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hen:-:-yn til med- eller mod ap.i L'l.e r c "Som bekendt sp.1...1.-·
leE med FASTE RUNDER, SOM EFTER:-IANDEH ruB-:-,JCERES Fi:i-(
I FRIBONDEN.Nogle har ikke taget notits ad di.sse
faste runders spilledato,har ikke s~ndt afbud,er ikke
mødt og har fået et nul. ( Cnde tunger Gig'er,at det
egentlig er prisværdigt af vor turnerinisleder Horn
bøll,at han vil give dem et nul for dette.Men det
er nµ engang vedtaget.) Bagefter er folk fulde af
fork)..aringer .

- - 0 0 0 - - -

G 0 D T N y T Å R
'Så vender vi kalenderen og begynder på en frisk

helt forfra i bunken.Godt nytår siger man til hina
anden,og når vi ønsker Dem et godt nytår,er det med
aærlig tanke på det skaklige.Klubben,og vel også
dermed medlemmerne,trænger så sar;i.delig til et godt
nyt år ,hvad det sknklige angår. Kåsaereren p'l.ejer
ellers her at komme med hjertesuk,overslag osv.,
men det bliver helt overskygget af indsatsen i klub
og holdturneringen.Uden at fortabe oo i detailler
er vort såkaldte mesterhold kørt helt bagud - bukkene
har græsset i flokke -.og vort hold i 1. r~kkc
lider lidt af det s.runme - det kan kun gå fremcd ••.

Stjernqvi·st· sagde forleden, at det egentlig var
en form for selvtortur at spille skak - - - det er
det også,hvis man vel at m~rke ikke er i træning -
læg mærke· til det .Fodbolr,dspilleren og enhver anden
idrmtsmand kan ikke klare sig i virkelig konku.r~en
ce,hvis han ikke er i træning.Det samme gælder ok~k
spilleren: mangler træningen vil han savne selvtil
lid,kampvilje og spænding.

Begynd i det nye år. Mød op til hver spilleaften,
opsæt om muligt ikke noget parti og vær bare lidt
forberedt, det er derfor vi ~pJi~er med faste runder.

GODT NYT ÅR •••...

ENKELTMANDSTURNERINGEN.
Enkeltmandsturneringen vil i år blive afviklet

i Folkets hus på Enghavevej,og spilledagene er fant-
lagt således:



F tteklasPen ot31t~r i. 6~ febrmr~tle øvrige klaa
ner . 11. feb. Derefter er de1"" :r1.i.ncler på · I'ø Lgemlc
dage: ~andag d. 17.feb. ,torsdag d. 2o.feb.,onsdag
d. 26. "eb , 5 (eliteklassen endv. d. J.marts) ,torsc~o.g
d. 5.ma.... ·te,onsdag d. 11.marts,mandag d. 16.marts qg
afslutningen finder sted fredag d. 2o.marts. Alle
spillere .i klubben, der kan afse tid, kan vi anbefale
denne turnering.Der spilles 7 runder efter Monrads
system. ( vinder mod vinder,taber mod taber).

---000000000---

DIVISIONSTURNERINGEN. I • '

Siden sidst er der så godt som ingen lyspunkter-.
jo•, et stort er der, og det vil vi bringe med det sam-
me: I kampen mod Vordinborg måtte Verner Peter-
sen melde fra så sent"at Sejr Houmann måtte træde
ind på 1. pladsen. (det skulle normalt være 8.pl.)
Vordingborgmanden godtede sig velsagtens lidt,meri ·
Hou.Dann gik uimponere.t til sagen og forsvarede sig
som sort ganske godt.Hvid forcerede kraftigt og of
rede et par springere for et tarn;men Hownann for
svarede sig sejt og ved det 42. træk stod det klart
for enhver,hvor det bar hen.Bravo Houmann.

• Den anden vinder i denne match var B. Gyldholm!
som tog hele pointet,da modstanderen prøvede at vin
de et remisspil.Resten var lutter bedrøvelighed,dog
knap så meget som sidste årthvor vi på Nørrevold
tabte med 7-1. I år blev det11kun11til 6-2.Til næste
år?? Sandsynligvis ikke til noget,idet vi trods su
peroptimisme må tage trinet ned i tredie division.

I den. anden match,vi spillede i Roskilde d. 17.nov.
gik det ikke meget bedre. 5½-2¼ til Roskilde skak~
klu.b.Rosenstand forsvarede sig så godt ,at hane r.19d
stander overskred tidsfristen, A. Jacobsen vandt, og .
Voss' modstander gav remis efter han var blevet gjort
opmærksom på at T+K mod T+K er remis.Han var så dybt
engageret i spillet at han helt overså denne detaille.

l.r~kke har præsteret den eneste sejr i klubturne
ringen.Dette skete d. 2o.nov. på hjemmebane mod Skak
klubben af 1941.Stjernqvist vandt uden kamp (han hav
de naturligvis vundet alligevcJ)~Barkhuus

9
Fabcr og



TJ.f18 Houmann v and t - Fabe/· i stor stil cft.:.1-- go-i·t
t-:rvc minutters ao i L ~ uar-t i o t vil komme i ~et n~stf!
n·,...tllllle!' af J'RIBONDEN re" S-1. hø ~°Slendsen fik et hcngepar
t i, ~ dor 0yn•:;os tabt 9rnon efter et 8trålendc mc-dopil
voc genoptagelsen den følge11dc onsdag var' r omiaaen
en kcr!d.sgs·rning:-]?oi11ts"tillj.ngon bIov eå Le de a 4·1-J¼

Den lJQ~ac~ var holdet til lidt unaervisning i
KL1tcnhavno Hande l.a t ands skakk.l ub s Dcnne kLub så ika:c
0·~11-1 1.· g ~ ~ --1 .....k ud p!. pa~, Lro t __ •;·Je 11 -es· L1l t a- t ,::i-:-- ·v·.: o .u "'' ·n,.., r:,, ~- t.._,,c, ... - ~ ..... !W'L.\;.L. .._ _-a ,:"'..l. •J' • ..l \. V'./! ,,.J..J \.,,.,L ....J.Jt-,G

ganske ando t I.' 6-2 til de Hfrl,:a.'-::crlc i, .. Jø:r:gen Hansc:n ~)g;
Uf'1. u Iloumann pe. 7 ! og 8, p.Iz.dnc n v and.t ,:S1 t:s·t,:·plnd·:1on
O.!} i l _ r@}:k,..1 011 kcndugcz-mng nu J h\;- or :ie1"' nang.l.cr-
t o 1."ru1d •:-r .l

·- . . - ., + d B ·12 ,., 1. . n 1 - ' ' kl b.t'art i spJ. .LJ..O v w ,i,) l / -b.:., i ,, an øso :Jr:.a.K ... u
Hvid: Vo:-ncr Niels~n; Vordingbo:.""g" Sort! ~1 ...Housaann ..

1.
r-:>-
'3 ~

1_1'
17,
2l,
0n
L.. :) :.

·;29 -
33"
J ....

i
41
1t5

---:-000000000---..

}F IBONUEN udgivet af V2nlø ~:1e skakkJ.

.:_1·c rmand . Ae Ba.rkhuuo ~ 01:J.cnøcgad.2 11, · Ø~ Tr.:. 5192
Kr::Jr~c1~er: B:Gyl<lholm., Ncdortoftcn 17:. Vanl , 743521
r[\.a,n ~ l1.:d0r: HoHor.nbøl 1-~ Hun:'JJ::'oln~on 28 ., V an l ,.

·r~_.L.,.,.-::., :) ,.-~.-:-1·1o"~iDVJ"·JS c-••:·..-,.r.• •.:to·u~anl'l 01111;,i,nlJllOr":nl.J 'A.L r• ./. .t.'.t\.!..~ !"' ;... , t.•:;.: o.~ .."'1 LJ.1- • .. '!L~: 1..L.1.~-'-- _ _,,_1

V an 1 o 7 !~ 5 215
~. Jacobsen.. Stti.di Lvo J 8, Vanl , 71.6927.

-
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Medlemsblad for Vanløse skakklub
-2-1-.~å_r_g_an-g FEBRUAR & MARTS 64~---Nr:-.. ·2 ...

Så er divisionsturneringen slut ... En dejlig fest
li& afslutning i Kirsebærhavens skoles behageli~e
lyse omgivelser. Og jre Iv om Vanløse skakklub måtte
rykke ned i tredie division sluttede holdet med en
sejr,ganske v.i s t kneben,over HFrem11 fra Odensa.
cifrene 4¼ - 3½.

B~Gyldholm var den før2te ,der vandt - dog først.
ef ter at have stået n8stbednt ,men hvad gør det ,:1år
raan står bedst,når nan er færdig.Gyldho~~ er fo~øv
rigt den ene0te,der har deltaget i alle divisio1s
kampcnc s Ra oh.Hanacn vandt også,og vor r-o scr-vc Vilh
Oloen v~ndt ligaledaQ.Voas på 2. pladsen vandt v~d
.;it sædvanlige rolige og solide spil ,medens den ~.
reserve Jørgen Hansen klarede rem~s på 8.pladsen ..
~et var forøvrigt Vanløses første og eneste sejr i
r:ivisionstu.rneringen.
I Odense ~ik det mindre godt mod læseforening3n1

der bl.a~ stillede op med landsholdsspilleren Atcl
Nielsen.Verner Pedersen fik i en Ben-Oni ellers godt
tag i stillingen;mensom sædva11lig var det galt no d
tiden,hvorved et lillc,men betydningsfuldt træk blev
skæbnesvangert.JægeligtoLyspunkterne var her igen
vore reserver Vilh" Olsen og· Jørg•;;n Hansen, som scor...-3-
•de ;'alle" vore points nemlig l½.Hvad om vi næs t e ar
8endte vort reservehold istedet? ·

Vi har epurgt ne dene t åendo om. deres syn på div:isi•
onsturncringcn m~h.to det ckakligG udbytt0,rojs!bc
evsir , den økonorri sko s i d e samt om man mu'Ld gv i.a s-cpJ_lE
deltage i den'købonhavnske klubturnering i stetl3t.

