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MEDLE_MSBtAD FOR VANLØSE_S:KAKKLUB

-YE[) Al<SSK/f"TET
igger det FRI.BONDEN på sinde at sende sIne trofaste læ
sere de bedste ønsker for det kommende ··.år, og vi kan. jo
ikke undlade at lade ønsket Led sage af en vis gylden.
klang, idet det jo nu er en kend.sgerning - fa.st·slået den
11 ., januar i Glostrup - at VANLØSE SKAKKLUB atter befinH,
der sig i mesterklassen inden f,or Ko S ~ U o '

Vort, mandskab, der var .mødt i a'lLer-æ tær-ke e te opstil
ling- mamrs Jens Brun, slog vor: placering fast ved en ena
..,.ere· for lille end for stor 6-4 sejr over Gloetruppern
og vi skal her komme med en berigtigelse til vort decem
bernummer, hvor vi anførte, at vi lå½ point efter Glo
strup før sidste runde" Sandheden var den, at ikke min-
dre end tre klubbe.r, Glostrup, Lyngby og Vanløse, alle
havde scoret nøjagtig lige kraftigt inden sidste runde ,
idet vi alle havde samlet 24 points. Og, så ville skæbnen,
at to af topholdene skulle mødes i sidste runde, mens
Lynby dagen dez-på skulle have besøg af Val by" Og vi sen
der en venlig tak til vore venner i Valby, der gjorde os
den store tjene,ste at berøve Lyngby i det mindste 5 pt s ,
( .2hp). Dermed havde vi 11guldet" hjemme med 30 points,
mens Lyngby maksi.malt kan opnå 29, og Glostrup slutter
med 28, points.

En v,elfortjent triumf til vort mesterhold, og samtidig
en ekstra fjer i hatten til vor utr~ttelige holdchef
Hornbøll, der med alle midler - list og overtalelse ibe
regne·t - har mestret den kunst .altid a.t skrabe et hold
sammen, d'er kunne yde en 1indsats, som virkelig var vor
klub værdig

en ikke nok med dette ,smukke re sul 'tat , Vel som et bi-
produkt af ·Hornbølls udmærkede indsats for at s.ka.ff'e de~
stærkest mulige hold til klubturneringen har· vi neml.Ji.g



opnå.et, at denne styrke på en tiltalende måde har
ttsmittet af" på andethold.et, således at dette, der
oven i købet fra. turneringens start var blevet an
bragt en klasse·for højt, har præsteret e~ nydelig
andenp'Lads i så skrapt et ae Lakab som s. S.", K. S •. og
F.S. Denne andE§nplads er-endda riæsten urørligt sik
ret inden sidste runde. Vi har sat ,os i hovedet, a:t
F • .S. skal sættes gruhdigt på plads, når de den 25 .•.
ds , afl.ægger os et ·besøg... · - · - · · .. · · -· ·

Og se nu til .trediehold - d,e kan sandelig ·o·gså· -
om ikke de gav selveste Studenterne en overhaling
den 18, ds, Ved redaktionens slutning havde vi af~j
vet et ene s te point, mens to partier hænger (ined
formentlig mindst ee t point i vor favør) .• De t bliver
dog næppe til mere end en tredieplads, m~n når vi
har Sundby-fa·dæs.en in mente" må vi erkønde , at det
resultat-også fortjener et par udråbstegn.

Der er a·lt så ved årsskiftet al god grund til at
være så tilfredse med os selv, at vi næsten kvalmes
af smigerens blide olie, men lad os bruge lidt af
dette kraftover.skud til at styrke og fremme vor
k'Lub , og det vil med andre ord sige, at vi ska). gø
ede pessimister til skamme, der stikker hovedet

frem og spørger: Hvad i alverden skal vi stille o
isterrækken for? Tjener det os ikke b'?dre at

blive ved j,orden og spille på en solid ·placering i
~et mere medgørlige selskab i første klasse?

Vi har hertil kun eet svar, men det er også bå
ret af en masse gode argumenter, og dette svar er
at vi har vist, at vi har styrke nok til at spille
os op i ,mesterklassen, og dette 1 forbindelse med
vore pæne resultater fra andetholdet må give os t'il
lid til, at vi også vil kunne vise os værdige til
.at blive deroppe MERE END EEN SÆSON,

Som det måske vil være bekendt, spiller mester-
ækken med 15 mands hold, og vi.har beviseligt så

megen bredde i klubben, at.vi vil ku:r:ine stille et
værdigt hold, som ~ngenlunde agter at kapituler ... ,
blot for,di der sidder et par ampone r-ende kendte nav
ne på fløjene hos modstanderne. Det har jo allerede
i år vist sig, at en k1ub IICKE klarer sig med en
enkelt topspiller, de r stråler .som en enlig lanterne
i mørket. Hans partier er dog også kun e-et eneste
oint værd pr. stk. Men hvad der tæller så meget



mere, er det, som jeg ovenfor betegnede ved det lidet
fyldestgørende, men mege t forklarende udtryk 11:Sr,edde11

i klubben. Og ,det er netop her, vor styrke ligger
... et er ikke ved førstebrædtet alene, vi skal score,
m,en som. i vor kamp i Glostrup forleden, hvor de neder
ste fem pladser gav os 4½ points!! At vor reserve
10. brædt fik reddet sit point i en faldefærdig stil--
ing ved hjælp af en tydeligt afmærket faldgrube, næv

ner vi kun i forbifarten, og der står i øvrigt ikke. no
teret noget herom på resultatbulletinen. Det er de nøgne
tal, der tællerø

Jo, vist kan vi d~ spille mestersltak i Vanløse Skak
klub,. og vi kan endda kun rigtig gøre det, når modatan
der-en er af klasse. Og det er da ulige mere fornøje•
ligt at s,e sådanne navne som Bent Larsen, Enevoldsen,
Kølvig og lignende på visit, og selvsagt allermorsomst
hvis der kan anbringes små fine nuller ud for store fi-- ·- .ne navne.

11Nåh, sådan at r·orstå _rr mukker nu pe aedrm s ten , 11Ja
men11

" svarer optimisten, 11jeg mindes endnu fra vor sid-
te gæsteoptræden i det fine selskab, hvorledes Schøl
ler Jacobsen satte $ig på selveste Oruusberg samme af-•
ten, som Vejstrup tildelte landsholdets Verner Nielsen
et andeæg.11

Sådan løber tankerne i kredsløb, og de bringer mi
også. rundt på de kante:r , der hedder træning. For ude __
træning må vi vist give pessimisten ret: Så hellere hol
de fingrene væk, ell,er som en vi,s sp,ortsreport,er i radi,
oen plejer at sige: Vi skal ikke spise kirsebær med de
s tor-e , Vi må skam gå anderledes til sagerne i vor nye
omgangskreds.

Og hermed bringes tankeflugte11 hen på vor årlige ven
skabsmatch med Valby, som vi særlig i år find,er anled•
ning til at invitere (se foran). Og måske sku1le vi.for
søge at arrangere flere af den slags træninger. Det er
i hvert fald under overvejelse, og udtalelser pro et
contra vil være kærkomne her i bladet.

Endvidere må vi i denne forbindelse ikke undervurder
_tørre a.rrange·menter som f'. eks. K.S.U.s enk:eltmandstur-
nerin.g - også kaldet Københavnsturnering~n - der i år
har fået en ekstra charme derved, at in,gen runder spil
les på onsdage!!! Så. der kan altså blive fuld udnyttele.e
af det til klubben indbetalte kontingent, selv om man
deltager i denne altid vel tilrett,ela,gte turnering~.



g

Danmarksturneringen - eller Påsketurneringen om
man vil - er jo også en tiltalende mulighed i Ar,
hvor den finder sted så relativ nært som i Nykøbing
Fals,ter.

