlØ,se. DA 6927.

"EIER'S BUREAU
VESTER 1314
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ForL: 42. Kf.2, e5. 43. 'TcJ, b4.
44. Te3, eneste felt for dækning
af l Øber-en. 44. - , fj .. 45. exf' ,
gxf. 46" Kgl, f6. 47" Kil2, Man
ser bonde h4's betydning. ~7. -,
Se6, 48. TdJ, Sd4, 49. Le41 TxT.
jO. LxT, b.3. 51. l.blt b2, 52. Ld3,
SbJ. 5J. gJ,. hxg , 54, Kxg, Sd2.
55.. h4, blD. 56. LxD J SxL. 57. r.4.,
e4, 58. h;, ScJ. Hv.id opgav.

(Noter ved Lauritzen)

STILLINGEN EFTER DET
30. T~ÆK AF SORT.

8

4,

3

Ib cd e f Ih

8

7

6

Vi har et par stedet hØrl,
at den lille opgave, som vi
bragte i sidsle nr., var megel
let.

Vi bringer derfor hosstående
diagram J• hvor hvid er j tnekke :l,
og vi anser den for· en tand svæ
rere. Deres opgave bliver slat
finde ud af, hvad hvid kan gør
for al undgå det truende neder
lag. Løsning i næste nulimler.
LØsn.ing·en på sidste nc'.s opgave
var: 1 ~ Sd7 ! Txd7" 2. Th61\ Kg6.
(2,.-, KxT" j" rsnt og vinder)
j.Tg6t! KxT. Går kongen er mat
ten dækket. og hvid kan roligt
spille f8Dt. Nu spiller han
derimod 4. f8St! og vinder.
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GENERALFORSAMLINGEN
Onsdag den 27. maj afholdt klubben sin ordinære generalforsam

ling under jævn god tilslulning,
Dagsordenen afvikledes som sædvanlig under hr-, S tjernqvists kyn ...

dig~ og myndige ledelse.
Formanden aflagde sin beretning 0111 årets st.ore 0ig små begivenhe-

de r o~ c;unlal'lf' vi nt er-ens r-esu l ve.t.er i såve I de respekti\re " som i de
1nlrrnr LurnPringer og konstaterede den glædelige kendsgerning, nl
næs t en e l le partier vor færdigspilll"d•e Ul liden. kun i m1est.erklas,

~n manglede-endnu enkelte~
JØRGEN WEBER var blevet klubmester med det. smukke resultat af 9

,o in t s af 11 mulige.
af vere 1.nf'dlc·mmer havde deltaget i KSU's enkellmandslurncring.

JØrg,en Weber o,g Ove· S,øgaard Pede r sen havde med hæder hævdet sj g
i me s l~rrækk en, endvidere blev den ganske unge J ør.gen Hansen f r-em
hæv,P i for sin g·odt' indsats i juniorklassen. Han opnåede J½ pojnl,
hv i.Jk et var finl i den skrappe klasse. I danmarksturnerjngen hav-
le Ovr SØgaard Pedersen del leget og opnået den eftertragtede ti t e l
1 Dansk m..... .,.. . ..
l sin omtale af fasleJ.avnsfc~sh:n beklagede formanden den ringe

Li J s J u lni ng. Af sttm t l i ge delt.ager'e var kun 10-12 stykker skak.spi 1-
] e re. S1<ulJ1· ... enne årlig,e begivenhed fort.sætt,e, mått·e man 111ulh.rvis

,ge under ovcrveJel!:;,e at afholde den under en anden fonu~ f
-lfl'n r-e t t e de pn lak. t.Ll hr. Faber for dennes arbejde med errang,.
lr.t.. ttf tombolaen. Li.ge Iede s re t t ede s en Lak t.i I alle de. som hav
1.>Plænkt tombolaen med gaver.

orrnanden afslullede beretningen mPd en ~mtale af den kedelige
·u, der· for Uden ve r serer m1ellem KSU''s bestyreJse og 'Nimzow.itch

klubben. Sagrn var i korlhed den, al et antal spillere fra den k~
t.ennevnske r-Li t.e havde meldt afbud til enkellmandsturneringen o~
i s t.eue L arraugPrel en privat lræningslurnering, som arvtk Iede
l.idig mr-d K!>U • s I.urnering. KSU Is b,estyre1 se havde o pf'a
.-som en bev i ds L il Loya l kcnkurr-enc e , hvorfor man havde i værksa
rf'sali<'r' over 1'01· hovedmændene l Nimzowitch-kJubbf'n.
llr. Bang flk drrrfler- ordet og lakkede for den· saglige og synip.

tiske berrtnjng og gav derefter en r@deg~rrls@ for sil syn på Nim-



zowitc.h-sagen., som han fandt, JDeget alvorlig, idet KSU1s bes tyr-e l se
,.:.1 del foreliggende de Ieger tmøde havde foreslået. hårde, straff,
til de tre hovedmænd i Nimiowitch-klubben. Sål.ed
Harald Enevoldsen udelukke t i et år, Bent Lar-sen

; g advarsel samt godkende'1se af karantænen,
og Krarup Dinsen havde været idØmt i foråreto

Så vidt hr~ Bang kunne skØnne på grundlag af de foreliggende op
lysningeri' havde KSU' 13 bes tyr-eLse ret i" et de tre nævn-te herrer
havde optrådt illo,yal l overfor un i.onen , Man kunne ikke på den må
de s,tille sig udenfor sin organisation og oven i kØbet genere den.
arrangementer. For at en o,rganisation skulle være i stand til at
arbejde fo,r medlemmernes Inter-e sser , måtte medlemmer.ne styrke den
ved at slutte op om dens arro.ngeøienter. Som en illustration til
sW1U11enholdets. værdi fortalte hr. Bang e.n af Æsops fabler. Rr" Bang
stillede endvidere det spØrgsmål, om be styre Lsen , da den ,gav til
ladelse til Nimzowiich-kluh.ben til at spille en del af dens par
tier i vor-e lokaler, var klar over, at KSU's bestyrelse havde mis
billiget arrange.menteto Hr. Bang efterlyste til slut en ud te.lel ae
om, hvilket standpunkt man inden for bestyrelsen ha""de besluttet
at indtage, når sagen om et par dage skulle behandles på KSUls de
legertmjildea

Formanden svarede , at man" da man blev s.purgt om man kunne stil
le lokaler til rådighed for Nimzowi tch-k Iubhen , ikk,e var i besid ...
de Lse af konkrete oplysninger om sagen, men kun havde el overfla
disk kendskab til den fra en artikel i "Eks.tr.abladetN. M.ed hensyn
til den stillingf man ville indtage på delegertmØdet, si var man
princip,i el t af den opfattelse, at ingen var forpligtet til at spør
ge KSU's bestyrelse o.m, hvorledes og hvornår- man PlAtte af'holde en
privat turner-Ing , det måt.ie være en pr'Lvat. seg, som ikke angik
KBU's bestyrelse. len i øvrigt kunne man .naturligvis ikke tage en
delig stilling t.il den toreli.g.gende sag, f,Ør man havde hØrt, hvad
der fremkom på de Legertmøde t , også af den grund, at de oplysninger,
der hidtil var fremkommet i KSU'nyl, havde været meget ensidigt

Regnskabet godkendtes enstemmigt, og man skred d,erefter til valg
af bestyrelse~

Formanden _ønsk.ed-e at trække s.ig tHbage, da han på grund af over
gang til and~t arbejde ikke mente sig i stand til på en for klubben
t Ll f'r-edss t i Ll.ende måde fortsat. at kunne bestride hvervet og fo
slog, at man valgte vor udmærkede og energiske Lurner-Ings Ieder- hr.
Rosenstand til sin efterfølger" Formandens tilba.getræden blev
a·tærk t beklaget fra alle sider" Hr. Bang h_yldede ham for hans s tc-
e f'ortj,enater i klubben g·ennem en lang årrække dels som kasøer

de man
en kr-af



dels som turneringsleder .og nu sidst som forma.ndo Da ingen and
forslag fremkom~ blev hr. Rosenstand valgt., ·

Også kassereren måtte melde fra på grund af manglende tid. HrD
Hjalmar Hansen lly1/algtes på forslag af den afgåede kasserer til a:
bestride denne vigtige opgave. Hr. Arne Jacobsen og hro C" Hansen
genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. Som nyt .medlem indvalgtes hr
Eigil Pedersen~ Jørgen Weber valgtes til suppleant~ Som reviso
og r-evisersupp leent genvalgtes hr , Sch , Jacobsen og hr , No Madsen

Efter et par enkelte bemærkninger under even tue l t afsluttedes ge
neral forsaæ.lingen.1 og den nye f'oræand indledte· sine embedsp l Lg ter'
med at foret.age præmieuddelingena

Hr. H~ Vejrup, har f.oræret klubben bogen ".Nimzowi t.ch'", som vi på
klubbens vegne takker for.