:J. GYLDHOLi\I: Som ka:3;,;cro-r kan man naturligvis l kko
:Lad~ v~re med at skæve til økonomicn,og vi har Jgså
ved visse lojlighedor haft vanskeligheder med a~
tillc hold.Gnisten har ligesom manglet- det har

skortet på styrke,hvilket vel nok er årsagen til den
~anglende interosso.Men nu forts~ttcr vi i J.dj1isl
~n.~hvor vi hører h jemmo



v .~Ri:f.;~ .1:!:··· ~- , ·~r: Nd:tui~l.igvie er d.~ t gavnlit.;t at
klubben sntllcr divisionsttkak,m.en vi høz-e r nok til
i J. divi~ionøTntcrcsssn svi~tcdc naturligt nod slut
n inge n , men til neat e år får vi ncgc t at :Jpille for ·
så korame r holdaoralen af sig ne Lv ,

SEJR HOUMANN: Divisionsholdot beholdc.r vi .rnen jog
sync a , at mesterklassen udvides til 12 r.1<:1nd, hv o.raf man
tager spillCI'G og re corv cr ,h\1 orved ::-18.n ikke .cr,dclæggcr
de øvrige hold,der spiller i den københavnske klubtdr
nering.Som dot er nu,blivcr disse hold svækket,og in-
teressen ødelagt~

JØRGEN HANSEN: Divisionsskak er en god ting ogaå for
købcuuav nako klubbur. I aadan en landsor..lfattende tur
nering liecsom yder nan en større indeats.Skakligt er
det absolut prisen for billøtten værd.

E.D.VOSS: n~t er fornøjeligt at spille divisionsskak
selv 01.1 vi skakligt sikkert kunne hente Lå ge cå meget i
aftenkampe i den købcnhavnckc klubturnering.Men· jeg ...
synos,vi skal visc,at vi igen kan spille os op i 2.
division~Økonomi0k skulle man lava en opo c i o I klubkasse
som finansierer rejserne. _

SCHØLLER JACOBSEN: Skakligt er udbyttet det samme
som i andre t ur-ne r-Lnge r ,·men fornøjolAen elJ.er hvad man
vil kald0 dot,or ekstra.Vi skal absolut rlelta~o,hvor·
vi hørcr-hjcmmu,i clctt& tilfælde 3. diviaion;sclvom
vi kunne møde. aammo modstand i en mere lokal turnering

Som oan kan so er interessen for divisionsskak i VS
god, og de røster, aorn var fremme vod ·turneringens begyn
delse om vor doltagelsc,kan kun forstwnmo for den .
e rdghe d, dor her er. · ..

SIDSTE.
Klubben har netop fået mcddcle~sc om,at vi har tabt

kampen" mod IIFI_'em" Od ?.J~se t fordi 9n re sorvc V. Olsen ~p_il
lede pa en høJcre plads end en af de faste spillere.
Vi har som undskyldning ol;~&;.·~ at reserven mødte forscnt
men om den accepteres ~ides endnu ikke.

IIOLDTURNERINGEN
D. 15/1 spilledo vort .l.rækkoho1d i den københavnske
klubturnering mod skakklubben Rokaden på hjemmebane.
Det blev desværre nederlag på 2 points mod 6.

D. 6/2 spillede 33.r.1ffiC hold sideto runde i tl0nne tur
nering mod ministeriernes skakklu.b.Her gik dot noget
bctlra,idct vi fik 4-4,og vi afgav endda 1 p udon kamp~



ituation at kunne bri1J8
lub-og divizioiwturneri

07f.?rxommel igt f!,
rn• briDger Yi d
huriigo 1eri.ns
par! r

:n neld
.vel

entarer ti
::tørst
ber h

5.
e5?

Dd.2, Dd.6 ?
l7q D.xf7+

sort: K

• Sc)1 Lg1'3
a. L.zS. L~ ..

1, Tt18
D.m7t, l~

Chr.

24 SfJ I g6
7, Lg5,

la 45, So7.
15. Sg; .. !utS

1. c.... ,
,6 c- 6

~XL

__ Ql.!!!I.---- ...--

inOlii rs:emm

So J ,iJL• t1

3

...., I.'"~~ ,4;;.c....,. IJ .L\Je ....

; , 0%d5. a. Tcl
Tes. 12. Se5, Dc7

Db8. 16. Se
'. 20.
d7. 2

• 2B. rti+ .......
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n
l

49 dxc. s»
L dS, axd5.
:f6.~ DxD+ ..,,,_ - -

3. o-o, 15. Ta.2. Tea+.



10 t Sxe5, fze5. 19. l-h5 i, Ld4 w 2o" K.g2 • '2e.tlB. ~)J ~ 'l':f'dl,
c5 ~ 22" L:;4, a.5. 2 3. L.f'5, 114 S' 24. Tc2 1 cJ, 25 ~ 1i.FXc3, bxe3"
26~ 1fxd8, TxdBJ 27. L,e4,1 Td2~, 28- Tr.;1. Lc14;c 29- .-:rb, Tzf'2+

Kh3 ,.__ -:i- 1 a5 :""f~~ '"'2 .m.i:---. m.D2·· ":t"l r'l'l "' ·Jo. , ox-~ .. _;i..L. - -_ • .Lo:.·(.;• ·" ... .1.J.J.9 IJ.." ..,_,t J.C "Kg7"
34. Tel" f5. 35. 1.e6 1 e4 OrJ:. hvid opg~v.

narti fra vinterturneringon:

vi.di .S.Houmll!ln Sort: A"JacobsEn-
Spillet d~ 22-1 -64.

111 84. c15" 2. 3fJ, Sc6" 3" Lc4, res. 4~ 0--0,t SfG. 5,j; d)
46" 6. hJ. h6. 7. !Jc.3. Tg8? L.idt for or,ti:.~iBtisk a-pU
løt på Et.DgNb • ,g7....g5 duer :f.kke pe. gru.nu af 3xg5 med
&JJ.$Nb for lind,:. ø. Dhl.? rr_\~d bliver ball&'G- f~r g....li:ni-,n
beårø var La-.) e..1..teri"ulgt af d3-d4. 8;;.-• g5~ 9. a3? Lmi
m et tecpotab,., 9"-, g4 •. lo" Sh4. gm. ll. g3, Sd4. 12
Sd5, Lg4 Skal svække feltet g3. lJ. f3, Sh5. 14. ·Kh.2,
S.z,g3 ! 15. hg bedste U!'..tligher! .• ■ort skal. nu _paa11e meg■t
pl. 15,.-. D:Sa 16" S.:zc7~- Her '.!rutt!'}f-! Yt.aN IOi'Sl!igt s.t6+.
le x· dB ] 7 m ~... m . "I ('y c-..ai; ,.,n i "0 i...-<:" ll~0••"'. • . • LXl:t• :.1%d• .t.~ . .:su •. i ,;i -!- • .L_. .. .:.1.A.-0 -1:i.

Kbl følger Tgl+ 2o" R6:, Dg3+ 2·l" 1~;:;• h.2" 19 ...... ,
DgJ+ ...20" ffhl, D.52+ .. 21. .. iJ:.tD, b=;;h ,2:2" Kgl, 5f3+ ma~-

------ noo ----

r:t· fi--iøkt: p~t.1 fra. ka.v-"'iGn :i.. Oånm:ta, 12-i 64.
IIvid t V. OLsøn VS Sort: Jer.i::! Otto ?edercsm

LæE"Iaforani:ngen.

ri4" r,. 2;j g). sfG ~ ],•. Lg21 o1" 4. 3'h3, Ls7" 5"
•ll-5~ 6., !.-d.2. 0-0a) 7. 0-0. e:6. ~~8. L~ 11 b6 .. --9'., Del.

- 1· ~ 'r '"' ".il, 8·"7 1-·. J.• "1' ...~ ,c•:,.~ , ? b'J s,,...,.. 1";'1· · ~,.. ··~ _w• ,.u.-,..;11, • V.. " --~ »..!,'-'I ..,11.tl....,~, -.~~ ..I. lt -':.l,., .J• ~~-,
,. 14" Tol, ,:ca. 15.., S1'41 Dd7. 16" 3dJ;~, c, .. 17" D~2,

sea, 18" Lfi, ses. 19,, Se5, !Jc7. 2o. Lf2~, exd , 21. L:44"
~c4" 22 .sss t L:.tS" 2 3" f4, te;. Tscl. LxL. 25. cxd4, T:f7 ..
26. eJ, L%L" 27" Kxt, Do4+ ~ Kf2. ss«), 29. 'l'e2, DcJ: )o.
DxD, '!'nl .. -31-: ~rel ~ Kf'7" .32" K,31, V.:e7 Il""'ordM kan ecrt tabe
cl&mtø s1i1111i_g - ha.., :st~x j i:) bedre? Hån tabsr. men hvor,
d&D?? ~rw.k: for twk venter man spandt --... !J. Tbl. fe).
~· ffl-'i m ,j J,- .-.I". -1· V.d"'" 3r ~•1" m.- J I t t .;..J"'I-"' .... t11,..E. r "!"Q..,,."' ':J" 1\C - f ..~ _C,.,. b ,, ·--"- ...._ ~ J .... c. D 8 r;;j 1,, ·- -

)7., .Taøl. ~ b5" :38. Kbl ~ Tt~4" 19 . ~b2 • .Ke6" il!o. Krl nAA •
ulldr.n · tfo>..:.-i~ opgav" 1)-s,i, t.i'l: ch.m. els.gu mWl um. baba pA1
.,4.,. ., F! TI ATii , , Al" hn 1 ,i l"lØ t r 'h r'J(T' T"'lr'i ri ,:::d~ Pi'"trl III 1'"P.?I --~ .. t. .. rl l"'IDirl •



P.ROGRATul fer :::;'EBRUAR
OHSDAG
19.fcbruar
ONSDAG
26.fcoruar

ONSDAG
4"max·ts
ONSDAG
11.marto
ONSDAG
18.marts

ONSDAG
25.marts.

Honge og mangLe n de pa:.1 t ter ~·or· aL;e
Mcsterr~kken cg l~rækkc spi.ller 9,r1~do-
2.r@kke Lo s runde ... Dcsuden sp iLl e s dor r-undc
i cnkcltmandsturn i Folkets hus"
Hænge-og manglende partic~ i alle rækkor

Mestor-.og l.rækkc spiller Lo i runde ,
2.r~kkc llDrundc.Dcsudcn er der runde i
cnkcltmandsturn. i Folkets nus.
Hænge-og manglende partier i alle rækker..
Påskeferien er nu bogyndt,og derfor vil der
ogsa denne onsdag blive tid til at afvikle
manglende partier.