Der bør være flere V. S •. -spillere i disse tu:rnerin-
end til.fældet har været tilfo~ u.

Og sådan kunne man jo blive ved, men for at ikke
det hele skal komme til at ligne noget så afskyeligt
som nyt.årsforsætter eller nytårsønsker, så vil jeg
slutte ringer her, som jeg begyndte den, nemlig me d
at sende den, hvis tålmodighed har rakt helt igennem
in ordstrøm, FRIBONTIENs allerbedste ønsker om et

r..T.~TIW.T;Tr..'11 NYTÅR l
Rosenstand

Ekstraordiaær 9e12e1d!/orJam/iag
- ns.dag den 4. ;ianuar havde klubben den traditio-

idet .man vil huske, at der ved de
'orsamling i oktober 1959 var

n midlertidig kontingentforhøjelse
har det vist sig, at denne forhøjelse
af bestyrelsen forudset for fem .f.j er-

Itnin~ fra formanden,. men ved denne
hed var den udvidet til at v~re ekstraordinær
a:1.t·orsamling,
aordinære ge
_ bevilget
et år. Nu

om allere1d1
år sio.en

...le
fo"""

InellA
_e

Der vi's te sig da heller _ikke at være nogen væsentlig
opposi't1on til .bestyrelsens forslag til stadfæstelse
af kontingent,et .... . .

Faber henled.te opmærksomheden på, at juniores oe
,...iranter slipper mege t billigt, og .f:ormanden lovede

at tage dette problem op til overvejels~ i det lov
udvalg, der skal præsentere nyt lovforslag til næste



-~eneralforsamling
-e P. Lauritzen merrt.e, at man burde vende tilbage til

det gamle kontingent på 5,00 kra og så af og til opkræve

et ekstrabidrag på f" e ks , 10 "00 kr., når kaase n var
s.Lunkan ,

Af forskellige principielle grunde gik formanden imod
dette forslag, ligesom der var forskelligheder i forman
dens og L. P. :Lau.ritzens meninger om , hvordan korrtLngen
et bur de ka'LkuLer e s ,

Bestyrelsens forslag blev derpå vedtaget uden afstem
ning.

Af formandens beretning fremgik det, at skalpejagten
i afvigte sommer var blevet vundet af Arne Jacobsen med
170 point..s, efterfulgt af Ole Frandsen med 144 og Schøl
ler Jacobsen med 34.

Vdrt opråb til gamle medlemmer i septembernummeret af
FRIBONDEN havde givet gode resultater. I hvert fald hæ
vi i denne sæson budt velkommen igen til flere: af de gam
le kendinge, f.eks. H.C. Iversen og A.M. Pe'tersen.
Desværre var andre af den trofaste stab gledet lidt ud i
-~eriferi,en af klubliv,et for tiden" Vejrup, som vi har
åttet savne i lang tid, har så knapt med tid, at han ik

ke har set sig i stand til at de I t age i klublivet., Vi hå

er, det kun e
,...;n sådan gnad,
Ban.g over i d.e

en overgang, Bang har ændret adr,esse _.

det traf-ikale problem har. tvunget hr ,
ass ave a rækker. (De~ er dog lykk,edes Of

a"t formå vor uBird.enthusiast"' ti.
ner1ngen) ., Damki,e.r- er ligeled,,- -

at "tage del i klubtur
ede t. over til

teten, men også i dette tilf,ælde har vi fået ti.lsa12:n. om
aktivitet i klubturneringen.



Formanden omtalte herefter vinterturneringen .s8:-ID~
klub- og holdturneringerne, men for at undgå gentagel....

- '-er, skal vi henvise til omtalen heraf andetsteds i
ladet

Dernæst fulgte en Længere redegørelse for den på-
,..,e gynd te indsamling af arkival.i,er, hvorunder det nævn
tes, at hr, J'øz gen Jensen havde bi.dz-age t med mange in
teressante ting, samt at vi netop e,amme dag havde mod
taa,et yderligere en del ek,semplarer af nogle af de al
lerældste numre af FRIBONDEN. Der·· ruskedes d,erpå igen
OP i spørgsmålet om matchbøgerne I og III, idet vi

om "tidligere meddelt har erhvervet nr. Il"

God tradition tro sluttedes aftenen med holdlyn,
og den sædvanlige præmie til.FLØD Arne Jacobsen-s hold.

Skrt.

jvYtå.rs<!fruker
Nu er det g_anske vist _f oz-an .i bladet. sagt, at

nytårsønsker har en lidt odiøs bismag; og noget e
der vel om det, men de euag+e't vil 'j_eg lige benytte
denne form til et par udgydelsJ3l',; der ha:r ligget mig
å sinde i. rum tid.

hi se, det gælder vor )tære "FRIBONDE", som nu
træder fors~gtigt og lidt frygtsomt ind i de såkald
te voksnes rækker. Han .e·r jo en y_ngling på 18 somre,
og så har man vel lov til at ønske •.

Han ønsker eig mest brændende af alt en ny fadder .
.... det er sådan en" de r i daglig tale hedder redakTØR-

hvem tør?'



Og s;lrul].e vi ønske m.ere for ham, så vtLl,e det -vel og
så blive , at. han fremover ville blive lidt mez'e velskrre-
* ~ . . : il' -

vet, og mege t gerne i VARIERENDE. stilarter, hvilket kort
omskrevet vil .s ige , at d 'herrer læsere skulle tage sig
sammen og kvidre et lille vers i ny og næ, så vi kan se,
at der er liv i jer. Eller er man virkelig sA godt til-.
freds med ting,enes tilstand,. at man ikke finder -anled-
ning til at tale "Roma midt imodu?

Og videre flyder ønskestrøm.men med liflige drømme om. ..
t blad, der ikIDe blot er vokset i kvalitet, men dertil

gerne må tage lidt på i vægt. - et par sider elle:r så ...
og som i hans mest sprælske velmagt adage endog er i stand
til at opvise diagrammer. Og skulle der blive plads til
ndnu et ønske, så skulle det da handle om et godt blad,

der udkom i .mindst 11 numre, og h,elst i den måned, de e r
dateret.

ren nu er vi vel ved at dr-ømms for vildt? Med mindre
altså hans eget ønske går i apfyldels,e - . o~ ~ en alder
af 18 år har man da næsten pligt til at være rosenrød
sangviniker"

Men se nu her - her ko.mmer så sandelig et indlæg, som
~kyldes vort medLem hr••., •• :•• ·.-., 'nåh ja" det er jo og-. .
så sandt - han ønsker at optræd,e inc ogni to, og de t te har
vor naturlige z-e'spekt ,

Vi har altså·modtaget:

Der har altid. været Lave t vittigheder om verdensfjerne
skakspillere, som ikke rigtig falder ind i det bille
-c,. der hører resten af menneskeheden til" Men sådan
r V •. S. -spi.llerne skam slet ikke, nej r tværtimod, de



kan skam meget andet end at spille skak. Hver oms
dag mellem kl. 21 og 22 finder en-veritabel udvan
dring sted fra skak.lokalet., og kort efter triller
b,i11ardkuglerne livligt. Er det meningen med med
lemsskab i en skakklub·: .

I i' ,

Anonymos.

,Ja, hvad skal man egentlig sige til det? Hvad me
ner .Læserne? Jeg ved godt, hvad jeg selv mener.

Redform.