K l nk I I R t· . . . - - ... - . ( 500 k· t I ' I I ; I' )assen. er s, u._ en.. es.· ancerne e:. enorme . . . r. • • • • • • • •
DERFOR VILLE DEN NYE KASSERER VÆRE TAKNEMLIG FOR, HVIS ALLE INDEN
DE TAGER PÅ SOMMERFERIE VILLB FØRE DERES MELLEIIVERENDE KED KWBBEN
A 'JOUR. EVNT. BETALE FORUD ! ! DETTE ER DER VITTERLIGT NOGLE,
DER GØR, ,SÅ HVORFOR IKKE 17

TAK.

En historiske
i verdensskakkt.m

russiske mester lo Tschigorins tegn
var det russ.iske skakspil ikke n

TS.CH I G01R IN
stens historie stod i den sto
(1850 - 1908). FØr Tschigorin

.get videre al snakke om.
Tschigorin har gennem sine frem.ragende praktiske resultater brag ...

den ruas.iske skakkunst op li J hidtil uopnåede hØjder. Tschigorin
var udpræget "la.klik.er" o,g v i Ll e aldri.g binde sig til noget beslemt
princip i sit spil o,g holdt på, at ethvert parti. skulle behend l es
"individuelttt. B,Øhmeren Steinitz (1836 - 1900). der da var aner-
endt. som verdensmester, og som var leoretiker og skakli ttera.t,

holdt på, at spillet skulle spilles "rigligl" - dvso det skull_
presses ind i f'aste rammer o,g danne en '"ny sko l e". - Til stor t.i1-



fredsstillelse for Steinitz slog denne id~ an hos omtrent alle da
levende stormestre og fik ham dermed til at føle sig "anerkendt".
Tschigorin var dengang, så godt. so,.m, den eneste s tcrme s ter , der ik
ke lilslultede sig den nye Skole. Hen gik til Steinilz1 utilfreds
hed, sine egne veje. Steinitz beundrede dog Tschigorins mangesi
dige og egenartede spil, der sener-e , son, nævnt, har været den e
gentlige grund.pille· til russisk skak s h_øje slade, og eppr-es s.ter-e
de ham som skaktænker og skakkuns tner- og hans opfattelse af skak
som kunsl

Tschigorin undgik al tid fastslåede prInc Lppe r og dogmer _, efler
hans mening gjalt. del ikke· om at vinde på modst.anderens flere el
ler færre fejl, men om spillet igennem at være den "laktisk'1 over
legne og om bestandig at søge nye veje. Vi vil senere bringe et
parti spillet ar disse l.o, skQ.kmaiadorer. - - -

R~d. efterl35erældre årgang~ a~ FRIBONDEN,_dvs. årgange fØr
955. I e t blad fra 1946 (Juli nr , ) har v1 sakset. fØJg" som

vi her i præmie ti den ikke kan dy os for a.t bringe: Ved en af
Kampklubbens generalforsamlingc•r for nogle år siden btev ipØr,gs
målel pengepræmier drØf tet , Adsk.i Ll Lg c ud t.a I le sig fo,r disse,
■en der var også nogle, der vn1· imod dern. Et af medleQUDern(•,
Emanue·l Lar sen , pcpulær t kaldet Emanuel Lasker, der e Lsk ede at
h-re sig selv Lale, skønt han gjorde dPL ualmindeligt skidt, stod
op og forberedte sig pi et længere indlæg: -Jeg mener-allsA-med
hensyn til prænierne-altså-så e r der jo flere af medlemmerne-øl Lså
-der ro.eget. hellere vil have et bæger -- (Det er hørt! Bragende bi
fald og latter. Taleren bliver lidt fo,rvirrei, men fortsælltff s6:)

- •• Ja, jeg mener selvfØlgelig ik
ke et bæger-altså-men jeg m·ener,
der er flere af os, der hellere
vil have en lille gensland••••
{Bravo! HØrt! Hørt; Jubel og la
ler, og Lasker gik helt i st5.)
Hvis De altså har nogle, De en dag
alligevel smider væk, så smid dem
hen til redaktøren.

Det le udklip fra KSU Is medle--11s
blad giver yderligere blod på lan-

fri.bonden-udg. af Vanløse Skakklub. lt''ORMAND: P. Roaens tand,
.Borgerdiget 3, H.erlev. 9t.. 70 01.. .KASSERER? Hj1almar Hansen, Frede
rikssundsvej Z78 A, Erh. BE 9711. .RED.AKTION: Ar·ne Jacobsen, Sta-
dilve.j 8, Vanl~s,e" D.A 6927.

h4EIER15 BUREAU
VESTER 1314

r No,·1H•I pua '':111lmH• Ska,kh.lnli:-. Mt•d·
h•ni~hfod. lfoUil 1•r ~,·v N1m11·1· mlkomnwl,
o::( V::rnlo~H'l->l1illt•riw h,tlrr ikke. hvorl,l•rl1•1,
•k 1•11 tlu11~ lmr' kunnet ·kl:tr<' !i~!; udeu
l1·lllc lllad, soul liarHk fr :ia'-!li~I ui,: for
nojc-1 i~I. Hl'I hulelmltler pru kl i-.k r: Oi,1)·~·
uini;:or 0111 Tur111•ri.11~11(L11t~1' t·II·.. 1;111ki'·
,·æklrnncll• 1enrrlisk. L,tiiCfllof. o~ givl'I"
J>ln<lJi for h111hrg 0111 all u111li~I ved
rort·11(l1• inh•rill' Y1u1los('Jll!llhlt>ml'r. Po,. I
0 I I C 'i (" Il er Hlucl('l ~' s111irli (,4C H~•d,, k I ur.



fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANL05E SKAKKLU·B

•'~
~

.JULI -AUGUST•16. ARGliNG

T S C H ,I GO R I N OG ST E I N I z KLUS~ENS ÆRE'SMEDLEM -CHR.
- FABER - FORTSÆTT[R HER SIN

ARTIKEL OM TO AF DATIDENS STDR~ESTRE. PÅ GRUHD AF ,LADSMANGEL ER AR
TIKLE~ STÆRKT FORKORTFT.

Vi bringer her e t parti Tschigo,rin-Stei.ni tz , der blev spi Ll e t pr
'telegram. (Steinl tz opholdt sig i Amerika) ..

Hvid~ TSCH!CORIN ., Sort: STEINITZ.

2

3

6

8

•

FTER
SORTS

17.
TRÆK.

1. c4 , e5
2. SfJ, Sc6
J. Lc4 , Lc5
4, b4 r Lxb4
S,. C,) , La5
6. o... o t Df6
7. d4 , Sh6
8. Lg5, Dd6
9. d5 , Sd8

JO. De4, Lb6
SaJ , c6

2. Le2 , Lc7
!J. Sc4, Df.S
14. d6 , l..xdb
15. Sb6, Tab8
16. Dx.a7, Se_
7. Le 1 , Sg8. ----
(Forhistorien er ret in-lerressiant: Steinitz havde i Evansgambit., -

en af Tschigorin yndet åbning - anbrfalPt el træk - vistnok sorts 6.
trak Df6 - som T. imidlertid s uarkt kritiserede. Striden g&"V anled

ddemiU om 750 dollars, el anseeligt belØb, og afg_;rel
i lo parlier. Tschigorl..n vendt. dem begge. Red.)

.rt s t Lsk er Shinitz bedØmmelse af herværend
river i sit skokblad: 11Min mods tander , som e.r r-epræ

n tan.t for den gøle skole, angriber. - Han er overbevist om, a'
han, ved at rykke langt frem med si ne bØnder og even lue l t. o tre e:

r flere af deæ, vil kunne bringe modstanderen i en vanskelig
stilling pl kongeflØjen. - Jeg fttsisl,r imidlertid, at kongen er en
stærk brik, der i de fleste tilfælde kan beskylle sig selv; jer



tror også, ,at aine lette figurer med fremgang vil træde i akti.o.n,
hvorefte·r min modstanders langt fremrykkede bØnder vil blive lette
ofre senere i partiet." -

Det kan næsten virke komisk, at Steini tz efter del 17" træk v·ar
absolut tilfreds med sin stilling. Han skri'ver: "Jeg tror, at. mine
brikker står bedre end ved begyndelsen a'f spillet, o.g jeg er beredt
t.il at holde 2 mod 1 på, at 111in ■odstander ikke kan vinde pa:rtie'l".
Dø Steini tz efter yd,erligere .20 træk opgav. skrev han: "Den rusat ....
ske ■ester går altid de billigste veje for at nå sit mål". -

Ved en anden .lejlighed skrev Tsch.igorin: "At finde frem til enhver
mulig kombination og~ de 'Vanskelige stillinger at finde det rigtige
træk for at fre1111De sine planer er mere værd og· står højere end all le
principper, eller er, bedre sagl3 det eneste princip i skakspillet.-