---000000000---

VINTERTURNERINGEN
Vinterturneringen bliver afviklet med overraskende gou

energi.Især for mesterkl.og 2.kl.s vedkommende kan man
se de tomme pletter forsvinde,og l.kl.. følger ganske
godt med.Og for de,der har noget at indhente,bliver marts
måned meget ideel,hvilket også fremgår af programmet.
Nedenfor anføres stillingen,idet tall~t i parentes an
giver, hvormange kampe v edkomme nd e har spillet"

2.klasse l,klasse forsat
B,Hermansen 9 (lo) Per Larsen 3½ (6)
L.Plaehta 7 (7) Ole Frandsen J (4)
Uffe Houmann 6 (8) Mesterklassen
Eli Andersen 5 (7) Verner Pedersen 5 (6)
l.klasse · Sig.Christensen 4 (6)
J.ø.rgen Hansen 5 (5) E.D.Voss Jt (4)
Hvalsø Pedersen 3½ (4) Sch.Jacobsen J½ (5)

§§§§§~§§§§§§§~§

RAPPORT fra Kli.SSEREREN.

Siden ~idstc rapport er der forløbet 4 måneder,og i
dette tidsrum er der naturligvis sket en del ogsa på dot
økonomiske område. Den eventuelle kontingentforhøjelse,
der var på tale,er indtil videre lykkeligt undg?et,og



r

'
hvis den nuværende udvikling inden for klubben fort
sDtter,skulle der i den henseende ikke være-noget åt
VlJre urolig f'oz-, Klubben havde pr .1/lo 38 medlemmer,
hvoraf 3 senere er udmeldt eller .s1ettet,men i eam
me tidsrum har vi fået lo nye medlemmer,således at
medlemstallet nu er 45øDer mangler således endnu
lidt i den tidligere skitserede medlemsfremgang på
100%,men det kommer vel"P;r. lcfebruar har vi kun
33 måneders restance foxdclt på 18 medlemmer,mens
9 medlemmer har betalt ialt J9 måneder forud!!!

Dette er meget fint.,mange tak.
(5 medlemmer har endnu ikke betalt indskud i vin
terturneringen,det er ikke så godt).

Der er endnu et· par måneder til vor generalfor
samling"og det vil jo være morsomt,hvis vi på.
det tidspunkt kan aflevere et regnskab helt uden
restancer.Vi vil da præcis vidc,hvordan vor finian
siclle stilling er, og kan da be drc ov or-ae hvilke
udgifter,vi kan overkomme i næste sæsonoLad os
altcfr ~0 ot få fre~rs1g i medlemstallct,og ud af
verden med reatancerna.

Sidste nyt i diviaionsturncringen:
r

De to hængepartier blev afsluttet til Århus Nord~e
skakklubs fordel}som således blev Danmarksmestre i
heldturneringen med 36 points mod Københavns skak
fcrenings 35 points.

FRIBONDEN udgivet af Vanlø~c skakklub.
For'mand : A .. Barkhuua , Odensegade 119 ø. THia 5192.
Kasserer: B"Gyldholm, Ncdertofton 17:,Vanl. 743521.
rnurn e lede1·: H. Hornbøll, Rundholmen 28, Vanl. 7 42019.
Tiolcll"& }'RIBOHDENs cks:S .. Houmunnj Rundho'Imen 36

Vanl, 745215
Vanl . 716927.

f;A_B
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Lidt slra.kpeykologi:

I 1924 henvendte e.n hollandsk journalist sig til dsn
tidl'lg.øre •ardensmaøter Em. le.skal" med følgonde bemærk
ning:

. '"Van aigør, at De, i11den De sætter Dem ttl ølfakbrtet
i,;,gt, he.1· s~-u,leret Dtsl"llø :modsta::nders fo,jl og :forlrin og ,
De v«i:d e.-t: gi:,re dat·tti har let terfl!' ·'1'ed at ben ej re hnm11 ~ ....

'1'1:e:.tt.~rl!gv!.z md log læ·ggs ~:r.i via lim-~ i. mit .spil· ill
den jir.g; 1.Jerr,ynder @l'! ke.rnp - et skakp.~l'"i:1 ~r j-o dog en knmpl
Og i ,H1 kamp- rnf.. '!'1::h-,,.,oT '!',aktor •I.tages .1 b2~,1,..agt"ni -::1~.

Det f'l1~ af. stor vigtighed far mig e.i '-·1'..l!'!e wi.n r.iodsten
de'.:·i!I 'l!i!'rll"l'gt!nhc,,t~rQ J"it'fl hrrr eålede9 ehse:?"Ve~et, a·i: net i sp~
ler 'b8d:r" med hvid end med oort .... jt?g ha?' ac-t·, at Ma.roc~y
f'oreva...t"er ais fo:c-aigi:igt og niudigt indla.de;:l" sig på angreb
at ·Janoweky lnu, at~ 6 gang& til gevinst, ~n ~In. hR.n l'!lyne1r 1

st det .s~ ked•ligt, a.t opillet skal slutte øA huriigt, tor
isEttør hen - og ta.ber... Det er af vigtighed for m1e: e.t k,e?
de dette.•- Da det jo var ba!rendt, ø.t 1arn~owitz, h:vie han
aå nogøn :ryge 1 sk okl ok:e.l et , kulllle bl 1ve hysterisk , legd 1e:
Laelun.• ,. n!\r hø.n skulle Bpill • mod ham., gerna 3·-4 cigarer
ved aiJen ø.f brmtte"t - velJtngten:n uden at have ti+ henøigt
at ryge d•m~ - -

Puti fl'& turn:ringen - l" kl.

Hvid: 3v. Aa. Svi,11.døen. Scrt: P~r Lars01h
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_.en "'lrli."~e køhc!1hr.,vnettn~11•:n·i~Z rii:1~ lJ gt, blovrzi,t ut'bol.dt c
fr:;1 V&.l'f.1 Wi:l:8 Sk~kJ:.ub d"li..c·,:; :a:i...n 5 ap:i.1~ 8:tot~ - Ui-&Stf~' liå. t
undørka.ntøn i b:strti.gtnii,g: i?f • !l:~ ikke ftJrl;'Ø ~nd 208 ~vil ....
lere var tilmeldt.

Do 5 spilloro opn.--'itido føl1;en(].G 20c.ul~ate~:
F.11 An.d.araen or,.nE!BdG 4 pointe i 3" klar;u3f'!. H r, 10ilunci

J points i J 11. kl. Jru~gsn ila ase:i i"ik i 1 ~ kl. .3 point a og
Ole F.ran:dtJ~nfik i ui!l11 st:1:rt:e juaiorxlatna& 4V2 point~, ,og
hll\n kunne v"d 9-1' vinde dtJt 3itJ~ta p~rti oikr9 sig edge.ng
til møsterl<..las8llnt l!'l~n tl0:s:.·ror1•fl kiksodG ban - kom ig•t'lll
Ole I l/11.·nor ~eder1.n1n fik i mostsrk1usø.n liga d0 3 po
ints den:· aknl til for at blivo bQ1r ... det1ne kleesø vnr for
ØV2'igt go-it k::.-yd l~et me·d €X'~)-l (l'i.ndsho1dB Bpill8l"e 0~ dan
ake roeute~apillcr0.

Hett. h~n." <,pfo:rdret de1G.6~qu.de :!!&dl,em.'11,?r on partit.:11-r.
1:li .And~:rs,en ~vnea nadGnaa;l'(::!l~r: •:,;ar det m~:Jt 'lntal'."11-a.stLD--
t-0. Bfllv om det blov 'tn!:tt! fo1· der G·r an smulo "1'.lor.nlø11

.,

rist"
,!øhl

1 " o4 , e 5. 2. -::re 3 , J c6. 3. ~-; fJ • Lo S ~ 4 •. e.J ~ S f6 ~ '5 il

aJ9 •4• 6. d4, Lb&. 7. Stl2• d5~ S. 3xa4. Srø4. 9. tixe4,
0-0~ lo. b4~ a6~ 11~ &5, Se5. 12. Lb2, T&B, 13. Le2, Sxc
14" L:xc4, Txe4" 15. La2 if U~7. 16" 0-0, Dg54 17. Df.3, To7.
18. Te.cl, Ld"l" 19. Tc4, Ta.eB. 2o. 'l1g47 Lxg4, 21" Dg).
Lx■J. 22" hJ1 LxhJ 2) ... Dxh:J. Lnn+ 24. Txf2,, Ttll+. 25.
Kh2 og her spillede planlngt T!'l"l-e2"??? en bi>.~ler solT! Jr:,oøtr·
:partiet" Hvid griber kærko?!IDlent chancHnl og l!l!liller 26. ,
Txe2, Df4+. 27~ 1:gl, ICfB. 28. Txea~, u:118. 29. :DxeB+ og
sort cpga.v.

:ort he.·Yde f;~et et ti\rn 1 det 20 t tMk og t,ænk:te- m·om
øA: skal jeg følge det gode gnml~ rAd om ki øpille p! ~f~
bytniu.g ... Bti111Dgen indbyder t11 and&1't, og efter la~
tide spalrulation synes de:tt virkelig Bt vær-ø et par ma:tc:bs..
cer • og rle-t var fakt.1sk det følgende spil ,aøm v,e.r plan
l&g,t: T1t8 ... ø2r 26. T:l'T, Df4+. 27. DgJ, D:zD+. 28. KxD, !I','.l'."
og vind■r. Morale: :;,pil pA e.f'bytning, nAr man er en oi'fie
:forud eller liden Arsø.g, stor virkning •.



Har Dtt aet, at 'reA ...e:2 ikke føror til noget p"g.1m. BkMken ptl
ca . Scrt !!li apill8, Tel-s4 e,~d 'ui.b~hngelig11cd~::r jJl h!J,, · som

V'i bnz· og~l o;,fo:::•d1•fit Vt.t"tlP.l" Puast-o<.:H1 til i!lt t'l:le:ude (t-t p~t"ti
:fl:A. tul:';HS:!'ingen. msn du hanfJ pu.rti ~r •f~!" 11t Øn'f. ~OCJitilJnupnr
t ier11, b:riD.go:r vi i øt,~dot o1; parti frrl, Gn priv,s..t umtcb,, ;a.,~"'01~
V. r~(leratin øpiller:r motl J~u tidligBrø k•l:ienha.vnem1.1si;.tr i

Jpillat d. 4-12 1962 CARO--OAIDJ.