JUN,f OR

HUSK TILMELDINGEN)" TIL
ENKELTMANDSTURNERINGEN Q o a

0,0 O

Fra S. A. S. ( St,orkøbenhavns Arbejder Skakforbund)
har vi modtaget indbydelse til deltagelse i den Su
junior-skakturnering, der afvikles søndagene den
19. fe·bruar, 26 .• februar og 5. mar-ns ,

DELTAGELSEN ER GRATIS.
Formanden ipesørger til'meldinger.

FRIBONDEN udgivet af Vanløse Skakklub •.
Formand og redaktør: P. Rosenstand, Borgerdiget 3,

Herlev, tlf. 94 70 01
... urneringsleder: H. Ho Hornbøll ,. Rundho.lmen 28,

Vanløs,e.., tlf" DA 701 ~
Tryk~ BUREAU .ASAJ Hyltebj1erg Alle 66, Vanløse,

Llf, 'l 1 3 1 4 2 ø



MEDLEMSBLAD ~OR VANLØSE SKAKKLUB
18. Arga.ng mart s 1961 nr. 2

t!kai<spillets tde. .
Vi har modtaget en meget interessant artikel, som stam
mer fra ingen ringere end Emanuel Lasker, og det er
vQ_rt æresmedlem Chr , Faber, der har oversat. Desværre
må vi hugge artikle-n over i en række småbidder og brin
ger her første kapitel og-må så hede vore læsere hav
tålmodighed til næste nummer med at få fortsætt.elsen:
Efter en gammel tro har kun det, der har en for~uftig

__ en tng , udsigt til at bestå i tilvær-e l sen , Jeg har her
stillet mig den opgave, at bevise skakspillets· eksistens
berettige•lse i kraft ar dets indre menLng,

pørgsmålet _om vort gamle spils betydn'ing ~r allerede
ofte-blevet stillet og oft~ besvaret.\ T~sinder ~f gange
har man lagt det på vægt's~åLen for at veje og værdsætte
det og har spurgt: Hvad er d 1et?'' · ,

1

.Man har _sagt, at' det er~ vid-~nskab, og har LovprLe t. det.
Man har sagt, det er lcunsf;· og hævet det til himlen. Man
har også sagt, at det er et skammeligt spil, og har for-
budt det. ·

Mærkeligt nok: da dette ·spørgsm.ål første gang b.1.ev
stillet mig, skrev _jeg ·e~ svar, der skiller sig ud fra
alle tidligere. Det var i London - jeg tror i året 1895
hvor jeg dengang holdt foredrag om s~åkspillet, at jeg
udtalte: Skakspillet er en KMæ - og det var mærkelig nok
noget nyt. '

Dette. spørgsmål har .haft stor be tydnf.ng i mit liv. Je,
havde en skakmodstander ved navn dr. Tarras,ch, og da det
kom til en match med ham, var interessen derfor ualminde
lig stor. I den match stod to for~kellige anskuelser over
for hinanden, F,or Dr. Tarrasch var ,skakspill,et på en gang
videnskab og kunst - for mig var ·det en kamp, og jeg tror,
at dr. Tarraschs stil er ne top , som den er •- så korrekt,
så søgende efter skønhed, efter det æstetisk virkningsful
de og: efter .aandhed, fordi han etræber eft,er kunst og vi-



er,
tid
.snd
stil

skakspillet, og jeg tror, at min skakstil
0n er, fordi jeg i mit indersts hjerte al

efter at ane eller erkende og gøre gæl
d.et strategJ.ske, kampmomentet i,eri..hver skak-

Lng , (fortsættes)

:.J .R

s;mv/tclJV1)alc/2 ,,od lniernadomltplcll'l
Med desværre alt for kort varsel lykkedes det

VANLØSE SKAKKLUB at sikre sig besøg af den portugi
siske me sters:pill,er E. DUB..A:0, som den 1, f,ebruar
gav simultanfore stilling i Iclubben. Det ville have
været af s;tor værdi for alle parter, om vi havde
fået blot en lille uge mere til at forberede begi
venheden såledies, at FRIBONDEN havde kunnet publi
cere den i januarnummeret - for ikke at t~le om,
hvad vi kunne have fået ud af det i VANLØSE FOLKE
BLAD, hvor vi havde en artikel ,eptaget den 25/1,

Nå, men så skulle altså ikke være, og vi må nøj
es med at være tilfreds med, at 26 aktive medlemme
mødte op for at øve ~n indsats mod overmagten.·og
,eg tror ikke, at nogen fortrød det, for det var da
n .ren lyst a.t se, pvpr overbevisende, sikker. en. in
tuition, mesteren lagde f,or dagen. Med en u.i.modstå
elig pos i ti-ons.fornemmelse, men derfor ~kke uden sans
for de t dr-amat t.ske ,. førte han det · ene parti frem tiJ
s,ejr efter det andet. net kom klarest frem i partie ·
mod Faber, hvor han mildest talt stod næstbedst ind
til tredie sidste træk. ArneJacobsen gav r,emi,s uden
grund, idet Durao netop havde sat et _tårn i slag og
derpå rakte 'hånden ,frem til remis, så man kan ve:
·- ..l ge, at Arne Jacobsen fik i hvert fald en moralsk

· gevinst ud af det. Kun A. Jørgensen og formand,en heri
tede heLe points· hj1~m, ,og slutresultatet blev altså
23½-2½, hvis man ikke rettere bør sige, at rÆisulta
et var, at vi havde en dejlig aften, nvor vi f•ik
lejlighed til at flytte brikker over for en v-irkelig

·kapacitet, eller - igen sagt på en. anden måde -· vi
. fik lidt international duft ind i salonen, og.vi1 fi~·
stiftet bekendts~ab med en sympattsk skakspiller og
_t tiltalende menneske. Men kunne fristes til at fani..,
tatere lidt over dette tema og ønske sig, at det.lidt'
oftere vil le vær-e mulig.t at byd.e på den s

ak, r~get fattoJ midler



MAN ]li.AVER MODTAGET:.
=RI:BONDEN s sidste nunme 1· nævnes noget om vor årlig p

venekabsmatchv I Den sid·ste fandt e+ed i. september 1959,
-så oven·stående bemærkning er jo 1idt af en tilsnigelse,
men 'tanken er og vil absolut blive ak'tue l., når vi skal til
at øve os i mesterklassen. Lad ps få no~le· træntngsmatch
er ikke alene med Valby .. Lad os f, eks •. prøve Frederiks•
berg , der jo dog Lkke: ·kun besidder een lanterne - selv or
næsten alt er r·e·lativt. Om vi taber er underordnet, bare
man kommer i gang, ind-en det går løs i ,o,ktober. JD.v~s.
disse kampe ska1 for~gå1 snarest efter s.6mmerferi.en - så
må skalpejagten event~elt bøde herfor~ -

Der tales om br,edde -- den kan s Lkkez-t forøges ved lidt
samling i klubben. De aåkaLd te mesterspillere, de r gør
bete,gnelsen VINTERturnering til skamme , er med garanti
villige til at deltage i debat og analysering a.f partier
fra vinterturneringen fra de andre klasser; Men de går
ikke Ld.ge f'r-em og spørger om det - spillerne· behøver blo
at anmode om lidt -assis"tance, der vil være til gavn for
alle parter.