.1.M.
Partiel fo,rtsøtt.e således:

18" La3, c5. 19. TQdl, srs, 20, Lc4, Lc7. 21. Sd5, Ld6. 22" Sh.4,
SJ(d5. 2J. S r;, s6, 24, Sxd6,, Dxd6. 25. Lxd;, Dc7. 2.6. Lxe6, fxe.
27. Lxc5, Ta8" 28. Dxa8, Dxc5. 291

, De4, Kd8. JO. Td2, Kc7. ,31. Tht,
Td8. J2. Th5, Dc6. J_j. Db4, d6. 34■ 84. De8. J5. Tb6, Df8. J6.
Da5, d5. 37 o exd, Kb8., 38. d6, opga

y i har til klubbens b.ibliotek fra Per Larsen .modtaget Je·ns Eneve Id ...
. sen: MIDTSPILLET. Tak!

ttsningen lil opgaven i. aprilnra var: 1" Kd6, d2 det eneste, der og
så ser t.ilforladeli,gt ud, hvis ikke --- 2. Kc7, d1 D. 3~ Ta6t!!,

bxa6. 4. b,6 + med mal i to Lræk ,

Endnu h~r FRIBONDE~ ikke bragt den endelige status ~ den nu afsl~l
tede vinterturnering, .men resultatet blev - idel v1 nævner præm e

tagerne i de forskellige rækker:
■. ~ Nr~ 1 og· klubmest~r JØRGEN WEBER med 9 p,. 1 2 ARNE JACOBSEN a½

og nr. J IL, DAMKIER 8 p.. .
1. kl.: 1. H11 VEJRUP og nr. 2" SEJR HOUMANN.
2. k.1.: 1. EGON CHRISTENSEN, 2" H,~ SØGÅRD PEDERSEN.
J. kl.: 1. OLE BONDE LARSEN, 2. PER LARSEN og nr. J. OLE FRANDSEJ\111

* * *
I SKALPEJAGTEN fØrer ved Jul i 's s 1 u tning Arne Jac obsen med 209· po
in'l,s - et g·odt forspring 'foran Rosenstands: 166, Kurt Havn med 129
og sidste års ho-vedjæger Oa SØgird. der "kun" bar samlet sig· 122,.



Restauratør Axel Nielsen I Jernbanecafel!ns ejer ø,g tidligere medle
af .klubben, døde d. J1" juli 11· Bisættelsen fandt sted onsdag d. 5/811

,og som. fØlge beraf blev denne .sp.illeaften aflyst. Klubben send re en
blomster.hilsen.

DET SATTE GANG.
Vi har modtaget,:

Redaktfdren har længe efterlyst, gamle nr. af FRIBONDEN, og kommen i
gang konstate.rer je·,g Årga,niene er komplette. Enden aflevering -vil
jeg lige gå b l adene igennem, men allerede i det r;rs.te nWD111er, 1/441
fanges min opmærksomhed a.f T;lgende slutstykke:

"Det skul.Le gerne være· ·med Glæde :Medlemmerne modtager ltJ!1rib,onden",
og derfor har Redaktionen nægtet Kassereren Optagelse a.f f,Ølgende: =
Er Deres kontingent i Orden? Lovenes i§ r8 siger, at et Medlem
slettes, naar der skyl~es Kontingent :f,or 3 Mdr."

Denne notits må stadig være aktuel s, idet jeg blev let chokeret, da
jeg efter sidste generalf:or.swnling fik set .nærmere på regnskabet"
Restancen er så stor, at medlemmerne gennemsnitlig er 2 a J mdro,
tilbage, men eftersom der er forudbetalt kr. 125 eller det samme som
25 medl. een .måned forud og andre Lkke i res tance, vil det sige, at
resten er år og dag tiIbage, Det.l.e er urim.eligt, da de eflerrelte-·
lige på denne måde be:taler ..for frigængerne.. .Jeg ved ikke, efter
hvilke regler man går fre.m" men formener der ved 2 mdrs,. restance
bflfr sendes anmodning om betaling· og samtidig meddelel,se om, at tids
punktet for slettelse· indtræder ved fjlilgende månedsskifte.

.;
Det irer gennem årene ærgret. mig at se Klubbens primi ti ve· regnskabs-·
opstilling, der gØr de·t umuligt at se om der er over-skud eller un
derskud. So.m Revisor har jeg gjort. de ski f t.ende kasserere opmærk
som her-på, men når svaret har været, at denne form hidtil har være t
til alles tilfredshed, havde jeg kun at passe mit hverv

( fo,rtsæt tes, side 4)



Jeg vil gerne henstillet at, klubbens regnskab fremtidig bliver
afslut.tet på ret.te måde med opslilling ar et driftsregnskab, så
det kan ses hvorledes året her balanceret. J,eg er meget gern
il tjeneste med den hjælp, der må.lt.e ;nskes for korrekt regn-
skabsaflæggelse. •

Kl g, 5. august 1959.
P. Laui-ilzert.

Det, er altid glædeligt. at se. når :medh:11111erne går lidt mere op 1
klubbens liv end blo'L det at. 11pde op, og sp:i,lle.. Det er ikke min
dre glædeligt, når der rejses sund kritik, og det skal ingen hem-·
melighed være, at L.P.L. med ovens tående har givet udtryk for en
hel del af det, der trykker bestyrelsen mest. Der er selvsagt
god grund til at. være opmærk som på det uhe 1 di ,ge i , al enkel te med-
1 emme:r lti.gger kJubben Ul en. ret stor Økonomisk la.si, og set fra
.t rent 11forrelningsmæssigt" synspunk.i kunne vi med fordel annul
lere di~ses medlemsskab" Der e.r dog det aber dabei, at det tid
ligt og ,~ilde bliver fl:"emhæyei,., at vor Økonomiske redning ligger i
at forøge medlemstallet - vel e.t mærke med betalende med.lelllllle.r -
så vi må hellere holde på dem vi har. og derefter bibringe diss
forståelsen ar,. at det beskedne kont.ingen'l, vi arbejder med, ma
indbetales regel111111ssjgl og rettidigt..
Vor nye kasserer har allerede gjort et stor'l arbe.ide og med et
gunstigt resultat. Mang·e af restanterne har udlignet misforhol
det, og flere vil givetvis f1Hge efter. Om vi havde etterl.evet.
§ 8, havde vor kasse i dag været endnu mere s 1 unken , end til fæl
det er. Dette være ikke s.øg'1. fol' at forsvare eUer undskylde re...
stenterne ,
Det skal derimod siges, at. en nedgang - eller bortfald - af re-- . ..
stancerne er en absolut fo,rudsæ,t.ning for at U~A ELLER UDSKYDE
EN KONTINC~NTFORHØJE.LSE. Til eftertanke .•
Der er også enighed om, al regnskabsaflæ1geJs,en bør gøres mere
klar, og på dette punkl vil bestyrelsen smn,arbejde med elIe s th
fredshed for Øje. Vi håber at være i stBOd til at. fremlægge n:æ-
'le års regnskab så.l edes , at det både. kvalit.at.ivt og kvant.ilat.ivt

bliver en lyst at skue, og det det er jo da altid rart at vide,
at vi indenfor rækkerne kan finde· ·sag,kyndig bistand, om vor egen

~ · ~tt · 1· ~·1rormaen ikke •a es a Ll.

NOGET NYT: Vi har kontakt.et Valby Skak.klub og aftalt en venska ...
helig m.atch ove·r 15 brædt.er. Forel,iibi,g er aftalt, al vi besøger
Valby den 24 .• september. Returmatch Hl forår~l.

fribonden udg. af Vanløse Sk.~kklub. FOWAND: P. Rosene åand , Bor
gerdiget .3" Herlev. 94 70 01. IUSSE'.RER: Hjalmar Hanaen , Frede
rikssundsvej 278 A1 Brh, BE. 9711. 'TURNERIN GSLEDER~ Ove Søgård
Pedersen, i''orhåbningshol.Jne A.lle .25,, V. EV 1501. REDAKTION; A. Ja
cobsen , Stadilvej 8, Vanløse. DA 6927"

MELER' S BURE.AU
V,ESTER 1314,
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Her■ed indkaldes til

EKSTRA01RD I NÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag· d" 16. sepl,ellher kl. 19.J0.
Døgsord,en:

forslag o·■ koritingentforhØje.lse.
Det indskærpes medlemmerne at mJde lil denne ekstraordinære gene
ralfor1amling, hvor der vil blive gj,ort rede for klubbens ,konomi
ske stilling"
NB. Der e,-tartes npjy·t.ig·t kJ. 19.:,0, da l. runde i vintertu.rnerin
gen spilles denne aften.