Hvid. Verr.u:r Pedersen i::ort 2 !lønniJJg Yølle-:r.

l. e4, e6 .• 2.· d4, ct5" 3.o Sc3, d.Xa4" 4 • .Ss:•4, Lf'5. S• Sg),, Lg6
6. Sf'J, e6" 7. LclJ, Sf6... 8. 0-0, De?. 9" Sg5, Sd7" lo. T-el,
Ld6. 11. Ts:•611 f'l:16. 12. ss:a6" Dbb" 1)11 De2,.. L%cl.J, 14. cxa3
L%g}, 15. lmt;J • Kt7. 16" Sg5+ og m bøgynl.'ler den 9orte kon
ge e1n march til.--... nåmm.hd til !l.t hvor den cpg1v~r!
16 - 6 17 D ~ D ~A ~q "~7 v~~ iq ~•3· nA~; -, j\g ,,, 11 '/i3\l1 :Xll,•j,'-1 -1,,(;!e 1).:.: +1 .1-l".,.:,. ...... • ~J. t .•Al.:J,
20. ab4+. Ke5. 21. Lf4+ Kd4. 22~ Lø1+, i~sA 23- d4• Ikka
f4"" , dB iine:r@lHt de. gf,.r i atA. 2;. - , Kø4. 2 4" Dr!i'"/+ !
D :ronni oge·n :;ka.l. b:-ugd do:n ~ ; 1·to rlie.g,:,.n:il •

2 ..1. va- ... .,~ n·3· 1··~~··· !j,~ m·i ,, ·t· .:;,.,, ... .P l••t""'"'"',..,.~ ... ~ .,. ,,;o ,;;.·:;,,. a +, tt..:. ..... c,~ •• & .... -+ •• · en ... J.,.~o a .. :, '-4 i.Ll.?l,;:,
t i~net skal :;lås"
26. .. ' K;;T ~ 2"r. l)c)+i og .9ori: er 1:;1i1t i ~A9t~ t:.i"11'°!!:c

Et perti i klnes1sk ntili

i:Ta Per Larsen hø.r vi ogs& modtaget at parti., som vi af
pladshensyn 'bringer næø·t e gang"

..-.-........ .,,.,__.,..__~-- ............,~,1111"'11!-- 11'!!1! !la! - - . .. -"i,- ......~,111,jo- -.i.,,-- ...~.- .., ..-ai!! llll!ill! ... ... -- ----- -·----- .... ..... ,_ li!!!'!! --

lfilDOlNDEU udgivee af VaDlE!Ht skakklub.
'Fonnandz. ,.I\., BJ..R..'5CHIDJS • Odønøege.de 11" ø. TR 5192
Xasaere:r: n. Gl'LDHOW., l.•,edørto.ttein, 17, Vanl. 7-4)521.
Tu.r.n.l ... s H.BORHDØLL, Ru.ndhol:1nøn 2a. Vnnl. 742019
OOBONDIUIS ek a ,d !i• HOUltA?!N • Ruud.hclmwn JG , V&nl ,;, 145:215
Redaktion: A. JACOBSJJN,. Staclilvnj 8, Vanl. 716~27"



ØSE
1. årgang 1964 nr

Gener°:(lorsamling·
d. ::flii. m,y' .kl 20•

_,a..::eorJ.enen har føl ~er.de ·r,ur..kter~

1. ·.lrotckollen fra sidste generalforsamliJJg oplæsee"
2 .. ::•orr.ianden aflægger beretning til godkendelse,.
3. l.assereren aflæ6,;er det reviderede re;i:nekab til

godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg
6. :Sventuelt.

l'or at indkomne forslag kan komme til behandling, akc
de være indleveret til -formanden mindet lo dage før

•;-!.~ns afboldelse.

Efter t1'fiT\j~l~alforas.mli.ngeu er der præmieuddeling
for vinterturneringen

ru:rrmer sig afslutningen, ikke mindst turneringsleder
l:ornbølls e?Jergiske indsats og ledelse. jet ser ud til,
at alle r.2kker bliver færdige til generalforsamlingen,
og hvis Jet skez-, vil vi Lhukoæme l...igil Pedersens, generø
se tilbud i jam.J.e.r. hvor denne udaatte en pokal til klu
ben" sAf'remt vi nt crturneri.ruzen blev færdiø=spillet inden



2

~aneralforaamlinge.n ! ! Bvem vf.L væ
~en ..... for det kan nås •• i)

den skyldige ? .... 1:n

r færdigspillet og vinder blev rlachta meå
lo ! ! iiermandsen .fulgte dog Plachta til dørs

også et fint resul ta t og uffe Houmenn fik
el::1k2b 71/2 pointe" Leilund fik 61/2 og Eli

aanan må vist betegnes som en a.f de atærkea
senere år

2. ~
axe points

ned 9 poi.nt.s
det skrappe

Anderse·n 6" K
besat te :1. da

l.i kl~ ha.r Sva Å. SvendseD opnAet 7 points - sid-
ste år vand t Jvendnan 2 k I , De nærmaate konkurrenter er
cTørgen Hansen og Ole Frandsen hver med 61/2 polnt:s, de mang
ler begge et part.it, :}arkhuua tabte et vigtigt points mod HJ.
··anscn og har ,5 - det RBr;l:IA som Ilvalsø Petersen, men denne
mangler et parti" i"er Larsen har opnået 4 poit11:s. f'ied henblik

divisiom~turneri~on vil <lGr aikk'ert ake opry-knlng a.f
4 spil.1-ers til r-msterklassenQ s~ de.nne vil fii o.n kærkommen

~f un~e kr-~ftoru

g:tver
g Jacobs
angt

part :i. afg;.{-r, hvor 1's'kabe·t0 skal stå - v.i.nderen
V,oss-J. o,Tacobsen sikrer aig ti.tlen" madens remis
nd p:i .førsteplaclsen, nmlig ·1osa ~ Verner Petersen

. iuiler Voss v hævder uo.:~en. uet er for 14"

raage

o
OJ)-

Iler påai:ilr ,Jus tens en, at Iran ft:",rer r:,
e:ri po.lnts { lo ooo ooo). llornbøll deler <106 j ,..

ttels~ t- men hævder at 'Lachfia :fører oed 111
1ar 8, Uf:fe Houmann 61/2, t.lex J..ncter.sen 71/2. Ib Pedersen
-rum o.; ~~" ,Jensen har G points og Verner 11,adsen 5 points.

JJeli dor opnår flea t r.ointu i døre;o turnerinp: ~ har vun-

Ot/JIIERTIJRIY'ER/l{(j ELLER. 8KALPE.JIJQT f
allo:r r.:~~ kun1:a ogs~ spø.r6e: !.vor skal vi ~ ???

'a..;,t1C er jo den , at <la~ene er talte for "Ternhanec.a.feen,; hvor
Var.i.løse ~:tak::luh nu har heft husly i godt 25 åre I løbet a.f

,nr;o.ren eller :i. hedsta :fald til P.fter~ret skal vi flytte
nen hvorhen'? Vi har boet gout i de 25 fu:- ~ og d.at er en. van-
keli.3 opgave for bestyrelsen, nemli.g a:t finde et passende

... tort lokale" som ttl en for klubben overkommelig leje kan
lejes på ,en af ugens 4 :førsta dage (:fredFJ.g anses for æindre
god a.f henRyn til forretn1nger.nes lukketid) det skal være
i..c?ntt'a]t oeJ.iggende......... o.8 .::,,-. ~'lf":nk'Ani11ere følsom1"8 over :far



... J -

støj i.-i" a Men basty.relsen har taget :rat, og vi hAb~r' et ,den
v~nskelige ,opgave bliver løst.

,'3ommerturner:ll'lg eller sktlpej ag,t blivcr spillet efter dfli
sadvaru.ige rasler~ Skalpej~ten ør vel nok tfi!,n populæreste
form, an slags lyn med tid og pointsforgAvø.- ,Somn1~rtw."nerin
gen for apill,are·n" der vil fordybe e.1,g lidt møre ---

Skalpejagt spil2as

M. kl~ mod lo kla
n JnOd 2.- kl.
1 .. · klr.. mød 2" kl(I

med tidførga.va:

ln min - 12 miD.
9, min - lJ mille

lo min - 12 min.•

Sp1.lle:re f'ra samme klaøøe ·:riir hver 11 min.

Taber en mestørøpiller
" •1 l k1-·• - il

n " 2o kl.

afgiver han
n "
n "

4 pointø (skalpe)
J pointe
2 points

Villdo.ren fir mcidstand.erens pointe• ved re11is byttea
pc:1ntø.

s oDmJ.erturneri.ng ~n spillea fflad 4 -5' min til hvor og
med forgave efter 1øl.gende regle:r:

.M~ klc. mod l" kl" f'ørstmvnte a:fgiver bonde f7".. " t:''oi kl%> h h 9pringer b
1~ klo fl 2. lc:14) " " bonde f'7.
~p:fllare fra samme kl:ssøe trmkker· lod om farve.,

'

lnd.økuddGt er 25 øre: pr" anen - max" 2 kr. f'ci.r a■-
son.an~

Hi,-or l:æcgø har du spillet 1 Van.løse skakklub, P'fl:r?
..... Ja.;; kom i klubben i ef~erlfttt 1957 • aA det 'bli..-er 7 l.r.
HvornAr begyndte du si p& korraeponda11ceskakke:n'?
" Det var allerede i 1956, hvar jeg begyntite i Uniønøne
ko~eøponda.nceturnarill,g i 4. ·11:1~ Rar apnlede jøg e:o delt
l,, plade med J pointe. men det Tar ikkø no:t til apr;rk
ning" Næste gang gik 4ut bedr& - jeg fik 5 points ,og
r:f'kkedø op i 3.kl.



en nu api.lle:r du 1 2" kl .....
"Ja, i J. klasse fik jeg 5 poiøtø og rykked• dermed op 1
2. kl. 'hvor jeg stadig er 1 fuld gang. J■g har foreløbig 4
pointe og mangler en4?ZO: 2. Her er det ene rem~a - det an-

r mere usikkert, men jeg har dog en chanoe f'nr at ryk
op i 1. klu••·

Du er jo handicappet, hTorian klarer d.u analyaerne?
- Ja, man bliver ~o nødt til at e.nal:,aen en dal. I toppen
f ekakbr~kkarne er der ~■atnet et an, og •ad hjelp af et

pandehorn af plexiglu med magnet kan jeg mød howdet n:rt
brikkerne,

ar du anch■• bobbiea?
flik, og iser kla.■eiøk lytt•r ~eg m•get til - Og øA •r

jeg pA det sidøte begy-ndt at male. D•t f'oreglr ogsl. ved brug
f pandøbo?"Dtl1:.

Nogle øm1lrez- f'or Val'1løae skakklub?
Jeg Vil blbe. at den med.lemstremgang, klubben bar haft. vil
fortse-tte. at 'f'i kan ti et egoet lokale. og jeg vil hAbe e't
lokale, hTor min køreøtøl ogsl kan komme ind, og øl vil jeg,
nlr lejligheden gives takke klubben med dens medlemmer :ror
en mide, man modtog og etad~g modtager mig her i klubben •••.

bringer her et parti f'ra J. kl. Per Larøen ofrer damen,
mon at det alligevel ikke lykkeø at Tinde partiet. gør det

kn mindre sp:iandend

Spillet i 1961,
Hvid: Per Larsen. Sort: Jørgen Hansen, Odense.