Endelig: Endnu ·mangler klubben, så vidt jeg ve d , d
sagnomspundne scrapbog. Hvem- ltgger med den? Jeg har u111

-

kliil liggende fra de
1
sidste 4-5 år"

· Arne Jacobsen.
OG MAN SVARER:

Det har sin rigtignokhed, at vi har brugt betegnelsen
11årlig" i vor onrta.Le af' venskabsmatchen med Valby, og
den betegnelse vil vi bibeholde, al den s.tund der er tale
om en match, der er tænkt afviklet hyer sæson .._ I sæsonen
1959/60 lagde vi den FØR vinter" og ho•ldturne.ringerne, og
i s~~onen 1960/61 lægge~ den,efter disse arrange~enter.
At dette eå viser sig at være. en ,ekstra fordel, fordi vi
nu samtidig kan benytte den som en art special,-fortræning
til alvorligere dyster.,_ finder jeg ingen anledning til at
bebrejde nogen - mindst· af alle mig selv. Og jeg kan glæ-
e både A,,J. og ligesindede me d , at vi har _fl~~~~_a;i::range

men.t.e:r-af- .tilsv:,arende -art· i. atø-'be·skeen~- Hvad der glædede
mig allermest i ovens tående =4nd1æg, var dein dej.lige sæt
ning om mesterspillernes re!:ationer-.t.il v:interturneringen.
Der -e r d,esværre alt f,or god grund til at hakke ikke så
lidt på d 'hrr. mest,erspill

1
ere - som T,ordenskjold så ri.g~

tigt bemær-kede .: Hvor Dælen bliver l af? Der er ikke mer.
e.nd 8-9 onsdage igen, så hvis man Lkko lipc:f'r'3m vil af
vikle flere partier pr~ gang,_~~ ~r der kun ccn vaj til
bage - 02 de~ 1e~ frem.



KLUBMESTRE

bladet vil vi fremover
klubbens nu snart kom
lidt på klubmestervær-

1

Frode Faoerq.
"'hr" Faber.

turneringstabellen er Lkke helt klar ( o.er · var
vist noget med en omkamp bl. ap med Jørgen Jen
sen) ·

ad 4) efter omkamp med H. Damkier og Richard· HahSe:h.
Det er vist de færreste "klubber, der er i stan

~il at præsentere een spiller, der har været klub-
15 gange fordelt over 23 .år , Og læg mænko til,

tallet-er Voss's lykketal,..for så vidt s,om han
snupper II guldet11 3 år i træk~ Bang indtager her

11kun1·1 andenpLadaen med ialt 3 mesterskaber:, men man
må j,o lade ham, at det var riet begrænset, hva:d Voss.
'levnede n. · r

Vi skal s,enere kig.ge på andre emner i anna'l.e rne ,

Som lovet i flere numr
nu og da bringe lidt sto·
plette arkiv .. I dag kigge-~
di,ghedcns vandringer:

1932.. -3.·.3 E. D. Voss 1)
33-34 - 2)
34 .... 35
35-36 V. Henriksen
36-37 E. D. Vos
37-38
38-319
39-40 S. Larsen
40-41 E. n. Vos-
41 ... 42
4:2-43
43-44 E. Bang
4 4- 4 5 E .• D 9 Vos i

45-41-

ad 1) efter omkamp med
-d 2)
ad 3)

Antikvalogen.

FRIBONDEN udgive,t af Vanløse Skakklub_ .
Formand og redaktør: P. Rosenstand, Borgerdiget 3,

__rlev, tlf. 94 70 01.
Kasserer: Hj1almar Hansen, Frederikssundsvej 278

Tlf. Bella ,9711:.
Turnerin~sleder: H. H. Hornoøllt Rundholmen 28

Vanløse, tlf. Damsø 7019



M'tDLE1'1SBLAD FOR V,ANLØSE SkAKKLUB
18., årgang ap·ri-

Si<åf<Sp!l/efs
Vi fortsætter her med 2. afsnit .af Chr" Faber's
oversæt"telse af dr. Emanuel Lasker' e artikel:,

I

Begrundelsen for påatanden n skak er kamp" er tilsyne,
ladende overmåde let. Øjensynlig behøver man kun at pånA
råbe sig historien. Skakspijle·t er jo fra første færd
kaldet til l,ive som en a.fs,pejling af krigen - kongen er
oprindelig den persieke konge "Shahen" ( og heraf spillets
navn) - tårnet,, løberen, springeren og bønderne e::i: den
gamle asiatiske krigsnært nemlig: stridsv,ogne, elefanter,
rytt.eri o-g fodfolk - o:g vor dame, hun er den gamle vezt.r ,
1hahens rAdgiver.

Lige fra sin oprindelse bærer skakspill,et altså kampen
mærke på sin pande. Dcg., det vil jeg ikke påberåbe mig -
eller i al fald kun i ringe grad. Nlr jeg spørger om skak
spillets mening, så er. det ikke den hensigt, aom spillets
opfind,er havde, jeg eftersøger • .Hensigt og betydning er to
forskellige tirig.. .

Et barn, der leg-er, har den hensigt at fordrive tiden,
at more sig, men er det leg8ns betydningJ Nej, naturfor
~keren lærer os, at betydn~igen af børnenes leg er dent at
e indøver. sig o,g forbereder sig til live ts aLvor' ... og

herom ane"i~ barnet intet. .
På samme måde har måske akakspaLl.e t,s betydning

kjult for dets o,pfinder. Jf!g vil dog ikke påstå, at d_,_
virkelig v~r tilfældet. MAsLe var den ukendte opfinder e·
uhørt geni og har selv .genn~mskuet, hvad han har skabi.,.
Det ville dog være et overo1·dentlig sjældent tilfælde, og
det me at; sandsynlige er , at han kun har haft en fjern anel
se om sin opfindelses betydning.

Nu m& jeg 'be de o~ undskyldning, når jeg be gyndsr en ab
strakt overvejelse over menneskeåndens ,erhvervelser. Hvori



bes·tår de? Man lærer, at de er af triedobbelt art: vi
denskab, kunst og ,etik eller religion. Videnskaben e-"
grundlagt på fornuft,en. Kunsten vender sig genne
sanserne til den æstetiske smag. iog· sædeligheden sty
rer menneskets vilje ved hjælp af troen på de evige

,værdier, troen på sandhed, retfærdighed o. s. v.
( fortsættes)

til den .årlige ordinære

om. afbold,es i klubbens lokaler ons,da.g 1d~n ~-7. juni
19 61 kl • 19 , 30 ,

Dageord.enen har følgende punkter i henhold til
lovene:

2) Formand.ens ret:ning

3) Kassoreren aflægger det r·eviderede regnskab .•.
4) Eventuelle indkomne forslag ...

5) Valg.

6) Eventuel~. _
' -. . .

Forslag, der ønskes behandLet på generaiforsamlin-
g~i,., må vær-e t'ormanden i hænde skriftligt "aene st 10
dage før generalforsamlingen. , ·

Det· er altså· den å::rlige "forårsrengøring'·' i klub
n, · og det kan ikke underatrege a for meget, at det

I I I , I I

er den helt ideelle lej·lighed til at fremsæt-te sine
synspunkter, hvad enten de så er pro elle1r corrtr-a,

.. !
I



Det bør i øvrigt også fremhæves, at alt for få af klub
bens medlemmer viser denne side af klublivet den inter

,e s ae , som man turde vente.
Lad. det blive anderledes denne gang.

GÆSTER I BYEN
Som vi· nu har truet med længe, skal vi slutt,e sæso

nen af med maner, og den 3, 1. maj får vi besøg af VALBY
SK.AKKLUB's 15 stærkeste spillere. Naturligvis skulle vi
jo være sikre på at kunne give dem en mindre gæstfri
behandling ved bordene - men det skal blive hyggeligt
at hilse pl~i~r~ gode naboer, og vi må derfor allerede
nu·bede vore topspillere gå i træning til matche.1..1..

Og nu løber ogsA skolematchen af stabelen. Vi har
sendt indbydelse til de fire Vanløse-skoler om at sende
deres e tær-ke s't e 8-mands-hold til poka'Lma'tch den 3., 10.
og 17. maj, og vi glæder os til igen at hilse på de. " "

friske gutt~r1(som sidste år skaffede vores urmager en
god ekstrafortjeneste). '.".