VTNTERTUIINER[NGEN 1959-60
Indtegningen til vinterturneringen, .so■ påbegyndes 16. september,

finder sted d. 9. sept., hvorfor alle, so■ ikke har afgivet tilsagn,
bedes ■,de fre■ p,å denne dato"

Vinlerturneringen afvikles i de sædvanlige fire klasser, og des
uden vil der, såfremt der skulle vise sig tilstrækkelig interesse,
bJive 1opret.te·t den på forrige års ,generalfors.BJ1ling omtalte hygge
klasse

Vi skal kort gengive turnering:sregle.ment,el:
L.ige som sLds t.e '1r vi1. der blive spillet efter fa·ste runder, som

efter lodt.Ækningen vi.I blive opslået .i. klubben for de r,rste· tre run
der, For de Ji'vrige runders vedkommende, vil d~ blive meddelt gennea ..
FRIBONDEN. Spilletiden er fra ~1. 19.30 til 23.45. Kl. 19.45 slartc:
urene ter de medlemme.r, .. .so,m endnu ikke selv er fremmødt. og har gjort
delle. Er et medlem ikke mødt kl. 21.00, erklæres partiet fo·r tabt for
vedko-ende" Dt l le vil s,k e, konsek ven 1., i del vi regner 11ed, al med J en
merne nu er Cort.rolige med systemet. Delte vil d,og ikke ske for med
leamer, der J lide har ringet eller skrevet afbud til såvel modstander
..,o■ turneringsleder, e l Jer senest onsdagen forinden har noteret sig på
eh ef.budø tavle, som v.i I blive opslået i klubben. Det er vigtigt, al



edlelllllleFne f'Ølger dette, såf.edes a'l eventuelle ledigblevne spillere
kan få andre 111odslandere11

Ligeledes må udsatte partier afvikles (evnt. privat) i.nden 14 dage
efle.r den ordinære spilledag på initiativ· af afbudsgiveren.

I de c;:rste 2 timer udfØres 40 træk, derefter 20 træk i timen. I
øvrigt fØlges FIDE1s regler.

Turn"

Skalpejagten, der nu har strakt sig over 3 måneder, er nu færdig
spillet. med de t resultat, at ARNE JACOBSEN vandt ret sikkert med 250
points, hvilket også er ny rekord i skalpejogllurn.eringen" På anden
pladsen kom P .• ROSENS'TAND med .191 po Lnts og på. J. pladsen kom sidste
iirs vinder OVE SØCAARD 173. Efter denne fØrergruppe kom på. de næs l
pladser JØRGEN HANSEN m1ed 128 p., KURT HAVN 125 og på 6~ pladsen den
lille OLE FRANDSEN med 121 P• O!e Frandsen (11 år) havde ofte et godt
tag på mesterspillerne, men manglende rutine forhindrede ham i a:t nå
hØjere, op1"

SKALPEJAGTEN STATISTISK.
I denne sommers skalpeja,gl blev der spi llel 564 partie·r.
Individuelle resultater:

ANTAL POINTS PARTl~R
VUNDET REMIS TAST GEVINST J PA. AFTE~ tALT.

1. A.,Jaoobsen
2. Rosenstand
.3. O.S50gaard
4, J.Iiansen

71
42
40
18

1
2

2
27
11
12

83,91
60,,00
77,88
59',38

87
75·
.52
3.2

MATCH.EN 110D VALBY

Som rævnt i sidste nr. af FRIBONDEN skal vi t.or-sdag d. U1.• sept.ee
her- .spille en venskabsmatch m,od Valby Skakklub" Som bekendt rykkede
Valby op i mesterklassen mede.ns vi målte nØjes med en j.plads" Klub...
ber-ne s indbyrdes resultat blev 5-5" men V.S" vil den 2~.• vise, hvor
"skabet" skal sti" Kampen foregår i Val!)y Skakk.lubs lokaler, HØff
dingsvej 10 i Valby. Desværre kan Vb.S. kun stille med el 15 mands
hold + e·t par junior,es, si kun en del af V" S" 1 s medlemmer får lov 'til
at pr-Øve kræfterne •.På den anden side håber vi I at talrige VanlØse
spil Jer-e vil m.Øde op og animere vore spillere til at yde deres .bed
st,e,

Gå i træning og mØd de næste par spilleaftener .• Returmatchen, der
vil foregå i v·.s., finder antagelig sted til foråret.



PROGRAM fior månedens spi 11 edage ;

9. september: Ti !melding ti 1 vinterturnerin.gen.

16" september: Kl" 19.30 præcis: Ekstraordinær generalforsamlin.g.
1 •. runde af vinterturneringen afvikles i alle klas.ser.

23. september: 2" og J. klasse spiller 2. runde· af vinterturneringen.

24. september: Matchen mod ·valby SkekJdub, H;ffdings·vej .10 11 Valby.

JO" september: M .. -k Iass en og 1. klasse spiller 2. runde, 2" og j .•
klasse J. runde af vinterturneringen"

11.-kl ~ -og· 1.- klo s._piller Jq runde af vinterturne:ringen;
øvrige klasser hænge- og manglende partier •.

KVALIFIKATIONSTURNERINGEN
l kvalifikationsturneringen, som udkæmpes mellem Vilh. Olsen;

H. Stjernqvist, A"11" Peters.en og S. Houmann er der endnu kun afgjort
2 partier med fplgende resultater:

V" Olsen 1 -
S. Hounian.n ½ -

s. Houmann 0
H"Stjernqvist ½

Kampen gælder retten til at spille i mesterkl.asse-n-, idet de to bedst
placerede erhver-ver ret til at spille i denne. Ved evt. ligestilli.ng
må der spilles omkmop., De implicerede opfordres til at spge de re ste
rende partier afviklede inden d" 16/9 evnt , privat, så vrnt.er tur-nee.i n
gen kan påbegyndes rettidigt.

KORRESPONDANCESKAK. Ove SØgaard har sendt FRIBONDEN et brev om kor-
r-e.spendence skek , Desværre kan vi af pladsmangel

ikke bringe de t t.e ; ejheller e t indlæg fra L.P. Lauritzen. Sidstnævntes
vender- vi dog ti Ihage ti 1 i ok t.obernr ,

Fra søg.aards brev brin_ger vi dog nedenstående par-ti med hans fyldig·e
noter, som vi hist og her dog også har målt.et beskære:

Spillet i DSU1s .k-turne:ring f.ra 9/6 58 ... 10/5 59" 1. k.l. Gr" 245,

Hvid: O~e SØgaard Sort: P. Sc~ou, Knabstrup.

1. e4, e6,. Fransk parti levner ifØlge å.bning·sleorien ikke sort sær
.lig gode cbencer , men i det praktiske spil skal hvid spille særdeles
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4

2

3

h

nøjagtigt for at opnå nogen fordeL 2. d4, d5. J. Sc3J Lh4. 4. e5,
c.5. 5. Dg4 Nol"lla..ll spilles i denne stilling 5. o) og r;rsl efter
5 1
, -, LxcJ. ,. Dg4. len jeg J'nskede at undgå leoretiske varianter,

der ofte er gennemanalys,erede li 1 op omkring det ,2,0. træk. 51• - ,

Se7. 6. dxc5:? Attier et mindre kendt træk. Del Lecr-e t.Lske 6. Dxg7
f-rer UJ omtrent lige spil. 6 .. -, LxcJ. 7" bxcJ, Sd7. 8,,, SfJ
Her var f-4 sikktrt bedre. 8. -, Dc7. 9. Dxg7, Tg8. 10. Dxh7
Sxe5. t1. Le2, D.xc5. Dette ha.stede ikke. llon ikke 1t., -, Ld7 fulgt
ef lang rokade var bedre? 12. 0--0, DxJ. 1J. LeJ, SxfJt 14. LxfJ,
De5 På 14. - J d4 var fulgt 15. Ul5 ■ed van.skel igt spi 1 for ser-t.,
15. DdJ Dronningen t.Ækkes i sikkerhed. Der truede Th8. 15 .. - ,
Lc:17. 16., c4, Let>. 17" Tfel, Df6. 18. Ld4, d;,cc4. 19. Lxc6i bxc6
Her var Sxc5 det givne, men s,or-t
spiller også pl gevinst og regner
ikke med at kunne vinde den der
ved fremkomne stilling. 20. Dxc4,
dg;. 21. gJ, Dd5. 22. Ta.cl, Tg4.
2J. f4, a6. 24" Lr6, Dxc4. 2.5.
Tx·c4, Sd5. 2 16. Le5, kd7. 27. rsr.
f6 (se diagr... el) 2.8. Tb7t! De"t
te havde sort sikkert ikke regnet
_ed. Hvid ofrer sin l;ber, ■en får
ti 1 gengæld , ''forbundne f:ribJPder
-ut @t vedholdende initiativ.
28. -, Kc8. 29. Th7, fxe5. JO.
Tx,c6t Kd8. Jl. Td6t, Ke8. J2~Tx,e6t
Kf8., J,J. Txe5, Kg8,. 34. Th5, Sej.
.35,; Ta5, De hvid'e bf!lnder kan fore
t,hig- ikke avancere , og hvid wå ved
hjælp ar stadig~ trusler fors-ge al
holde initiativet. Jj. -, Tg6 Der lruede J6. Th61 hvorefter sort
er uden chancer, J6. Tnc5, Se·4" J7. T,c4, Sd2., JS, Tø.4, Kf7.
J9. Kf2, Sb1. 40. Tc5, T.:16. 41. Tc2,, Tl:J8. ,42. g4, Th6. 43. KeJ,
Te·6t" 44. KfJ, Ted:,.. 45. TxcG, Txc6. Den frelllkomne officerskonstel
lation T mod T+S et den for 1'vid gunstigst.e. Sort har ingen chancer
for ved indireKte angr-eb pA den hvide konge al vinde nogle af de
hvide bpnder, Iige så lidt. som, han har chancer- for at. erobre den
hvide a-honde, hvis begge tårne blev afbyU.et. Det er nsiurligvi.s
deprfaer-ende al spille et slutspil, hvor så godt som alle chancer er
pi modstanderens side, og sorl har da ogsi i det forl,bne slutspil
gjort a.dskillige unøjagtige 'træk, hvilket ..i betyde,lig grad har let
tet arbejdet for hvid.~ ,.6. gj, ScJ. 47. Ta5, Sb5. 48" h4, Kg6.
49. Kg,4, Sc7. ;o. h,t, Kg7, 51. h6t c::,pgivei.