1. e4, 15. s. StJ, Sc6. ). Lb5, a6. 4. La4, s:f6. 5, 0-0, b5.
60 1bJ, Lc5. 7. Sxe5, Sx15. S. d4. Lad4. 9, DsL, Sc6. lo. Ddl,
0-0. 11. Tøl, TøB, 12, f.3, hG. lJ" c) (ml.ske Tar a4 bedt"e her,

·kket sparrer f'or apriugaren) l.J.-, Lb7, 14. La), Ss5. 15.
, d59 16~ exd, Lxd 17. LxL. Sxd, 18, ab, Sc4. 19. Ld4

~.b2. 20. Txø8+, .Drl'. 21. nri , fd8" 22. bxa, c5. 23w Lt2,
e:,, 24. De2, Td.l+ Og nu økulle hTid sikkert have forsøgt

25 Dx'.1'1 S%0. 26, aT, D&S. 27. Lxc og fribonden er meget stærk.
tedat fulgte: 25. L■l, SdJ. 26. a7, Da8. 27. Dze), Txl+

28. D%T, SxD. 29. Ta6, Kh7. Jo. Sd2, Sc2. 31. K~, f5. )2.
Ta2, f4. 33. Sc4, DeB truer mat. )(. gJ Sllr hvid So2 følger
Da4. 34- -, fig. 35. Kxg. og ml!lll •n•d•• om 1"'9~1ø.

·-------------------------------------------------------------'ilONDEN udg. af' Vulmae Skakklub
FORKAllD: A. Barkhuua, Odenaegade 11, ~ TR 5192

SERER: B, Gyldholm, B'edertot'-ten 17, Vanl. 74)521.
TURN.: H.Barn.bøll, Rundhalmen 28, Vanl. T4-2al9
FRIBONDEP.ø øks. S. Hownann, Rund.holmen Jti, Vanl. 745215
edakt1nn: A.Jacobaen. Stadilvej 8, Vanl. n6927



~EPLEMS.Bl
ga.i:J21.

Generollorsa111/in~en
Den 27 mAj kl. 2o~oe afholdt Vanløa• akakklub general~or---

l!!l'Dli:ng i Jernbm111cat6en. Til dirigent valgteø Verner Pe- ·
tara~n, der konataterøde fo:raamlingenø lovlighed. ~"U{mJUS
aplmøto pro~o~ollen fra sidste genercllforaamlicg, og denn
godkendt ·
I sin beretning omtalte formandøn de relativt d!rlige reøu:
tate:t' 1 b&de div11øionaturnoringen og holdturnoringen. Kun .

- vandt vi. Vinterturneringen var gA•t··
i grund gf Hornbølle &nergieka ledelau.

Alle klanAe!' or a1'rlkle4e, og klubben har DUt grundet Ei
gil Pødera~llB løfte, flet en vandrepokøl1 der 1 mellemti-.
den er blove-t: til et skakbrmt. Formanden omtalte endrtde
klubbe'ns love og em en enarlig revision af dieae. Den økono-
misko eicltl af div1a1onaturnor1ngo:n, og de beslutninger DSU
har truffet, omtaltes• disse forhold gælder iBQr l. diviøi
on og kommer 1 Ir ikke til at berøre Va:cløsa eknkklub1 hviø
kampe e.llø ligger pi Sjælland eller 1 København. Sidste
fest omtaltes• den havde givet et lille underskud. Medlems~
tatiotikkøn v19•r. at klubben har J6 senio~ea, 7 junioreø

os 5 pasøive medlemmer. To af klubbens spille!'e vo.r gået
bol"t: Je.ck Grum og Rioh. He.nøonø øøn llielø B. Hansen, der
omkom ved an trafikulykke, Iorøamlingen mindedes dem ved

rejao sig. Formenden omtalte sidøt, at økakblmdet ikk
ille uakomrne 1 ~uli og auguat mAned grundet sparekniv•n 1

DSU.
1'11 fo:rmandeM bememung foreslog IIOUM.UJN, at man havde

t118trekkeligt med reeerver pi haldane, 1Alades dat pi d•
l&Tere hold ikke gAr ud ove:r styrken. Darkhuuø va.r iklc• amr•
lig tilfreds mad en a!dan crdningt bl.a. fordi de øT~ig•
hold• øt:,rke ville :torringee, øari,t nogle at klubbeu spil-
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lere ikke ville komme i kamp mod •tde :fremmede".
Kasserernn GYLDHO.LM gennemgik regnskabet, der viste en ned

gang 1 formuen p.g.a. afskrivniEg, indskudøreglen., l!tignilJE
sf XSU's kontingent mm. 'Endvidere var nogle udgifter fra fa,..
regAende Ar pi.lagt regnskabet. D1spoaitionsfonden var.af
klubbens mreømedlem 'FABER blevet !"lindet op til 3ao kr, og ud
g·ør nu med. rent,r JoB kr. Regnskabet godkendte■• VER!-IBR PE
TERSEN roøte regnskabet og opstillirigon, acm han trod·e med
lemøøkab 1 flere andre klubber, ikke havde set magen. For
BBmliogen applauderede,

EIGIL PEDERSEN bavde udeat et ■mukt skakbrat øøw·VA»:drepr.u ...
-1e- til klubmestereno Han stillede 1 fcrslag, :-:iilke ata.tutt•r

lle till11ggee præmien. Efter f'lere torøLag·~ blev. det
-;, 1=.~ d121n ville blive ejendom, hvie den blev wndot. tr

gaz:ige af semme spiller
Gyldholm havde stillet et :;rrmltt loinrnsBk:a.køpil til klubbonu rA.
dighed
~CI:!- ;-!_con.:;Eif foreølog, at det kunne være prDlmie i en pokal
urnering i;:~..! ,.... :1d:!.ee.p - en turneringsform, hvor alle•· mad
lammer kortt e.kt ede hin@u1\l~.::.~ E .. D. l!OSS ku.a.nu ~~mce oig det bl
orbehold1; "n junio:c-turnøring • medøna PER LJ.RS:CN :coreølo15,

tlt ladG dot g! aom vandrøprmmie i en·opvanmingcturnering.
Be.rkhuuø mab.te ikko. dette var ø~ godt, idet a.ndro udofz-ti rc11n

u11"be a:f" mød præmien - man villa gerne have, den bl
t klubmedlem. Gyldholm foreslog0 at det blov t,a:1.· engan<,;l

1 en lukket pokalturnering med handieap. 'Dette blev·
vedtaget"
Vona ud■atto i tilknytning til E1g11 Pederøens vendrepræmia
k.alrbrikkør af el:tenb8n, sAlodee det nu er et komplet,- ok•k-

11pil. Be•tyrelaen takkede for det ømukk• tilbud.
Ved valget bløY BAilKHUUS, CHR. FABE~, GYLDHDYi!' og HOTINBØLL

genvalgt , V. OLSEll afgik, og i et ødet valgte■ BE IT?JI?JG JENSE~" ..
Til eupplee.nt valgtes SEJR H0Ulr1ANN. Til rertøor Gg• re?1.aoraup
pleant valgteB httnholdevie 5CH. JACOBSEH Clg !'~it R03ElJ3i1AlID.,

ganttil

Under eventuelt valgte man en ny turneringeleder, hvilket bl
IB PEDERSEN. Desuden diskuteredes mulighederne tor: at, ti ny
lokaler i bydelen. Jørnbanecafflen vil efter de aena11'tefc,ply~
ning0r ~øret lukke i begyndaleen af 1965,

ed et løve for Vanl.øee skakklub og
or god ledeleø sluttodoe genere.lfo,

A:t
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I et garnm.;,-1 t nummer f:ra 19Go sf Telefotwolsk~b,Gts interne ny...
hedbblad °K·:rAS ...nyt.,. r Bt21dte u.nderttigne·de p~ en artike-1 om elok•
tr·onrcgnemaakiDer setn akakspilløre,a Artiklen. inrleholdi: .mange
iut0.t•easan~e opl,3·o:ri.ne;or, b.la aa angav forfatteren, afdiolinga
ingeil:1.Sr K• Kristiann&D, d~t mul.ige ekeistø:r.-en.de øk,e.kap'il til
mindet 10120, 8.1.tFJ/:! et 1 .... tal afterfulst ,af 120 nuller. E}t tal
a& ufatteligt og fabelagtigt G't"ort, s.t den me.nnoslatligs hj •rnc
i:i,..gen. ·mulighed har for at forentill" sig det" f.'or dog at pr,ve
nt give en fornemmalnt a.f' ctørreløens ufatte1ighed I s.n.alruel.ig
gøra~ de~ med følgend• te.nkeekø~øriment,

Hele jord.ens be.tolkning udgør øa. 2 mi1lia.rdør menneske%'.
Lad oa tænk:ø oø, a:t 1 milli1trd epillabordø med skakbrætter og
'brikkt1r blev opstillet. ne:re.tter placeres hele ~ o,rdens befolk
'n1ng to og "to ved bordene• og d& b•egynd1'r• at opille ekak med d.. ,
helt u~attelige haøtigh~d af jn milliard spil pr~ øeko - for
hv~rt pur, Id.at vi gå:r ud fra. at aamme spil Lkk a forekommer mG
end ~n geng. vGd vi ali:øl:1 at der til s;tadighsd spillea l mil ...
lia?d milliarder !!pil pr" øok. døgnet rundt. N3..r der &r spil
let ca. lJl!illiard Ar, ·dnlar en G?litCl nød fra himmelen og henter
et s&ndekorn på 1 ku.bilonillimatarv som den :opbe1rar,er pl=. et sik
kørt at&d~ :Efter f'orløl)et et endnu lrn. millia:rd Br hetrtes a.e.ndG
korn. nr" to, og såløders for'tsætt■ø det, indtil dctr af da Blllll
manlagte sandskorn er dan.net en me.søiv lNgle. t!~r kuglon har nh
ot an aA.cian etørrelaa. e:t en lyal)trA.le(der lø1rnr med en hastig
hed &.t joo oao km _pr. a,sk.) ør l milliard fæ om a.-;- tilbQgølmg
ge an strmkn1ns· ave.rende til afste.nden fra lru.:glenø !"lidte til dq-,,.
ove-rfladø .(,englell har al ts~ ikke hentet alt sandet fra jorden,
f'!ell ml øupple:r& fra and:re kloder) vil skakspiller:ca ·være ni!fi.et
i3eranem co.. lin ·t1end•del af atw1tl1ge mulige spil.

c"n •
..... - '!l!l!--- !11!"1'11!!1!!!1!•

Ti dn6d eller HAN RØRER PÅ SIG o•t

En. a-kakspille.r • der har behRndlet åbningen ideelt• men
brugt et overrnfll af tid, ke:n sammenligne• med døn, der har fun
det· ait kvindeidflal,1 men i mellemtiden er blevet 80 Ar ga:mr·el .. I

I

J



.4
Arne J ~~ob:Jen blev klubrneeteir - han er et par gangs 'blevet nr.
·2, men 1 Al" lykkedeø det, dog med mindat mulig mug1n.