Vanløse skole.s hold er jo nok favoriter· igen i år·. ;

efter deres flotte indsats i landsskoleturneringen,

hvor de .foreløbig har klaret sig igennem til kvar-tf' ana
lerne, men det skulle såmænd ikke undre een, om ove~ra...
skelae-r kunne indtræffe.

L.a,d os nu se. 1''"



hzSÆeWrneriagen t.. Jl&kø61>zg F.
..:ra VANLØSE SKAKKLUB deltog i år 5 spillere i Dan

marksturneringen, og det må siges a.t væTe ganske pænt,

når der plejer at være mellem O og 2 •. Og så gik de end
da ben og klarød~-sig den·ene bedre end den ~rtden~

Jannik Rønne i juniorklassen opn~ede to points, hvil"
ket er ganske pænt - ikke mindst i betragtning af, at

' .
an endnu ikke har opnået den turneringsrutine, der

sten er en forudsætning for at de~tage i di~s

skaber.
I første kla,sse opnåede Niels B. Hansen 2½ poin•u,

mene hans far, Richard Hansen, fik 3 p,oints. Og helt
fremme kom W·eber med 4 og ,Jens, Bruun med 4½ points.

F~a Webers repertoire skal vi lige ~aste et blik på
hans parti mod Foldager, Esoj erg ( ilt'ke ham med billard
-· men vist en bror til denne):

HVID: Jørgen Weber, V.u.

1) e4 - e5 ·
· 2) Sf3 .... Sc6
3) Lc4 (selvfølgelig, når

Weber spil1er efter
1oints.) - Sf'6

4) d4 - eJC

5) 0-0 - d5?
6) exd - Sxd5?

(det var da vist ikke godt)
7) SgS - L---

ORlJ:: Foldager, E

8) Te1 - Dd7
9) Sxf7 - Kxf7

10) Df3 + - Kg6
11) Txe61 - Sf6
12) De4 + - Kh.5,
13) Df5 + - opg.

Ellers følge~ gans1ee
nkolt: Kb4

14) Dh3 +-+

rg.

Formand og redaktør: P. Rosenstand, Borgerdiget 3
Herlev, tlf. 94 70 01.- .

Tryk: Bureau Asa, Hyltebjerg All' 66, tlf. 71 31 42.



augue t 1961

Jub i I c2 um stur n.eri VLg
Vanløse Skakklub fylder a,om bekendt ;,o år den 7. okto

ber, og vi fejrer begivenheden ved at indbyde ALLE - både
medl,emmer og fremmede - til at deltage i en turnering,
-.er .v'il blive arrangeret i 5 runder efter Mbnrads syst•em.

· S,pillee.a.g,ene bliver: 30. august, 6., 13., 20. og 27.
se-ptember" Tilmelding må finde sted senest onsdag den 23.
august, således at vi kan overse de,lta.gerantallet og fo ....
retage inddeling i klasser inden selve turneringsdagene.

Vi forsøger neget nyt: For at kunne afvikle en turne
ring af denne art må hver enkelt runde være færdig;afvik:
let for alle deltageres vedkommende inden næste runde, og
der vil derfor blive spillet efter ur med to timer til
hver part TIL HELE :PARTIET - d. v. s. at mod.standeren
skal sættes mat ( e'lLer opgive), inden de to, timer er for-
løb,et. Altså samme princip soa 1 lyntur;n.eringer. Det er
d.og en selvfølge, at parterne inden tidsfristens udløb
kan enes om remis. Har begg e parter overskredet, uden at
den ene har hævdet dette,, dømmes part.iet remis. Urene
startes kl. 19,45. Er en deltager ikke :rremme,dt kl. 20,45,
er pa~tiet tabt.. .

Der7Jvil blive udsat· ekstraordip.ære p~m:j:.··,er både til
klaasevind~re og til nr.· 2' og· 3 - . alt ~fte:r deltagera.ntal.
Desud en vil vi udsætte en skønhedspræ:mi.e· til det { eller .
de) bedsse partier fra turneringen. Vi opfordrer d·erfor
delta~ern~. til at indlevere ev·,entuelle gode ,_partier til
bedømmels~1a:f matchudvalget. 1

Præmieuddelingen vil finde sted ved jub,ilæumsfesten.
Joh - De læste rigtigt ••••· vi skal nemlig have jubi

læumsfest i klubbe,n LØRDAG DEN 7. OKTOBE'R, og vi kan -.al-
lerede nu røbe, at d..et bliver en ikke helt almindelig af
ten. Vi lægger .OP til, a.t medlemmerne (med d.amer- natur·
ligvie) ·skal ge,1-:qpfriske minderne fr.a "d'e gode gamle da
ge11:s klubfester" Den obliga.te tombola, aom vi forresten



snøn 1'.or sidste gang, vend,er tilbage, og allerede nu
~an vi jo begynde at kigge efter gevinster til denne.
Vi har - traditionen tro - bedt vort æresmedlem 0hr.
Faber påtage sig det tunge hverv .at forestå denne si
de af arrangementet.

Af underholdningestoffet kan vi ,endnu ikke røbe
enkeltheder, men selv ·om programmet er und e.r udarbej
de,lse, ,er vi alligevel lydhøre fo,r GODE .forslag til
dette kapitel.

At aftenen skal slutte med en svingom·, er vel næ-
sten overflødigt at bemærke.

Men altså - reserv,r lørdag den 7. oktober - klub-
bens føds.elsdag - o,g husk, at HELE familien ml komme
med.

. Flere deta.iller om festen kommer i næste nummer af
PRIBONDEN.

J,

.ltså den fra afvigte ~æson - er langt om længe af-
sluttet, og vi kan ~u br-i.nge det endelige resultat:
M-klassen: .

V~nder og klubmester blev A. Bjerg med 4~ points
af 6·mulig1e, .aLtså en score p,å,75 %. Det lykkedes
altså Bjerg alle.gode gange tre, men vi må desværre
samtidig·sige, at det nok også bliver sidste gang~
i hvert fald foreløbig •- idet vi har modtaget den be
klagelige underretning, at B.jerg har forlagt residen
sen til Ålborg. Vi vil på denne, uhøjticl.eli.ge måde
br;j.nge <Bjerg klubbens tak for de mange år , han har
været medlem - ikke at. for-glemme de år, han på t'og :si,g
det lidet taknemlig,e hverv. at re·cligere dette ·blad.

Men tilbage· til turneringsresultatet.: nr. 2' blev
J,ens Bruun, nr. 3 E. D. Voss, nr. 4 .A. Jacobsen, nr.
5 Schøller Jacobsen, nr. 6 y. Olsen, nr. 7 H. Stjern-
quist. ·

1. kla.ss.e: · · ·
N'r. 1 15, Roaanatand , nr. 2 S. Houmann., nr.

Lauritzen, nr. 4, 5 og 6, A,.. Jørgensen, Hvalsø
sen og A. Barkhuue , nr ;: 7 og 8 H .• Hornbøll og
Faber, rrr , 9 J. Rønne , nr. 10 Eigil' Pete·rsen,
2" kla.ss

Nr. 1 Hjalna

·'3 L. P,.
Peter
Chr,



Ole Frandsen, Kurt Havn og Mort,en He Lma , nr. 6 Torben
Sneslev, nr.. 7 Per Larsen, nr. 8 Vald. Jens,en.
;. klasse:
- Nr. 1 Børge P-iilgård,. nr ... 2 Poul Jørgensen,. nr. ·3 Kent
Antonsen, nr. 4,5 og 6 Th. Thomsen, Ole Tofte og Svend
Godtfredsen, nr. 7 C. Jespersen, nr. B Fer Troelsen., nr.
9 og 10 Jens Edwardsen og U .... Houmann ,

. .
Vi har længe true•t med, at der ville bli've sørget i al-

le måder- for, at vort klubhøld still,~r O.P til de kommende
e+oz-e opgaver så vel ru.sted,e som overbovedet muligt, og
foruden den foran omtalte ju.bilæum"sturnering kommer nu
K.s.u. os til undsætning i denne henseende ..