MEIER1S BUA~AU
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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE 5KAKKLUB
16. ÅRGAN'G

DEN EKSTRA.ORDINÆRE GENERALOORSAMLING

Som det vil være medlemmerne b,ekendt, afhold.tes ekstraordinær
generalforsamling onsdag d. 16/9 med konting,entforhøjel.s.e som e
neste punkt på dagsordenen.

Der var godt fremm.øde, og b,estyrelsen bav,de ventet megen op
pos,i ti.on mod forslaget I der gik ud pl at forhøj,e kontingentet fo,r
aktive ·medlemmer med 2 kr., og f'or passive, medlemmer me·d l kr må
n,edligt, mede·ns man foreslog kontingentet for j:uniorer o,g a.spi
ranter uændr,et.

Nogen egentlig modstand mødte forslaget dog ikke, hvorimod det
fkke mangled.e p.i advarende røster, idet man frygtede frafald af
nuvæz-ende medlemmer og ringere tilgang af nye. I øvrigt a.nbef,ale
de flere af de tilstedeværendb forslaget til vedtagelse.

Hr. L. P.LAURITZEN fremsatte ændringsforslag om et enga.ngskon-•
tingent på lo kr .. , hvil'ket blev forkastet, derimod vedtoges e·t
andet ændringsforslag fremsat af hr" H. STJERNiQVIST ,, som gik ud
p!, a.t den af bestyrelsen. foresllede fo,rhø,jelse af kontingentet
blev gjort midlertidig.

Bestyrelsens forslag- faldt hermed bort t og dirigen.t,en. hr. J.
Jensen, sluttede generalforsamlingen med et trefoldigt l,ev·e for
Vanløse skakklub. - ,C.

KL U E -og HOLDT URNER INGEN.
Klub-og boldturneringe.n er i fuld. gang l Dette vil måske fore

komme nogle af medlemmerne lidt overra$kende·, idet· der ikke er
nævnt et ord om den i FRIBONDEN!. Skemae·rne kom fuldstændig bag på
os, og det har derfor fkke været muligt at orie·ntere medlemmerne,.

Den er altså startet, og klubbens 1. hold lagde for .• R,esulta
te·t er et eksempel til efterfølgelse. Vi mødte i l. rund,e p,å bje·m
mebane JroRENINGEN a.f 1860 skakklub og v,andt overbevisende med 61/2'
mod 31/2. Sejren kunne have være·t bleven endnu større, hvis A.Ja-·
cobsen ikke med ~t træk havde ændret sin gevinst til tab. Vi vandt
dog et parti uden kamp, idet Pabers modstander udeblev. Weber p.
l. pladsen havde ogsl gevinstchancer, omend de var noget sml..



RESULTATET:
1. F" fIEDLER - JØRGEN 'WEBER ½-½ .. 2o JENS FEJØ·- A. JACOBSEN 1-0"
J. NIELS JENSEN ... E"D" VOSS 0--1. 4, LARS BO RASMUSSEN - E. BANG
0-1. 5. F. BRØ·NDUII ... RICH. HANSEN 0- .1" 6. C •.M" NIELSEN - CHR.
FABER 0-1 u.k , 7. C. T.HOMSEN ... Ao JØRGENSEN 1-0. 8. J. MARTINUS
SEN - A. BJERG 0-1. 9, H. HUSTED JEPPESEN - V. OLSEN 1-0" 10. H
KLAUSEN - H. STJERNQVIST 0-1.

VENSKABSMAT'CHEN MOD VALBY SKAK.KLUB D. 24/9 - 5"9.
Den 24/9 stillede Vanljiise Skak.klub med et 16 mands ho l d i Vø.lb.,y

Skak.klub og udkæmpede en trænings- og venskabsmatch, Resultatet
blev, at VanlØs,e vandt m.egei beskedent med 8½ - 7½, I starten. gik
det udmærket. VMI,ses,pi llerne rørte en overgang stort II men Valb~·
forstod at indhente det tabte; først i de sidste partier kom den
afgørende fo,rskel frem. E.Do Voss var den fØrsle, der vandt points
for Vø..nl_øse,. og ser man på r-esult.et Li et.en , vil man se, al det især
var den Øverste halvdel, der klarede sig heds t , idet de vendt med
6-2. De· 8 øvrige klarede sig mind.re godt., her vandt Vb.S. med .5½
~. Wickmann på 140 pladsen burde sikkert., have holdt remis i et
slutspil med uligefarvede lØherei og den ene af vore juniorer Jør
gen Hansen burde ikke have tabt sil par t.L, Del hemmelige træk va
imidlertid en afg;re·nde fejl, og ved ,genoptagelsen var det ik.ke
lil at ho Ide , Forøvrigt var dette del eneste hæn,geparli i de t si
ger lidt om kampens hårdhed.

RESULTATER: (V~S, havde hvid på de uliKe nr.) 1. J. WEBER - B.ERNT
PEDERSEN 0-1. 2. A, JACOBSEN - V11 ENGEIJiARDT 1-0. _j. Eg BANG -

H" KAAE l-0. 4. HJ~ HANSEN - J"C. LARSEN 0-1. 5. O~ SØGMRD ...
POUL JENSEN 1-0. 6. H. SCH. JACOBS.EN" JØRN ANDERSEN 1-0. 7.
RICH. HANSEN - HANS MORTENSEN 1-0. 8,. E"D" VOSS - HENRY PEDERSEN
1-0. 9" V. OLSEN - J. LONGFORS 0-1. 10" n, STJERNQVIST - Ea MØL-
LER JENSEN 0-1. 11. S. HOUMANN - GUSTAV PEDERSEN 1-0. 12. A
BA_RKHUUS - Å. BRINK 1-0. 13" A. J'ØRGE.NSEN - SV •. HANSEN ½-½. 14"
B" WICKMANN _,JØRGENNIELSEN ~1" 15. H. SØGAARD - ALLAN JENSEN
0-1. 16= JØRGEN HANSEN - TORBEN MADSEN 0-1.

Fra kampen bringe·r vi f'Ølgende parti :

Hvid: V. ENGEUIARDT" Sort: ARNE JACOBSEN"

Sf6. 2. Sf.3, g6" J. L.f4, Lg7" 4" eJ·,. d5" 5, Ld.J, 0-0.
Sbd7. 7" h4, c5. 8" c:J~ Te8. 9~ h5, Sxhj. 10. TxS, gxh,
Sf6. 12 .• Le5, Sg4. 1J. Lxh71-, KftS" 1.4.• LxL+, KxL. 15.
16" SfJ, exd , 17. cxd , cxd .. (Hvis hvid slår med Sxd4

1. d4,
6. Sbd2,
11., Sg:5,
Lc2" e5!



fØlger 18. -, TxeJ+. 19. fxe3, Dh4+ med mat.) 18. e4, dxe. 19.
Lxe4, f5. 2.0. Ua4, f'xe , 21.. Sxd41 eJ" 22" S2f3, exf'«, 23. xri ,
Ld7. 24" Db4, De7. 25. DcJ, KfS. .• 26. Da.5, a6. 27. &411 b5" 28"
b.3, De4.. 29. Dd2, bxa, JO. bxa , Lixa4! J1. Db4+, Te7 og hvid op
gav på grund af truslerne Lh5+ eller DdJ+

KVALIFIKATIONSTURNERINGEN. Turneringen er afgjort1 idet partiet
mellem VIUI" OLSEN - H. STJERNQVIST

sluttede rem.is. Vilh" Olsen fik i½ p" H" Stjernqvi.st 1 og S" Hou
mann ½. pn i ut.s , De to f;rstnævnte har dermed sikret sig ret t.il at.
spille i vinlerturnerin.gen.s mesterklasse.