I_ sidete runde øpillede Jacobsen mod Voøø eg Sig. Cbristenaon
mod Vørri.er PttarøQn, dtr vad at \-ind• kunne sikre sig ''akabottt,
Ved remiø ville Verner Petersen og A.JaaobøaD otA. lige, ganøk
viø't hvia Jacobøe11 vandt ait mod Vo11ø. V.Peterøen var imidlortiu
opaat pA at vinde, øå dar ikko bl~v z:.ogen"diskusaion". Men Gig.
Christarisen· torøvarøde @ig med nort solidt, og det helo aA ret
remisagtigt ud. V.Poterscn kom 1 tidnød, men •ar stadig tt
sinde åt vi.n4e - 1 problemernes virve.r overakrød han 1 :38. t:?"'t.dk,
elter Dig. ~iotenaen Tar komm•"t i fordel. ·

Parti•t mellem Jacobsen og Vons blev ■Aledøø afgør•nd• ~er
klubmeaterakabst. Jacobsen apillede it!orra-gambit, men Voaø 'tor
eva:-ede ølg godt~ men øqkkede ain kongefløj, og et par svage
træk VEi'r nok til at sikre hvid afgørende forcl.e-;t. - aem teoreti
kerne s1ger - et and.et er at udeyttc, t'ordelen, for stillingen
ve.r stadig :t'\lld at problemer og begge ep1llernø var i tidnød.

Uvid trak 1 danne etil~
ling 1. h5, og sort avø
øde med b4. 2. bxg6,

hxg6; 3. Le5 et ubeha
eligt træk, man eort fin

d•r det rigtige ).-. L:r6"
4" Tdl f

llvid ml ikke epill
et friøtende Dxg6, da sort

evarer med Tg7t ;. D%f6
Txg2+! 6. Khl (tArnet kan na.turligvia ikke slås) Dx:tJ
7• D88-t- Kn og hvid kan endnu give nogle skakker, mene
"'-rafier Tærgela:a: over for et tårntrak med afdmkkeraksk.

4. -·• Gd7 (Sort kan ikke spille Lxe5 p,g.a. TdB+)
5. Dxg6 lJu gør det ikke noget, sort spiller Tg7, idet hvid
forteetter med De8+. Dette hævde sikkert været den bedste
fozttøættelse for eort, sølv om hVid står bedst.
5. -, Kf8, 6. Ld6-t-,· KeS? Langt bedre var Le7.
Her gjordes heFJ11eligt træk, og hvid spillede 7. Sd5 ! ,_l,t;ftar
hidtidige an&l:yøer er sort fortabt 1 øll8 varianter.



I hjemmeanal7aen havde øort slet ikke set pi dette truik.

artiet fortsatte oAlodøs: ?. Ld4+ B. ~XL, Del+. 9. Kh2, Llr
lo" Txb4 Ifu. tru.ar der mat bøgy11dendo med DgB+ og TbB+
lo.-, Dea. ll. Th4, sta. 12. ThB og sort cpgav.

Hvad ville dør værø sket, hvie aort ølog apringoren? 'E ...
slags hovedvariant villo "6!re1

7. (Sd5)~ ozd5" B. Tel+., Se5 ( spiller eorl Kd8 følger 9g• DgB-'
T:ts. loa Ll?T1 SxL. 11. Dx:fB+, Kc7. 12. Dxb4 og hvid vinde~)
9e LzS, L:xL. loii TxL+, xra. 11. DxD, L:zD, 12. Txf5, TX'l'" 13.
LxT, Lb5. 14" Kf2, d4. 15. t4 og hvid mA vind•

Vøaa og Verner .Petersen delte derefter 2 •. 0,g ). plrdaen mø·
hver 7 pointe. nr. 4 blev Sig. Chri■tenaen med 61/2 og nr. 5
Schi Jacobsen med 51/2 pointo.

De øvrige rækker resultater har vmret nsvnt i F!lIDONDJ~
I l, nkke vandt Ole li""rarideen mød Jørgen ITansen på 2. ple.t1.1:nn1.
sv~Å.::.:vandøen blev nr. J. Disae 3 spillere rykker op 1 mester
!claesoo - mul1gviri skal endnu en .spiller oplj"kkee i m.-klueo
mon detto spørgamdl '!r ikk& helt afklaret.

En mdned ar gAet siden klubbem generalforse.mli:Dg.
Årets skftlnneø'c e tid er inde, dagene tager til, alt står 1 tlo
03så kont1Dgentrestancørne! Snart broder den ator•, altfav
nende :sommør11kakøl•vhød sig, sol!l nattanø velsignede fred e:tt-
n travl dll8• --- Men• klubbens kreditorer sover ikke.

Som fugleunger anergisk krever tød.e, skråler de p.\ penge. ll:r••
vet er uatvioeligt, og kaa■•n er snart ti,m.

Inden døn store fred bliver totøl., ta' øA og f~ de reetan
aø.r ud af verden, Det ville wre ø!t.re skønt, hviø. hver· mand al
lerød~ nu betalte til og med juli maned, s~ klubbane forholde
vie gode t-enoIDI'16 kunne bevl'Jras sommeren over. - r:ommør. vi førs
ind 1 auguot ske.l det nok gi, men ø.\ ør det bare lovl-ig· sent

ALTSÅ , MIN"~ UERRER - KAS3EI-T ER ÅBEN.
oxoxorozo

Vi cittirer h-a KSO-nyt, a.pril 19641
Da der har hersket nogen t~ivl om alderegr~nsen for junio
rer,. fastslog hovedbestyrelaesmødet. a:ti FIDEs officiell



g.æld•r, dvs. at rnø:a er junior til o~ med det kvartal
hvilket man fylder 20 Ar.

VS har hidtil praktisoret 21 åra grænsen, som altså ikk
gælder mere. Døn nye a1dei~ogræna e tnader for vort VitdkoUllllend
kraft fra l •. juli.

n~ n

·Krøniken fort:■llor, at man 1 Peraian ter 3-4øo l.r øiden ( øom
1 mangfoldige andre lllllcle) af og til skulle vælge en 'tJ7 ·etatJIIJ
miniø t ar; .. .

Ma.n.havdo i ziæVDte rigo et ud af en ~anske ~ærli d

at vælga den mand, som man lrunn~-betro dette vigtige hverv.
Man lod et pn:r "ke.kspillere( antagelig to, der ikke spillede

e.lt tor hurtigt) spille et pfiitti. Hviø den udvalgte J..cunne bo-

tragt& epillot til e:c.de uden gøre nogen bem~rkning, su bl

hen betragtet som særlig egnet til denlle høje stilling.

1'Hvis man skulle. anvende rlanne test 111.itild:i(.ts, ville der
sikkert vær•· ma.nga lande· uden etaterniniete.r I" •

FHII30l'1D~H udg. af Venløee skakl;:lub.

j/ormand= A. Barkhuua, Odensegad& ai , ø. 'l'R 5192
Kssae..:·er: B.Gyldholm, IJedertoftøn 17, Vanl, 743521
FrtISONDEKS eksp. : S,Hcumnnn, Rundholman J6, Venl. 745215
H3dakt1ont A. Jacobsen, 3t adil vej 8, Vanløse. 716927



21. argug

I 1961 havde klubben en jubilwmøturneriog, og da man hav
de suc'ce■ med den. gentog man den. under navnet ve.nløseturn•riil•
gøn.' 81date' Ar "sprang vi over" - grunden ubekendt ·- men· i

-~•r n ·,igen med d«!nne opvarmningøturnering, far: dat· ør dø
o 'I ~r·et~ter vi 1· .3. diviøion, og for at nt· •n go_d. poei

on 11 øp_løbet, om oprykning· knaves en god PJtart.
,:. r

Turne~ng•n spilles eftør monradl!! ~stem over .5 :rundør.g o
for 9:t ·uridgA· .hmngspartier e1, apilløtiden øa:t til 2 timer ti
hver. Der apillo■ i Jernbanecafe~n ~~lgende o:tiodag~: 26~ aua,-
2., 9., l6å 'Og 2.3, septamber - hver runde begynder· kl:. 19.Jo.
"''Orm.'ler man· niere end en time torsent rognea partiet for ·cabt.

I t\11•nør:!ngl!ludval.gøt har man beslutt ot, de~ skal være 0n
en t.Jrnarii:.:~, hvor alle kan d.eltagao Kender De en ( eller f

re) ~~r har let mindeta begreb om skak, ø6 inviter ham (hnnde)
·til d~ltagel■e~ Der vil blive oprettet rækker for alle opille

rker :..._ f'oreløbig kan mnn tilmelde sig mesterrække, l,., 2.,
ller 3. række alt otter 0pnl■de re sultater 1 vintortumering,

• I • <.
Indmeldelse kan e~e 1 klubben eller telefonisk til Jacoboe

716927 ell■r·.uornbøll 712242. Sidste, :trist for tilm•lding
t til lørdå.g·d. 22.a.uguat. Indskuddet er aat så lavt so

5 kr,, og der bliver - alt efter del ts.gorantallet - 2-:; p,nx•w,J,,

1 hv~r ~k~•• Sitol.eelevera ind.amci er Q.tjg øa.t tii 215,o kr.

SK ~~J..' GT·~N
rene~, forb!. Der er jagtet hele sommer

le, hvcrimod·ikke ra~ mange he.r ha~t m9g
turneringen·. Har· fører Jørgen Haneøn k

J'llCIre end r.•
1VOX"B for 80171m

I nkalpejagten b



en bliTe intaree~
n. Degge spillør

mA ogaA lsgg
god.t blik for

Arne Jacobsen taget f~ring med 177 pointa foran Plachta, dør har
:5.3, Sch. Jacobsen har 1)7 tat fulgt a~ sv.Å. Svendsens 135 •

Jørgen Hans•n 124 og Liver•age 118.