Der vil blive afholdt en omf"attend.e klubturnering søn
dag den 27. august i Studenterforeningens store sal· .. Det
er en genoplivelse af de aåka.Ldte "Tivoli-turneringer".
Ideen_ er, at e t større antal klubber stiller hver med eet
hold på 28 mand ( ~) , der så spiller efter .et LndvLkle t ;
lodtrælmingssystem, således at hver enkelt deltager lrun
s-piller eet parti.

Der er udsat en stander til det vindende hold, og denn
skal vindes tre år i træk for it bl~ve ejendom (vi må så
se, hvor vi kan o,pbevare dette klenodie e:rter 1963). Af
andre præmier akal nævnes. e.:t.. sk~.:Jair og e t spil brikker.

Vi har allerede givet bindend,e ~:Lisag.n om at deltage,
og nu rusker vi altså op i vore medlemmer og -da navnlig i
de 28 alle,rstærkeste. , ...

; . .
Giv besk.ed allerede nu ons,dag1, eå vi kan· vise de_øvri.Be

' ' '
hold fra både Køb,enhavn og. pr~vins I ll.V?f; Købsnhavn.s o,en-
trum ligger inden for turnerings·skak ..

. )
;i, I ■ ~ ..w

l<ass1er,erert m.eddeLer':
. i

Der er nogle skønhedspie-'tt,er. i medlemskartoteket 1
form af adskillige reatanc!:r, i hvilken anledning opmærk
somheden henledes på, at bestyrelsen- kan sl--ette"me·dlemmer,

,der er 3 måneder i restance .•
Tag det nu roligt, for ingen af vore t.rofa,ste medlerf, .....



mer vil blive udsat for sletning og afmelding til
ekakuni.onen - uden i al fald en forudgående medde
lelse herom. Det er pl den anden side anstrengende
for kassen at skulle udrede kont.ingentet til K.s.u.·.
forud for oktober kvartal pr. 15. .se'.pte.mber, hvi,;;i,
for mange medlemmer spar-er op til en senere s.tøTr•e .
regulering af kontingentet.

For at klubbens økonomi kan hoLde s i god orden,
beder kass,ereren om, at 'kontingentet må blive a.fvik- -
let re·gel:mæssigt, og at større restancer må 'blive
undgået.

Opmærksomheden henledes på, at vor disposi=ticrn·s
fond atter er tilstede, og at beløbet efter en~min
dre tilgang i Ar, kr. 263,36, er indestående på en
bankbog. .

Med henblik på faire·kommeil.de særlig-,e· arrangeme.nter
vil det være af stor betydning" o·m· f,onden kan forø
ges ved lejlighedsv-::is at blive. betænkt m.ed e t lille·
bidrag.

L. P. Lauritzen.

har fortsættelsen a..f Chr. Fab:ers fortrinlige artikel
'

måttet udsættes til næste nummer af FRIBONDEN.

-.
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1,8. årgang

Som vi allerede omtalte .. i sidste nr. af iFRIEONDE.n s
arholde e jubilæumsfesten på klubbens 30 år-.S dag, lør
dag den 7. oktober, og vi håber selvfølgelig at ~e .
~ ..kke alene ALLE vore medlemmer, men 1ige så konelS'-,-kæ
re ster, venner og bekend te , o-g sidst men ikke mindst
alle de gæster, der har deltaget i vor jubilæumstur....
nering, samt disses koner e tc ,

Programmet, der an.tnu - mens: dette skrives - er•·
under udarbejdelse, vil blandt andet omfatte fæ1·1_.
kaf'fe bor-d , tombola,, amerikansk Lo trberf , og ikke· at1
_,orglemme præmieoverrækkelse for jubilæumsturnerin
g,e;1,f divers~ skøre påb.i t og anden ~nder:hqld~ipg sam _

ehøve'r vi at nævne det? ... en eva.ngom •.. , ·· · ·. ·
Vi har anstrengt os for at holde billJtprise'rn

11de gode gamle dages" prisniveau" og det er lykkede_
,os at kalkulere så lavt som kr. 5,00 pr. deltager in
klusiv,e kaffebord, bal, undez-ho'Ldm.ng - og så a.lt ·d-•
andet. ·

Kort sagt - reserver aftenen, og glem ikke ·at rcse-r
vere lidt opmærksomhed til tombolaen, som Æresmedl~
0hr, Faber omtalte onsdag den 20. . ~
__5?_g så på gensyn lørdag den 7. oktober kl. 19 ,,OQ .,

HØSTSTÆVNET. DEN 27. AUGUST

· .. Vanløse Skakklub deltog i år i d-et såkaldte høst-
stævne ,,· en holdturnering med 24 mandshold. Studenter
foreningen vandt som sædvanlig den udsatte 1 , _præmi _ _ .
(vistnok nogle skakure), men da.SS jo også har lan
dets stærkeste 24 mands holdt er ti.et ikke så .mærke
ligt., at de hvert år løoer·af med 1. præmf.en , Vor-



hold vandt ingen pr'æmi,e t' men mcd s banden var også hård,
særlig i toppen havde vore spill,ere det svært. En und
'-a.ge lse var Jen,s Bruun, der på fj•erdepLadsen scorede 1
af vqre 6½ ~oints.

7u61/æumstvrne11ingeri.
Vinder af mesterklassen blev Jens Haagen Hansen,

der havde en ubetydelig bedre korrektion end Arne J ~
cobsen, som ,ellers havde chancen for at vinde turne
ringen, idet han i sidste parti mod Jens Haagen Han:sen
fik..fordeL i åbningen og kunne ha:ve vundet ·en bonde

Partiet føl.ger. i næste nummer af FRIBONDEN.•

-~
'

-
·-·-

4
4

5
4
4

4 points.
4
}1

Me aterkl-a.ssen:
1 • Jeps Haagen H:~ ·~
2 •.Arne Jacobsen ·
3. E" D" Vo

1. klass,e:
1.. Jørgen Hansen
2. O. Gr.unbaum
3. Cp.r. Faber

:2,•. klasse:
1. Claus Christensen
2 •. Ole Frandsen

3. klasse
1. Helge Jensen
2 •. Finn ,La-uritzen. .

. 3..!. B. Q;y_ldhgJm

VINTERTURNERINGEN -.- --- .. -- ..·- ., ·-- .. """' ..

begynder, den -11. 1okt·ober, hvor m·esterklass·en og 1, •. kl.
spiller 1 •. runde , I øvrig.t ser programmet for vint,er
tumertngerr eålede s ud:

11/10: M + 1 ., kl. , 1 •.. runde_.,.
118/10: II + III kl. , 1,. runde.



. .
25i10:, x.: ·rr,; II og III kl., 2. .runde ,

.1/11: Lngeh sp'illeaft,en (Bridgeklubb~n·
a,t'holo.,er diet årlige ande spii"

8/11: M~ I
1
, •• rr og ~II. kl ... t 3 ~ r~nde .,

T·urneringsl,edere.n har ophængt en indt,cgningsliste
til vinterturneringen. Det er uhyre velset,.at· delta
gerne snarest tegner S,ig på denne liste.