PROGRAMMET FOR DEN NDMESTE FREMTID:

Onsda d. 14 10. Vort klubhold holder fri. 1. klasse spiller Jø
runde-- H .• SØgaard .... Wickmann, Chr. Faber - Lauritzen, Jfllrgensen -
E. Christensen, J. Bruun - Barkhuu.s, Houmann - Hvals:,e P .. ).

2. og J. kl. spiller 5- runde e BornbØll - 0. Bende , P" Larsen -
O. Frandsen, P. Rosenstand - Hj. Hansen, J. Hansen sidder over"
J. kl .. ; Jespersen - Leif Nielsen) H~ Ring· - O,D Andre·asen, B ... Voss
Ja Bonde, K. Havn - Th, Thomsen, Poul Jørgensen - V~ld. Jensen,
H.J" Simonsen - Ole Tofte, Pa Voss sidder over.
Torsdag d. 1,i/10. Holdet i 1" række i kluhturn" spiller mod VE
ST.ERBRO SKAKKLUB, Ungdomsgården, Absalonsgade· 2"
Onsdag di! 21/10, :M.kl. spt Ll er J. runde: Bjerg - Olsen, Jacobsen -
Bang , Jørgen Jensen - St.Jernqvis t, Weber - Voss, Spgoard ove.rsidder •
Holdene i 2. og ,; .. række spiller hje:11111e: mod henholdsvis GLOSTRUP
SKAKKLUB og VALBY SKAKKWBa
Onsdag d~ ~-~/10. L række sptHer klubturnering hjemme mod BRØNS
HØJ SKAKKLUB, 1 .• kl. spiller hænge- og manglende part.Ler , 2. og
.J" klasse spiller 6. runde i vinterturnering.en.: O. Bonde - Hj,.Han
sen, Oo Frandsen - Rosenstand, HornbØll - Jørgen Hansen, P. Larsen
ever-sf dder •. 3" kl .. : Leif :Niels,en - Ole 'Tofte, Valdo Jensen - P.
Voss,,. Tho Th"omsen - Poul Jørgens.en, Jan Bonde - KD Havn , O. Andrea
sen - Bø Voss, Jespersen - Ringt HQJG Simonsen oversidder.
Tirsdag d. J/11, Holdturnering i 2" tække mo,d FREDERIKSBERG SKAK
FORENING, Sveasvej 8.
Onsdag d. 4/11. Holdturnering i J. række mod SUNDBY SKAKKLUB, Byg
landsgade 5. SPIL.J..EAFTENEN I VANLØSE SKAKKWB BORT:FALDER" Al iså :.
In,gen spilleaften i Jernbanecafeen d. 4" november

Endelig skal vi i klubturneringen d. 11., november spi Ll e på ude
bane mod GLOSTRUP SKAKKLUB, Nrd. Ringvej ,34.



S,om nævnt i sidste nr. har v.1 fra. L.P.La:uritzen modtaget et
brev, hvor der gøres betragtninger over klublivet førhen og nu.
Der står bl. a.:

11Der skete noget i klubbe,n for e. 15 år si,de·n, der var et u
tal af turneringsformer, foruden de fa.ste for vin.ter ,og sommer
var ,d,er pokal- 1 'krise-, korresp,onda.noe- • tombola-, sommerlyn ,
udfordr·ing til styrkel1,ste m. fl. Der var stu.diekredse, løser
turnering., blinds·pil •· firman·dss.kak, simultan, hygge-og propagan
daaftener, den balve time, morsomme klubkampe og meget andet".

Det fo;z-ekommer L.P.L., at der er kommet en .stagnation i klub""
livet (hvad der jo, desværre ikke, kan nægt,es), hvilket ml modvir
kes bl. a. ved en lille annonce i loke:lbladene fhlgt op med e·t
indlæg••••

Aller-ede det første år, jeg havde fo,rn.øjelsen at være turn,e
ringsled,er, foreslog jeg et udvidet program omfatte·nde bl.a. cir•
kelturn.t udfordringstavle og meget andet" Den daværende besty
rels,,e frarådede dette stærkt under henvisning til den langsomme
afvikling ,af vinterturneringen, ,der ,efterhånden ,er "blevet en va
ne - el. rettere uvane - her i klubben. Eft,er l år aom turn.le
der mått,e jeg beskæmmet give ret i ·d.isse synspunkter; og s·idste·
års vinterturnering har ejheller givet mod på at udvide arrange
mente:rmes antal. Klub-og holdturneri.nge·n lægger beslag pA. en del
aftener, og de,t samme gæld,er til en vi,s grad KSU's e·nkeltmands
turnering. Det er såled,es i høj. grad op til medlemmerne· selv at
gøre rent bord for ny,e - og afve·ks.lende - turnering.sformer"

Er bet"ing,elserne til st,ede, skal d.et ikke skorte pi initia-
tiv fr,a bestyrelsens side. Formanden"

En del af de former. L.P.L. nævner, ,vtste sig for øvrigt ik
ke at være levedygtige (f.eks. Studiekredsen, løserturn .. ). End
videre ml det bemærkes, at der fiere me,dlernmer imellem spilles
korrespondanceskak. I november el" d.ecember vil der blive spil
let blind!.spil 1 klubben, og der vi-1 også blive spillet en slags
simultan m.ed s.amtidig und,er·visning - altså f'ormer, der mindst
mu.lig berører vinterturne·ringen. Endelig havde vi fra kampen mod
Vb,.s .• referat med to partier i Vanløse Folkeblad. aj

frib,onden udg. a.f Vanløse skakklub. FORMAND1
: P.Rosenstand, Bor

gerdiget J, Herlev 94 7o ol. KASSERER: Hj .Banaen, Frederikssunds
vej 278 A, Brh. BE 9711 •. TURNERINGSLEDER: O.Søgaard, F,orhåbnings
holms Alle 2 5, V. EV 15ol. TURNERINGSLEDER I KLUB-og HOLD'TURNE
RINGEN: C •. Hansen, Korsdalsvej 5o, Vanl. ?o 24 43 .. REDAKTION: A.,
Jacobsen, St,a.dilvej 8, Vanl. DA 69.27
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DlEMSBtAD FOR VANLØSE SKAKKLU1

~

_u.ub- og holdturneringen afvikles i ir i et hekterisk tempoo
Hver uge er mindst et hol,d i "ilden11, og vinterturne:ringen: stir
derfor for tiden i stampe. Der bliver for nogle ikke det ånde
hul, m-m e: le·r~ er vant til.

Bortset fra dette; Vanløse. Skn}-Jclub klarer sig gc.d t i denne
l.boldot har en.lnu vundet alle der,es kampe : dll, 15/10

:TER.BRO SKAllLUB t som blev slået knebent med •
- n.o. Desværre har vi ikke resultatlisten fra. kam:;;>en, så vi er

.ret fra at bringe enkeltheder
n 28/10 mødte samme hold - denne~ p! hjemmebane - .BRØNS-

- SKA.KKLUl3; denne kamp vandt vi med 7½ - 2½, og kun e,t p
uheld bevirkede, o.t sejren ikke ble·11 større! 'B!de Vilh. Olsen
og E" Bang kunne. sikkert have fået mere ud af deres stilling,
og Vose var sikkert også for gavmild. Weber havde et mægtigt
parti, hvor modstanderen til sidst ikke vidste, hvad de:r var o.
eller ned" Begge reserverne, Houma.nn og At Jørgensen, var blandt
de spillere, der kumic notere vundet 1>arti først! Fint klaret.