..::
1orøvrigt vil øpillerø som Placht& og Svend

ante bekendtekabør i de kommende tur:n,:,ri?Jg
mdlbevid.nt og aolidi - :rarlige for anhve
mærke til døn un&o Finn Lauritaen , der he.r et
pill•t•

Her er 8andsynligviø økalpejs.gtene korteste parti ... Pe:t"
Larsen apillo:r hvid.:

l. d4, d.5. 2. c4, e6. ). ScJ, So7.i 4~ Lf4, Sc6. 5. StJ, Ld.7.
6" Sb5 • Tc8. 7. Lzo 7, T:xL. 8. S d6+ mat f

KNr IERV[E\V vod Chr F

il Grl
yngste m

b1.1i.1""'•
nde:n"' A.

t'ormand for Vanløse ekakklub?

mig øtolt af at .være formand fo
men oomme tider Har jog følt mig
r ligefrem nedslaet. når det vi
serer aig mere tor andre fornøj~

:tg
de

Det er Pl~IDOND~Ne h
ans medlormner - lig
t få. dem til at ud•t
Som naturligt er, L

Da.rkhuus ---

--- Hvorde.n f'øleo det øt væ
tl\rligv1a tø

denne fortretfoligo forenizig,
lidt trykkot og til andre tid
er sig, at modlømmønG intar
leor om onsdegon"

--- Synoa du, det e~ et va~akeligt hverv?
Hej, ikke med d'l9n glimrende atøtto jeg har 1 betstyreløe11,

--- Er det din hensigt at føre klubben ind i eærlige 8por -
f. eko. at eøge tuarmt'rt1 bekcndtakab mod omeg:nøklubbarnct?

Vi har jo tidligere haft venek&bømntch~r med de nerliggøn
de klubber, og :aavnlfg øynea jeg. vi igen skal prøva at ~A on
match med Valby~ Dog øynos jog ikke, vi ckal ladøQ ind pA det
ss.?rlige spor, der fører over til "Se.lling".
--- Hvad: er din persol'.l.lig~ meani~ om ske.Ir -- begrebet "•kaku?

Skak er et ude~ for al hasard ligeende apil~ et øpil, der
fir folk til at tænke eig om, før do gør det næete træk. ø!val
på brættet som 1 livet. •
--- Hvorfor spiller du salv skak?



Fordi det morer mig ---
-- Er -en formand i stand t'il at aplejse medle1nmerne øammen

til et kammaratøkab, der vil gøre alt fol' deø&s klub?
Nej.

--- Til sidst et lidt delikat øpørgamil -
I!vordan vil du reagere. hvia der pludselig kommer er d!.me •hu
være sig ung og smuk - allctr ga.m1N1l og 27:tlket, og forlanger
blive medlem e:L klubben?

Absolut poaitivt, hvadenten dei Tar en ældre eller yngre
dame a ,:(HvJ.■ døt -nara sig •n ung og amuk v111·e. j ,s med f'ornl?l;J el
e eolv tue mig at hendes indføring i akakke»n myøtørier!)

.
... 1.51072.S

All:~ra_de d. 11 ~ aeptamber starter vi den ~ørate match i :,.
div1,1.~.n .å~1 vi _økal EJ~ill1 pi udebane mad Jernban•IU!' skakklub .
A vlidt .vi ved landets otørrrtø akakklub. Sidste år klarøde d.c.t 't ... • I '" ~ • . •

ne k!l:1}? _s.ig pmnt 1 3. division, og da d.en ikke hf,r deciderad
topcp:l_llørø haz- vi en cbe.noa for oejr i 1. kamp pd udebane ...
!mvnlig. på grund of vro vanløaøturngring. Vanløøos hold komm
til at beat! ai' følge;ndø spillere ( riT.!kke.følgen ør dør ikke ta
get ende1::1,g stilling til ttndnu):

Jørgan Hansen
Tiicb" li
sv. Å. Svendaen
Sci'l~ Js.oobee

Sig. Ohrlatonnoa
EoD.Voarn
Verner PøtGrsen
Arne Jacobsen

neeørv ~r: Ole Frandaen og V"' Olson

Holdet rAr udak~pe mod J-..rnbanonr Hillerød:, Hel
eingør-, Gladøakac,.

Iljemmeka.mpøn'! bliver mod Virwn" Lyngby og Sundby" Det bli
ver eå.lødffø i..-un kampene mod Helsingør cg Hillerød, der bliver
eøndog•kampo~

MB. Dat bliver muligviø d. 8, september v.1 ekal møde JS -
eå vidt vi ved har dø spilledag 2 garige ugen·i:lig,

Og øå skal vi ogøl anart til at twnka pil vø.r interne it,
ne1,1q. Den starter vi på i begyndelaen at oktober, og det er
lart. at vi fortsætter ·med de f'aate runder, eem sidst• Ar ubø-



tinget b].av succes. Og 1 mellemtiden har vi ogo_A. :t!et ny tu:r
neringsled•r Ib Pederaen, der alle~ede har vist aina evner vad
ledalsen af skal.pejagtet1. I løbet af' september vil der 1 klub
ben blive ophasngt en indtegningsliste fo.r den in.terne turneri

--00000--

Stormeater Bant La.raen klttrodø nig ovør al ~oiavantn1ug
zoneturnor1:agono Han havde øgentlig h~llør ikke regnat møa. on

. dølt_l. plAdo, hvilket han gaT udtryk for 1 en radioudøendel
foru,ylig. I løbet d august kommer endnu 6n, hvor Il. Larsen ka
røkt øriserer sine modstandøro ved kandidatturneringen. Denne tur
nering ap~lle• dEinna gang 1 matcher. B.LaNlh etal møde Ivkøv
fra J\lgOø;Le.vitn, og alle 11kakBfdllerø øor med 1nt el"eøøe pi dia-

øe opger. Efter turneringen i Am
sterdam bar den tidlig ere verdene
ster 3myslo~ udta.1t, at D. Lar

neM øpil er fjernt fra teori eg
skabelon. meget selystmndigt o-·

originalt. Han ans•ø af Smyslov tor ru■aørnea 171:')IJ te virkelige kon-
kurrent. ff Før Amøtcrdamturneringen ka.ldto man dan unge mnerik&
ner F1aher v&stens hAb nr. 1. 11u,efter dan etrllande Q'lloa,ø 1
i11terz0nc,turnerin,gen kan Berit Larnnn mod røti:ø kø1dsø at nyi;
hl.bn, · .

Ingen ved hvorfor Fil!lber aondto e.fbudt r..el"Y ikke do amerii::nn
ke delta~ere. Man do. ban tidligore_ hai- stillet ret atore l?lko

nomiake bet1ngelsør for ein dsltag$laa, kan Ara~en måske find
her

FRIBONDEN udg. at Ve.nl1

Formand: A. Barkhuus, Odenaogade ll, Ø. TR 51S2
Kus•rer: B. Gyldholm, Nødertaften 17, Va.nl. 743521
FRlBONDEDs eke. r s. Houmann. nundholmen 36, VaDl. 745215
Rode.ktion: A. Jaoobcen, Stadilvøj 8 • Vanl" 716927
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1 2 gruppor. I gruppe 1 fører V. l~adsen nied 4p. A ~ Dyrholm,
H" La.roen og Bang laele-en har hver ) point11 - de tre sidst
nævcte er epillere"udefra~! og da har klaret sig ganak'e foz
træffeligt - viot mpilløs :ler ":-;odt sk8.k ud.en for Vanløse
skakklub.

I g,;;;,.i.ppa 2. har ikke mindrø end. 4 .epille,re J p 1ointø, nemlig
Jens .....:awardaen, J ~ Høtmel"'k, Hemdng J'ensan og I.lex f.ndereen -
eA her bliver 5 og sidøte runde afgørende for placeri1:1gen4

:·å h~r vores divisionshold. begyndt turneringen. Der blev
lsgt i",o:r 1 Jernba.nenø skakklub 1 Sølvgade - vore værter msng
led11t deres to topspillere I rnfln slligavøl fik vort hold ban
derne fulda., :?eeultatøt 4 - 4 ligger dog nok noget 1 under
kanten - vi var ikke heldige nok. det akai" wan jo værs i skak,
for b&de .aøh. Il Fine en, der havde gevinst en overgeu1g. man ae
t'lere r-i"tte kærapø for rornis, og :::ch" Jacoh1aøn • der h&lt over
e'\ bee<Jt telse af sin 2 w række, var 1 hvert f.ald gode for 1 po
inta. Jørgen Gans,an lod 1 el. ein godhed et helt tårn forblive
i slag ø \/oes var blevet indlagt t og r:arkhu:ue fl'IJtte indtræde
p3. 3 a plad.gen, me n !!!ad 112 time t1':!indre Ya.r dat et for stort
hc1.ndicA.p for vor forn:1and~ Vindere blav V, l'etersen, !.• Je.co,b-
s,en o _:!; ..3ig. Chrla,tensen. iYend .\. ~vendsen - debutant• o,g
1 •• llanø en fik remia. !'idt i vor 1111,e ael vf'orherligelal!!I mA vi
d03 1:i:ke glemme 1 /.t Jernbtinen virkelig spillede stærkt. r"Or
randen betroede o:a, at de 45 første sp111ere fAktts'k var li
ge :..=;tærkø. Ikke sA mærkeligt at vo,rt A:ndetbold tiredngen ef-
ter tabte t1.l Jernbanen med 3V2 ... 4'1/2.

LJøtte bold be~tAr af følgenes apille~9:

l: Uffe I'cumann , 2'" Loilund.
4""' Ib :"øderE18D... 5. Hanning Jenoen.
Verner Padeen- 8. }~urt ~!a.nsen.

Jo Juul ~;ørenseD.
6 i, Alex Anders en;,

Vald.ø- Jensen Flrm Lauriteen.

V{)rt 2, hold, der ligeledes spiller 1 K.s~u.a b.oldturne
ring ( 1 ... række) Jpillede fredag ude mod skakklubben af
1941- Hvis vi ikke husker galt, var det det en:.aate hold., aom
donne række sidste Ar besejrsde. Og i Ar ?? [Jiør ekiirte, det•
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at holdet kozn hjem mød 71/2 points af S I I! - hverken mare el
ler TTiindrø t D~t er leng tid siden~ noget ligne.nde er eket i.
vs. Vi huaker dog hin berømmelige Jc11mp mod Bsnkerne, hvor- ~ich.
f:ansen sorri sidste mand vandt og vi en·&g os ep pA l (, pladsen 1/2p,)
foran I.s~ Yngste mand. Ole Frendsen1 \rak dat bArde læs pi
l. pladsen cg mAtt~ nøjes mad remis - resten vandt.