8kakspi I lets ide
af dr., Em •. Laaker ," _(~'q:rt-s~t)

Spørger vi nue 1 Hvor ·,skal v.i' anbringe· skakspillet?
Er det en videnskab? Er· det en kunst? Appel1.erer- det
Ino~a_len? ~ .- så. b~_iver_ vi s,and:;3yn}igvis til at beg~d•
med teJI1.D1el1-g fory1r:;ret_.. Sk9:kspillet har noget af vid,en
skaben i sig, da det jb vende r ~ig til fornuften" og·
det har ,noget" af kunsten i sig,. da d,et griber menno as
og vender sig til hans. skønhe;ds.følel ae, C?g. måslce gi:v _
der også, noget 'som en s,kakspillets mo_ral •. , . ; , '

Men er d,et .nu virkelig sikkert, at denne inddeling i
viden~kab, kunst o''g moral omrat t er alle rqe-l,Ule sket.s beT"
stræbe.l ser?

~VOi('le~es finder\ vi h~r plads. for' p,olit:t,.ken, for to
tale~,e s d1.~puteren, f~r f~rrei?ingsl1iv~t? .~eg ~:ro:;- ikke,
at disse ting pass0r ind J. diet sædvanligt opstillede
skema, når man· ikk,e med vold og magt .'p,resseir· ·d:em derind,
og jeg tror derfor,. at man må tilføje. en ny a.fdeling af
menneskelige bestræbelser t,ilr de tre andre, og1 det e·
denne, nye afdelin.g, jeg kalp.~r .. "ls;ampe:n-1~". ••• .

igesom i politikken, talestriden og forratningsli
vet _ er en kamp mellem flere mægtige vil,jel", pÆlede~ e.r
også skakspillet det. - Skakspillerens magt består i hanP
vne til efter ønske at udnytte sine .rf.igurel", o1g vi· ser

her to v.iljer rettet mod ha.nandert, :·• ·
Jeg tror- nu, kampen kræver. -en særlig- §.ndelj:g' evn

videnskaben kræver forstand, kiuH:iteh emag , moralen "tro
- og· 'kampen har sin e'gen kreds a.it åndel.ig ;virksomh1;,u.,
som m.iennes.ke-t mærkeligt nok tr,ods· v-ig·ti.gheden af denne
åndel:fge ,evne ringeagter, og ;som• kal-d.e.a: DEN SUNDE· ME.N
NESKEFORS TAND-.

Nogle tror, a.t enhver bes,i'd(}er denne ev.ne i samme
grad ... Men jeg er. tvær.timod overbevist om, at denne su.ni
menneskeforstand, der hjælper manden, når han under v:.--
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ske lige forhold opdyrker ·sin jord, den li.lle forret
ningsmand, der må kæmpe for at holde sin virksomhed
i gang - derane ovne til at gGnnemføre og vælge de
bedste forholdsregler er overmåde mangfoldig og for
skelligartet. Og jeg tror, at på denne sunde menriesk~
forstand beror al genialitet og hele menneskehedens
~remskridt.

PARTlFR-
Fra høststævnet: Jens Bruun viser her51 at man ikke

--~al stole for meget på en biDding! -
- \_Hvid: Erik Dah.l , Roskilde Skalcklub.
Sort: Jens Br'uun , Vanløse Skakklu,.., •.

1) e4 - g6. 2) d4 - Lg7. 3) c4 - d6~ 4) Sf3 - Sf6.
5)~Sd3 - 0-0. 6) Le2 - Sb-d7. 7) 0-0 - o5. 8) Lg5 -

,e8. 9) Dd2 (passer ikke til denne åbnå.ng , hvilket.
hurtigt viser s.ig) - eXd4. 10) SXd4 - Sc5, _ 11) f3
(bedre LXf6) - SfXe41 12) fXa4 - LXd4+. 13) Kb1 -

·LXc3t 14) Df4, nu taber hvid en officer me~ bX~3
JXc4 er også helt håbløstw 14) - f6. 15) bXc3 - fXg5.
16J Df7+ .... KhB (resten kunne hvid godt have .spare t

·s3.:e;) 17) e5 - De7" 18), DXe7 - TXe7. 19) Tf8+ - Kg-7.
20) Tf1 - So6. 21) eXd6 - cXd6. 22) Tf8 -.f2.- Ld7.
23) Lg4 - Sf4. 24) opgivet. 1

Et parti fra ,jubilæumsturneringen mellem Arne Ja
ccbsen og Schøller Jacobs.en m§. desværre af pladshen

-- ~yde,s til næste nummer af FRIEIDIIT!EiH

(fortsættes)

Formand: P. Rosenstand, Borgerdiget 3, Her-Le'v ,
tlf. '94 70 01"

ræstformand: A. Barkhuus, Odensegade 11, ø.
_lf. TRia 5192,

Kasserer: L •. P. Lauritzen, Ole Steffens Vej 5, Tår
bæk, tlf. Bellevue 675.

Sekretær og turneringsleder; Jørgen Hansen, Still,edal
, . _ 37, Vanløse.

Redaktør og holdleder:' Jørgen Weber, C ., N. Petersens
Vej 38, F. Tlf. FAsan 955.

r
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D~t blev en god begyndelse f6~ vort hold

ken den 4. oktober. Holdet mødte frem i fin
ter den ne t op afholdte jubilæumsturnering 0,1
uafgjort med Sundbye.rnes Skakklub 7½-·7½,

Dette re:sultat kunne tydre på, at det var en go
hvert år umiddelbart inden klubturneringens begynde.Lee
a.t anrangere en træ.ningsturnering~. Måske sku'lLe besty
relsen tænke over dette? Sundbyspillerne var i hvert

. fald meget forbløffeae over den uventede mod~tand. De
havde regnet med en komfortabel s~j~.

På vort hold debuterede Vern~r Petersen, Carlo Knud
sen, Niels B. Hansen og P. Rosenstand - alle med succe~ .

....Carlo Knudsen vandt et hårftn..t_ f;:i,l_u.t~pil cve'r _,~en stærke
Poul E,, Hansen (forbundsmester i Arbejdere,kak). I øvrigt
var resultaterne følgende: Jørgen Weber - Jørgen Peder
en ½-½, Verner Petersen - J. Fich ½-½,JensBruun - Hen
ry Andersen ½-½ (Bruun kunne eft.er sigende have vundet
to bønder i slutspillet), Carlo Knudsen -- Poul E. Han.son

. ,1-0, Arne Jacobsen - V. Johns~,n 1-P, E. D. Voss - Harald
Pedersen 1-0, Richard Hansen •- Jf?)rgen Carstensen 0-1,
Schøller Jacobsen - F. Frandsen 0-1, r. Rosenstand - ~,

, ~eystrup ½-½, Jørgen Jensen - Georg· Albæk 0-1., H. Stjern
quist •- Carl Andersen 0-•1,. Vilb. 0ls:en,.-. Georg Køhler ½-l
S. Houm.ann - Georg Jensen ½-½, E. Bang · ..- J" Brund in 1-0
Niels B. Hansen - Aage Laursen½-½ ,

I 1. række gik det knap så godt - ho Ldet tabte ½-7½
til Sundbyerne~. Eigil Peters·en fik remis -

Den 19. oktober mød te vore hold t mesterrækken og 1.
række Københavns, Skakklub, og re sultaterne blev 5½-9~} i
mesterrækken, mens holdet i 11 • rækk,e noterede en frem
gang på 100 ~ og tabte 1-7.