RESULTATERs 1) J. Weber - Verner Peters•en 1-0. 21 A. Jacobsen
Carl Rasmu. asen 1-0 •. 3) ..E.• D. Voss - .li, Andersen ·-I•.. 4) E. _Bang

G" Poulsen l-O. 5) Rich. Hansen - V. Jensen½-. 6) A. BJerg -
lesen 1-0 uk , 7) V. Olsen ... Lundberg ½-½o 8) Pl. S1tjemquist -

A. Søl"ensen 1-0. 9) S" Houmarm - H. Hansen 1-0. 10) A. Jø.rgensen
A. S • J,ørgense,n 1-0.

Da vi hel1er ikke fra de følgende kampe bar modtaget re,sul ta-.. ...
listen, kan vi kun notere, at 2. række van.dt over GLOSTRUP SKAK
KLUB med 4½-3½, og at VALBY SKAKXLUB med de samme cifre vandt
over vores}. hold

Il)ST'E: Den 4/11 spillede;. række mod SUNDBY SKAXKLUB, Result...,.
tct blev, a.t VANLØSE SKAKKLUB tabte med 3 points 11cd 5. Vindere
~ ~ Ve.lå. .. Jensen og brødrene Bonde Larsen! Resten tabte"

LTATER: 1) Jørgen Hansen - Edw. Jensen 0-1. 2) Ho Hornbøll
sen 0-1" 3) Co Hansen - N'. Høye::- 10-l o 4) Ole Bonde -·· Poul



Hansen 1-011 5) Vald. Jensen - Sv~ Petersen 1-0. 6) Th" Thomsen -
H-:- Ørvig 0-1. 7) c" Jespersen .... K" Bransru 0-1. 8) Jan Bonde -
M.., Rauh l-01o1

Ved redaktionens slutning er r1;1sultatet af kampen mell
2" hold og Frederiksberg Skak.klub ikke indløbet. Vi b
~ næste nummo1

IDmERVISNING

(fortr:insvis spi.1.
til Arne Jacobsen~

• ha.r OTe Søgaard

ier er fra flere medlemmer udtrykt ønske om. ·undervisn"'
lub.'hen" Da den traditionelle form meu foredrag ikke slog

vil vi prøve en slags simultan mod (højst) 5 spillere, der
interesseret. Under spillet får man da. lejlighed til at drøfte
åbningen. og andre problemer såsom planlægning af spillet, svæk
kelser af forskellig art, s-tærke og svage felter m" m" Na.turli
vis er der ikke træktvangt :når spilleren kommer til brætte•

det af partiet er ret u.-:.derr-~dnct" vil dårli.Q)e træk
6jort go~e ved omtrmn~

Enh'"1er, der er interesseret i denne
lere fra 2. og;. klasse), kan henvende
der lægger for. Er der flere end 5 spj_
"ovet at tage sig af de følgende

DE AFBUD,
Qil!?}>tq_D,EN !.!/1..1...t. lo række spiller klubturnering mod GLOSTR
SKAKK1UB. Ndr. Ringvej 34)

-., ...-- - ..•iller 1" kl .• 4, runde:· Wickmann-N" Madsen. Barkmius
-Houmann. E. Christensen-Bruun. Lauritzen-A. Jørgensen. H.a Sø
gaard-Chr" Fa.ber

2. og 3. klasse spiller 7. runde: Ole Frandsen-Ole Bona.e.
Per La.rsen-Hornb.øll" P" Rosens to;nd-J. Hansen.

Ring-Leif Nielsen. BC' Vos,e-C" Jespersen. Ha.vn-0. Andreaseu.
H. J" Simonsen-Jan Bondeci Poul Jørgensen-Jens Nielsen. P. Voss
Uffe Drost Nielsen. Ole Tofte-Va.ld. Jensen.

2. og 3 •. række spill 1er hjemme holdturnering
, INGENS SK.1lKKLUB.

l. spiller 4. r,mde: v , Olsen-0~ Sc«aard. E. D. vcas
Richa Hansen. Stjernquist-Weber'" Bang-Jørgen Jensen. Bjerg over-

kke) hjemme mod :OM

en-Søgaarci"
Barkbuu.s,

J
p

! Klubturnering (1.

spiller 56 !Ulldo: N. Ma.dse
Bruun -Lauritzona Houi:..JI111-Christensen



2. kl" r,esterende partier!
Jo kl. a<- runde: Leif Nielsen-Valdci Jensen. J. Nielsen...P. Voss.

Thomsen-P. Jørgensen. J11 Bonde-Uffe Drost" O" Andreasen-H" Jv Si
monsen. Jespersen-Havno Ring-B. Voss.

ONSDAG DEN 2L12; Holdtun:tering i 3" række mod BAGSVÆRD SKAKKLUB,
Ibsvej .3.

-k'l, •. 5" runde e J" Jensen-Bjergo Weber-Bang" Rich" Hansen
Stjern-qvist. O. Sogaard-V·oss" V. Olsen oversidder
TORSDAG DElf_j/1?.!_, Hold-turnering i 2 .. række mod KØBENHAVNS SYJ\.IC.
FORENING, K.F"U,Ji:i(I~ RoEtenbo:rggade 15v

:BLINDSPILLE·T ITDSKUDT
- - - · - --~-~-

Det var e3entlig meningen,
klubben 1 denne m:uied, mon da
det indtil videre.

sl:::a1lle væro blindspil i
ge er besat~ udskydes

l?er.

Vi har modtaget:

Enhver, der er lidt intelligent,
kan se, vi må betale kontingent!
Når udgifterne er store, og medl-emmerne :få,
vi alle kontingentet præcist må lade g~.
At kassereren må tage af sine egne lommer,
derom er der vel ing,en" der dromme:r.
Da der i kassen er stor ebbe til stede
vi burde alle betale med glæde"
Fra en, som spiller skak-
på forhånd tak,'

(94 70 01) •
Brh~ (BE 9711) u

.lle 25 • V (Ev 1501).
Hansen, Korsdals-

• (DA 6927)

FORMAND.: P. Rosenstand., Bo,rgerdiget 3, Herlev.
KASSERER: H1j •1 Hansen, Frederikssundsvej, 278 A.
TURNERINGSLEDER: O. Søgaard, Forhåbningshol
TURNERINGSLEDER I KLUB- OG HOLDTURNERINGEN: C

ej 50t Vanløse, (70 24 43),
REDAKTION: Arne Jaeobsen1 Stadilvej 8. V

116 66, Vanløse. (DA 3142) o



For 6"7 hundrede lir siden levede der i Zollenburg bei Hechin....
~en en tyveårig wig gTevei som var sd, udsvævende, a.t han gjorde
1t, hvad Gud og mennesker havde forbudt - men ikke nok he:

t. For at kunne føre et endnu mere tøjlesløst liv begik han den gJrU
:lighed at uuderskrive en ko,ntrakt med "Der Teufel II på den bet in.-•
gelse, at denne skulle bist1 i alle vederstyggelighederne og der
fter på grevens 80 års fødse,lsdag have lov til a.t afhente RTevc
. l · IS,Jæ cn ;

11Ra~ 11 skreg greven og begyndte straks at begå alle muli
1

dblev dermed, til han 1-::"m langt op i balv:fjerd
erne o Han blev da efterhånden træt af det vilde liv og villo n·

om i an bedre kurs ,oø: slog: s iE derfar på skakspillet~

OfJ øjebli
k
ke:fod og et

. - ........ ... .,._.mme rAb te

_'ølge med? 11

:ret og udbrød:
~kke - - vi skal spill

Hard

ven, 11p! den betingelse, at hvis jeg i"K
er kontrakten ikke!"

på apø,genu, sagde mØTkets fyrste, der naturl
de sorte brikke

i dot samme groven
er skak ,_ det vidst

·"',_ og grevens 8~ d
dag med tord-..;n i luft_
dlade de en sort sky et
stod d
ød og uds

horn i pa.nden11 -

(;l

p
ig a.
rt en b

par sm& fikse
han:

11'I'iden er inde!
Han opdagede
1111,.., du spil

et parti!"
I!

bli
I ... o:ae, r:,=...

før

HVID: Kc2"
SORT: Kd7,

at spille og kom til følgende stilling"

Dh6, Tf3, Tf4 og bønder på d4, d6, f2.
Tb8, 'l'f8, Sc4, Shl og bonde pA d.5a

u.e1brød Mef'istofeles, 11du ha.r kun en kort galgenfri
du er mat i s-yv træk!"

Spillet fortsatte: 1. -, T-b2+~ 2. Ko3, Dxf3+6 3,@ TxD, Txf3+.
4 ... De3,, TxD+o 5" fxe3, Sf2" 6c e4, Sxe,4, 7, Kd)

"' 11 A T t ! H brølede 11Der Teufel II og bævede tårnet for a.t an
bringe det på d2 ... men han fik aldFig sat tdrnet p! ,plads o Pl11d
elig klaskede han det J. gulvet med et rasende skrål - og for

en svovlgul sky ud gennem ·vinduet

:vorl'or satte han ikke ~even mat'i? Ville han ikke?? Kunn...
han ikke?? ved E



l

ude mod FREDERIKSEF.RG SKAKFORIDTING
il 1øB. Vi tabte kun een kamp - end-

i6" lRGAtm DECEMBER 1959
r24//2~~
~- r/-1"7~.,. ..... T
I ' IDen 3 11 spillede 2-

med det fine resulta
da pA udeblivelse~

RESULTATER: 1) L3 Po Lauritzen-O;i, B. Larsen 1-t• 2) Ae,. Jørgen
sen-Leif" Ramnussen H. ;) Hvalsø Petersen-Erling Mikkelsen 1-0
4)' Bent WickmamL-A.-. Ilort,cnsen 1-0. 5) Egon Chriatensen-Mogens: Pc
te:reen 1-0~ 6) Ht Søgaard- n~ Tla.vs"tteen 0-1. 7') EP.i;, ~fonsen-Ot-to

·0rgenscn 1-<i" 8) Pt Rosenstand-Hans Jeps0

E!'ter dette f'ik vi en kedelig rlukk.ort,.. Den ej .tl mø
holdel STUDENTERFORl!-mINOENS SKAXICLUBG Resultatet var mege
mende. V,,S" tabte i begge kampe med 6-2"

.,, .... ldete chance for en placering..,
STS RESULTATER1 1) Lu P. Lauritzen-Erik Po Olsen O·-.L•

2)) Ao Barhuu:rPa.ul Pedersen 0-1., 3) Hvalsø Petersen-Sv. Bing 0-1
4)<Ben1t W1ckæmm-Vo Heilskov Jensen 0-1., 5)~ Ea Christensen--H'erlu-
Cohn 0-L. 6) Ho Søgaard-C'laus Kjær l-0" 7) Pr.. Rosenstarul-A(' N0r
balle 0-1. 8) Hj. Ka.nscn-Holatein Ra.thlou 1-0

De fleste af tabspartierne var lange seje kampe, hvor en b
· -~de udslaget. Hj' .. Hansen vandt igen - efter ca. 20 træk! Rn ... ,.. ,._

stand satte i en fordelagtig stilling alt overstyr.
3. holdet har mistet, denB' placeringscb.anoe. Hol·det bar endvi.
flet et s"traffepoint for brug ar uberettiget spiller, et 1:;11-

eom turneringslederen faktisk er uden skyld i. Holdet kæ
dog godt:, og resultatet burde have været bedre" Ole Fra.ndi---

havde modsta.nde~cn, men på grund af sin hurtighed (han burde s:ik
lterit udnyt "te sin betænkningstid bedre) kom han ind i en ubahage1-·
binding, og efter dett,e va.r slu-tspillet ta.b"t:o lfornhøl! på l" plaa

arcde sig fint~ For en kvalitet havde ltn~ fået en fribonde
række, og ved et finit dron=iingetræk så at sige eksploderede
don" Modstanderen opgav" Ole ]onde spillede de.iligt solid

og vandt igen en forbjent, sejr~= 1) H Ro H'ornbøll-Jens Ko Blide 1-0( 21
) Ole Bond...-

Pc Møller Jensen 1-011 3) P" Larsen-B!. Balslev 0-1. 4) Vald. Jen,
son-Wester-Anderscn 0-lci 5) Th. Tho:nsen-Sto Møhll 0-1" 6) Ole
Frandsen-Ulf G ... Jørgensen o-r, 7) Jan Bonde"Ankcr Jensen O l
8) Co J~~n~rsen-Ma.ruethe Munk 0-lo

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE



-

de-

d

ya.c:.nd
tilbua. og vo.nu.
_dsklassen i k

agr;rund af Sch. J

SKAKICLUB. Efter endt
de førte

0

E" Morte
Jacobsen
8) Vilh
o-r. 10)

Jørgen Wcber på 1. pla ~ --~
berg, og på 7. pladsen fejred
sin modstander ud af bræt
kyndo sig! Sch~ Jacobsen a.!sJ.o

Bj~~ Laursen, der spiller
kak. En fin præstatiou,

ing.

Dan 25/11 mMte h
tid havde Vanløse

ltatet blov do
- c sang 1

havde han allerede sikret. V" 5. _
A. Jacobsen vandt ved ~t rævcepil modstanderens dronni
o as brillerede ved tid.kontrollen mad c t par officerer

Boumann gjorde i en overlegen stilling nogle l.lforståel
sikkert træthcdafej1l - hvorved stillingen ikk:a rakte længer
til remis. Forøvrigt var der ikke mindre end 5 remis 1cr

-R, J. Weber-Lcif' Christensen H- 2) A. Jacoosen~
sen 1-0. 3 )'i E. D. Voss-Tage Pedersen 1-0. 4) E~ Bane1·

s cnri.stiansen 0-1. 5) Vo 0lsen-H4i> .Rye-Ha 6) Et. Stjern~
qvist-aQ Maltby 1-0. 7) Sojr Houmann-Finn Voster H. 8) A~ Jør
gcnaen-Nax Knudsen ¼½• 9) Chr. Faber-Hamborg llielsen 0-1. 10
La P. Lauridson-Plt.i Lauridsen "m*--

~ uoldet klarer sig fortsat- fint" Efter 4. run
pidsen med 24½ points med Lyngby på 2., pladsen med 24

Det ser således ud til at blive et spændende opgør mellem de to
klubber, når de mødes i Lyngby den 10" decembera

Den 11/11 mødte holdet GLOSTRUP SKAKKLU13 i Glostrup!# Ro
tet blev 5-~i der var nok til 1. pladsen, da Virum samtid"
Lyngby med 51-4½.

RESULATERNE t I ) Jo Weber- L. Laurbcrg ½-t• 2
Godtfred J'akabsf'n 0-1.: 3) Eo D" Vose-= Nol a1 ao-

5) Rich. Hansen
en 1-0.- 7

E. Christe

Jensen, der_
A, Jørgensen.
så: 4)

BRØNSHØJ SKAKKLtra var det Jør
kker seJ·;tt, og ikke som anf

4o bræt i samme krunp
·110 da ellers o

n mod
andt
bta B'i
-1.

I k,
10. br
De
G"



En fdrldeas qo_qav;
n er: 1) Dh4, Dd.4. 2) DxD, eXd4. ;J S:m.6, c5. 4) Txe5

+ mat. Mat.stillingen dalllller et kors!

lAG DEN' 9. DECE'Ml!ER: 2. og 3. række spiller h.iom.me d
mod HERLEV SICAKXLUl3.

pillerne i 1. r~kkc (klubturnerinG) holder fri.

'PORSDAG DEN 10. DECEMBER: Klubturnering mod LYNGBY SKAKKLUB, Sor
nfrive·j, 12, L:vnp:b:v .:i

16. DECEMBER: EJN JliLESPØG, Lynturn.ering med' overra...

do

ring

- der
e ar

ses, a.:t K:;, s. U"' s enke

15., tirsdag den 2~. o

14. og onsdag de- -
u~••· .s festsal o

Do mellemliggende onsdage er der viet ikk
tænker på skak, så vi spiller f c:rst ig-en i

,EN 6. JANUAR 1960: 1 ... række spille·
øn mod SPORVEJENES SKAKKLU

rksorn på, at ·J

d ONSDAG DEN 2
er util.fr

d
d følgen
ir
ag
sdag d
ingen f

sen· -
D

pil



OPGAVE
kaklegende11? LøQ.1/.1...1.1-e,,:a.a.

kan De sammenli
et fra Skakblade

Hu.sker De Fa.bers gcndi~
har De måske allerede fundeto ir-·
stillingen med den. følgende, de

1906

..akbræ

i. trykkan, modtog vi følgende,.
idste nu.mm.er, og mdsko og O

•

r~de har fundet den:

En discipel a.i' drg Faust havde sluttet kontr
.~ denne skulle ~jene ham en fastsat tid og derefter eje h

sjæl og krop, hvis han ikke forinden kunne s:ivc fanden
som denne ikke kunne lø

.- ptcn frelste dog sin syndige sjæl ved at læg1-

foran den gamle, hvorpå. brikkarn~ var op•-3tillet således:
HVID~ Kd7, Dh2, 'r'e2, Sd3, SbS og bønder på. d2 og c5.,
SOR']:: Kd5, Dal og bønder på d6, c6 og e5.,.

og forlangte, nt han skulle riættc mat i hojat (! t .•: ..I<:,_
Denne o~gave kunne ingen fand~n løse - - - hvorfor?

... sning andetsteds i blad~t)

Kort forinden hladet skull
'ver løsningen på op,ra.

te nummcæ , hvis De

'·rr -
I I

skak
'gjOr"

ha.1 t-.
ak?

e sn
pill

j, hør nu, kære Eoøu- •
Skal ham mod hcstohoven nu
Ja. så m.5. man jo passe på
hver gang, mon spiller"mod en

, har han så en hestehov, den ell
--...---- man jo blot et kors, og

ry: 1 r han ud o.d nøglohul~ -.i. •

j mcr• i VoSaK•.
At. korsets tegn det er hans s.tITæ~,

tabte jo på Golgata ozuæn,ir det

Tclfo 9,4 70 Ol
Brha D 9711"
It 251 V. Evl50lo

Hansen, Korsdal

DA 692·,

_ØSOo JJA 3,142'

SK.AKKLUB

rgcrdigot 3, Herlev
crikssundsv
d, Forhåbni

[OLDTURNER
Tolfa 70 24 43•

Jnoobscn, Stndilvcj 8