Vinderne på vort bedste hold var Voss, Eang og Hou
mann. Remis fik Weber, der att,er må tte lade sig nø.i e med



et halvt point med en bonde mere i slutspillet, Arne
Jacobsen, Schøller Jacob,se}fl,, Rosenstand og N_iels B.
Hansen. · · ·. i

Det bemærkes, a·t Vos~ og :Bang har vundet begge de'- ,
res partier. Vi håber, de bliver ved! ·

I 1. række kombinerede Ole Frandsen i ægte Ker~~
til ,og .vand t en smuk sejr. De øvrige tilstedeværende
fra Vanløse SkaklcTffb ··rhlgte·cre syærr·e·-11cltl~f det" got!:e· -
eksempeL, · · · , . 1.

3. holdet mødte den 11. oktober Begsv~rd og tabt~
2-4. Vindere Ole Frandsen· og Ferdinand Ander.~e:n •..

Den 23. oktober spillede holdet 3-3 med Skakklubben
•af 194.1" c .. · Hansen, B. Gyldholm og. Uff~ Houmann_ vandt ,

• :. - "t I "I I ■ • • ~ ,.

' Progf-amme t rcr den nærmeste fremtid ser således udi
t .. • .. ■ ~ I • ' J .i t ~

l5/11: 1, og 2. hold spiller hje.mme moq L.K~: J·J..:i·i'.lr~u
.. ~Il k'laase spiller hængepar.t:L~r, . _, .. ,.·: J .t )i'·

22/11: •M1~S_t:$·rkL~isse og 1. klas·,se 4 •. runde ~· r:·:, ., r: • '! ~·r··
• :, ;

1 hold·et spiller hjemme mod ··sundbyer·ne··1' ·· · · · 1
·

- _, ...... ' - - • ■ • ; .J.J•~,.~-~ \, ..
28/111~--· J.~ . bold s.piller ude mod I. s.. , 1 _. ,i . .,~1 • .:1..

2" hold spiller ude mod Fr;ederiksberg-, S~a.kklub.
· 29/11: !I klasse 4. runde •.

1 l I ., • •

1.•: 6/12': 1 Hængc- og manglende partier.
• .c-,.--------i-;-- •

· :Ju6ll&t.Lmsks1ten.
(fr~ vor udsendte medarbejder) • I

l)et, blev en ~igtig hyggelig 'og vel.ljfkket fes~., de-r
. mind.ede om d,e gode , gamLe dage • .Men. så man ud over det
fe:stklædte. publikum, måtte man undre s over .at ~e så
få Af·· .de, kendte ans_igter •. : Mo~n grunden hertil· ikke vart
at man i dagene forud. med .fyldt sal fors.øm.te at ,p.ropa
gandere for tilslutning, samt at der intet"for_sf',i{f y'.a.
-- eft.er. sigende fo:rdi bogtrykkeren svigtede, . så. de~
ikke var bill.etter- at sælge. ..

Underholdningen var nydelig og høstede sto~t bi-
. fald (her må især. Hqµmanns ,datter· og· svigersøti, der
eang russiske folkesange, nævnes), og a'l Le mo'ce de s1.g
go:i-t,, Tombolaen blev en ·su:::c~~; idot dan.n·'? -~:::--a. ~'l."..... 11-I.n·....
gnn måtte ratj onezes til 4 nUII1:co pro p0·r•":01.1'-~ .i..l·i.:1_i~l'-·•
ter f..er var 1dsolgt" Festen gav cve.r sku.I li.gcs0:.1 ·,.:·1.-

•



bi.læumsturneringe.n,. og det ser ud til, at klubben heref
.. te~ ikk:e behøv~'l'.~- at. være . b':~~~ fo.r. at ~rran~ere ; ~2t ~ii~-
nende f'est ved kommeride leJl1.ghed. '

ÆNDRINGER I MEDLEMSLISTEN

Nye medleJilffie~
i •

Verner ·Petersen, Tøll~sevej 27, Brh. ·· ·
rj\er~i)fl~nd._Anderse1_1,. Ndr. Paaanve j 240: ( havehusa t ) ,
Henry Kirk Madsen, Ågerupv~j 45 ,. Brh
Bør.ge Gyldholm·, Nedertoften1J rr' ·vanløse i

Leif.Jensen., Rundho.Imen 3.2,. Y~.iøsft.
Finµ Lauritzen, Kild·eløb?t 20, Brh.
Helge Poul Jensen
Ud.meldte:.=

"il - -

C. Je:s,persen:
Th. Thom;s:en
H •. Damkiær ( flyttet
J. Rønne .
Torben Sneslev

1.--•- ~· .. -· .• • ~ --

til ·Fyn)
. ~

ffeMUl/&IP
~vid.: Arne Jacobsen Sort: Schøller Jacobsen.

' . .
1) e4-c5. 2) sf3-d6. 3) d4-c:dl.4. 4) s.:d4-•sf6., 5) sc3-a6.
6) lg5-e6. 7) Dd2-e7 - godt er her h6 - B) f4~Dc7, 9) sf3
b5" 10) l:f6-l:f6. 11) l;,b5!-a:b5. 12) S:b5-Dcli, .. 13)

S:d6+-Kf8. 14) e5-Le7. 15) 0-0 - La6. 16) Tf2-Db6, 17)
Sg5-L: d6. 1 B) e: d6-Sd7 - bedre h6 - 19) · f5 ! -Sf6. 20) f: e6
-Sg4 .;..--hvorfor ikke f: e6, _·'f·.. eks-;-·; 21) 8-: e 6..:Eg8. 22)
g5-D.:f2+~ 23") K.~f2-Se4+, og S,:g5 .... ·hvid kan nl\turligvis
. illt.: bAcl"Y'r:i: 21) 8 7 +· ·K•-\8 ~ 22) Q 7-1-··K; 87, 23 '1 ri·_~JJ_ .._K_J.9.-.

2.4.)_ S.1:::.6+ ~ J.i ~v kunne hy~d .have.. ~pill-et 24) Lb4-"'7".,: <J ~ 1:~·1 •.
,



25) i:f7+ - Kg8. 26) Te8+ - T:e8. 27) D:e8T mat. Tekst
trækk~~ ~e.r _im_idlert_id godt nok._ Der_ ful;gte.J!~.= ~.4] __ ,§~b+
- KgB. 25) d8D+ - T:DdB. 26) TiDdB - D:Dd8. 27) S:DdB
opgivet. ...... , ...... - -

--·--·-·· , ....... _ ..._ •• • •• -· ■ - ·--·

Hvid: Arn Jacoos~~ ..
--·--·-•-•'" , ... - ...._,_,.,_ ..

Sqrt: 1Jens Haagen Hansen.

i) e4 - ·e6. 2) d4 ~-d~;:3~ Sd~ - Sc6. 4) c3 - e~l -~e
ningen med Sc6: 5) '"·eX9-~..,_ ~ D);:d5. 6) Sf3 - Lg4 - bed'f,,

' I . ' I
eJ\ct4. '7) Lc4 ... LXf3 •... 8) Db3 ! - Dd7. 9) Sxf3 - Sa5 ·
hvid kunne nu have vundet jubilæumsturn.ering,en, hvis
han havde spillet 10) LXf7+ - DXf7. 11) Db5+.;- men .de.""
gjorde han altså ikke. Part Iet blev remis, og Jens ·
Haagen Hansen vandt turneringen· på bedre korrekti9h~

~-~oral.e: Når chancen er der, skal den udnyttes!

I •'

I

l
"

.-
o Inta.

t) K"S.
5)
6)

1) r .s. 1s
2) s.u. 16
3) I .K. 15·

13i
1f

Formand: P. Rosenstand, :Borgerdiget 3,Herlev" 94 70 01
Redaktør: J ørge.n We ber , C. N. Fe tersens Vej 38, F.

Fasan 955.
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