Dette bold, som p.6 en el fortrmffelig mAde har vist vor(!
to øvrige hold, hvordan man gør dei:, 1;le·st od af:

1 ~ Ole '.Prandaen1 2. B. Gyldholme :, o Iloeeneta.nd ~ 4 c- Hvalsø Pe
·tc1rsen. 5 r. }:aatner. 6. Plach:ta. 7. Fe.bar og a. IIj" Ilarmen~

Heserve.r til de-;te hold ert D" Liversa.ge. Hornhøllt Faher og
H;j. Hansen'°

Eouwanu havde sendt afbud og ~a.rkhuua hsvde del ta~et ·p,å
divisionsholdet"

t\. ,.,
jl V

I.I
?1"./Tr 7:' l/1'" :-- ,;(/·.

I , C .. = .,. .. •

Vi traf vort æresmedlem - trak hBJr1 i.nd 1 en krog OFJ begyndte
atr!\kø et trødia grø..d9 forhør. --~-

Hvorf'or er du argentlig blevet ærøarottdl~m??
_ ... Ja1 hvem ved? Dør er vel nogsn1. der har ment, at jeg skull
li,ve videre med s!de.n en. lille hlotr1et i knaphullet.
Hvordan fandt du pA at etarte an økakklub i Va.nløae?

Det er nok f'or omstændelig en bi.øtorie :fer bladets forrJat.
Jeg flyt1ede til Vanltøse i. slutningen af tyverne og fandt ud e..f,
at men alru.lle ind -:il byen, når man skulle spille skak - .Jeg men~
te imidlertid, et 'Vanløee var stor nok til nt kunne bære ,en k1u1~ ..

og jeg fik øs.ml-et 6 ligsisindede og .rstertecla· åe "Va.nll!se Skak
klub".
synes du ikke, at navnlig de unge spillere bør kende nogRt ti
klubbene biatorie?

Deetyr~l~en har b~atemt, at klubbens le~nedel~b skal akrlvae
pi\ en 1ndgiende måde I hvor vi. da 'Vil komme ind pA dotaillerne
Hvo.rfor har du sa1·v trukket dig til bage fra ladela,en?

Uår man er 75 ( 11st0vets ,Ar")? bør man lade de dygtige unge
·tromme til ... Vi bat" jo nu en energisk formand, d·Gr • aom han selv
siger - med. b,j~lp af en glimrende bestyrela e" nok vil kunne kla
re b 0gr,,. berna ,.
liar du nnget særligt ønske for klubbens fremtid?

Je -~ er glad ior ; Et't vi har f'!et en del unge stærke spillere



~~i,m forhåbentlig vil kunne føre kluhbe·n op til det ry, døn har
haft ongang - endvidere, .et det gode k~mrr,i,ra.t skab~ aom tidl ig-e?"e
,i:,.- kend-etegnet klubb11n. vil kunne gensk.e.bva - og e.t klubbens

r-sriornm, altid ml nære spillernes ærgarrighed....

' \}1.'DA 0- D. e~

ONSDAG DJ 14,i

t.._,...iAG D. "'"'~ ... ,
u~ 25.

uAG D,:, 28.

8-e:!ll'.L'.rk all eredi! JIU, a.t OTifle.ag d_, 4" novembe:r t-r. d•er i~un e"'Dil
l 1?11i.ften.-
01: .. J:.G D. 3o. søpi:t1 Divtøionaholdet ap!ller hj1tt:im.G mod "iirum

økftkkl:uboo DER STARTES KLo lBcoO
ONSDAG !l. 7" okt .. ]. }toldet\ øpiller hjøøm& mod Gladatnte! Sk;ak

forening" todt~gning ttl '\riY-1teirturne~i:øgen alut-
t•r"
okt. 2 ~· ~oldP.t spiller udg mod \'nlby Skakklub.
Umtf'd.ingevaj lo"
okt, VIlfl'ER!UR?ffliHNGER STARTER~ Alle kiaøeer
øpiller 1" rJnd
okt. :l. nkka e·piller 2. .runde 1 vintez-turnerin-
geDa ØY'r1.ge rm'k'll:er evnt. h1Dngepart1sr.
okt" Divieionsholdet :;pill12r 'Ud!!· ~cd l:!els1ngør
Ske.kklub, Peder "Fr&nt1:tnsS?i•J"nldO l a. H1ller.ød r

2. holdet ep-ill1r hjem.11e mod Gi.a.d•gnxe Sk:akfo:r-
øni!Jli.• Mc,: rækken aptllør 2 ~ rundi7. :3. række evnt"
hænge- elle·:r manglende partier"

TO:~..iD.AG D. 291" økt ~ 3" holdøt epillur ude 'moc Brøndby•arneø økak
lrlub" UngdomøgA.rden., Rrøndbyøstervej 93

or;sU/1.l'J D, 4" oov. I N G_ E . N. S P I L L E A F T E . N
.-i _,,..,!llllill·m-..., ..---.--__.. ...---~--- .,.__.,.. ...,ll!!il!II_.__.. .... _i&a, ..,..,;a ----~~- ....... ..-- 'ill""!'-~· .....

KØIJtNlU.VNSM'SST'l!:RSKABET pA Kirsøbærbavenø s,kolQ, fl.k mlJgkø ikke
helt den forventedl!I til11luini'ng ... Men overraekelser -var den :t'uld
af r Hverken Beut Larøøn el1e:r :P& Ole.foaon n liadø til topø, hvilket
d.erimod lJkkødea :for J ~ llve:nflkilde. Vorea Jørgen nønaen havde i
mesterrækken. banuterne .fuld'1 - men det var ogsA skrapt B ølekø.bg 'hin.n
var kommet i. Vi her ingen af' ,Jørgens partier fra. turnerit'Jg8ll1 men
derlmod et enkelt fra KSU t • k:øbenhavnøtur!L spillet au 2o-2 ·64

Hv1.d. Jørgen Hansen Sort: K~L'~ ltinch K.~

St3
1

d5• 2~ 44, ,g6. 3, o4, c6. 4.i ScJ, 1g7" 5a a4, d,::e" 6. S.xø.
~ 7. Le,, SdT. ,B" Le2 ~ f5" 9e Seg5, S:f'S~ lo. Se5, ~~ 11. dxe5

~e2~ 12 o DzL, h6" l). Sf'J, Dc7" 14 ~ 0-0, 3ei6. 15" Sh4, 0-0-0.
: T!dl, Tb7. 17. Szg,6, Tg7. lBa Sf4, Dxe5? 19~ 3:X&61 Txdl~ 20

"'it'r • Dxe6 ~ 21,. Lb61 Txg2+. 22. K::zg2 ~ Dxg6.;... 2). Kfl, ub6. 24" Dd],
1in8. 25. Jn:f5·+-, Kc'1 •.2li. idJ, c5. 27. ln115+,11 Kc6. 284 ld6+. Ke7.
-.q lrg6+v: K~B. Jo. n06+ op,givøt.



EkstraordirJær generallorsamhi?J
Alle medlemmer indkaldes hermed til ekstr&ordinær gene

ralforsamli

1 klubb

1,.'1.QSORDEli:

lokaler.

l.
2. E

t ''"det lokale

--- 0000000 ---

Ja11 så skal vi flytte - det, der hc:ir været talt om i fler
om gang p~ gang er blevet udsat. Deatyrøløøn har

~ tmerne ø:tter egnede lokaler, ~en ~et har vist ei
re &n særdeles vanskelig opgave - Vanløse er simpelthen

nderudviklet pA dette omrAde. Som formanden redegjortø for
forleden, vil der mAske i forbindelse med flytningen blive
tale om en konti:t1genttorhøjeløe, og derfor er det af meget
stor vigtighed, at eA mange møder op

Vi minder endmi. en gang om, at onsdag d. 4. novembør har
klubben ingen spilleaften.

D. )o. september spilledes den anden runde mod Virum skak-



klub, og resultatet blev en kneben sejr til Vanløse 41/2 -31/2.
Verner Pedersen kæmpede indædt på 1. pladsen for en gevinst
1 et t_Arnslutspil med en bonde more, men trodl!I alle forl!løg
rakte det kun til remis. Endnu 4 røg fredapiben - A •. Jacob
sen, rtich. Hans·en, V. Oløen og sen, Je.'cobsen. Sch. J, havd
til det eidste reelle gevinstchancer mod Claus Christiansen,
men de blev ikke udeyttet. J .Hansen og Svendsen vandt

Heldets tredie kamp blev spillet d. 25 - lo mod Helsingør
i Helsingør, men det gik helt ekæ.vt for vore spillere. Kun
de tre øverste brw~ter formlede at acore points, og resul
tatet blev 511/2 - 21/2 til Helsingør. V. Pedersen øcorede igen
et helt poijtø bg har 1 tre kampe opnA.et 2'1/2 l.l VoBs sa.d igen
ved),. brættet otter et kortere fravær. og tog ligeledes hele
pointet, mens A. Jacobsen, trods 4 bønderø overvægt kUn fik
recrl.ø - pA grund af tidnød blev en evig skak overset. De fl•
ete mente eikkert 1 a.t \lfvendeen igen ville tage points r men
~elv 1 et alutepil med uligefarvede løbere gik ogøn det hal-
ve ,poin~.

Liiv1sionsholdet har'således i tre kampe opnået 11 pointe •1-
1~:r en score pA 46 ~. lJei; kan vi ikke være tilfreds med.

Il holdet fik en :flyvende start med 7V2 points mod 1941,
~•n tabte e~-helt pusten ude hoe Valby skak.klub d. B-lo.
l'lerø øsd og strikkede en god stilling dårlig - kun Kastner
fik et point til klubben. GaMke vist var det Vs.lbye 1~ hold
vi mødte, men begge hold har efter sidste lre turnering pla
ceret sig 1 denne klasl!le. øå vt kan naturligvis ikke indven
de noget mod holdplacerinsen. Poret par år siden slog hol
det Valby, men sidste A.r og i år er det Valby, som har truk-
ket det l,ængate atrA.

D. 28 - lo mødte holdet pA hjemmebane Gladsaxe; He
eultat 6 - 2 til Gladasxe. Kun Kastnl!!lr og riacbta vs.ndt. Kast•
ner scorede siledes for 3. gang fuld point 11 'Man dør blev og
ø:, al12.1set en dal - en af vore spillere blev således sat tne.t
1 lo træk - i deIJD.e klaeee burde det ikke finde sted - selv
om det var et støkt Gladøa.xe hold. PA 1. pladsen spilledl!I
den tidligere elitespiller igon I(nudsen .... og vort divisions
hold fir sikkert hænderne ful.dø, n~r de møder Gladsaxe,

Præcis samme resultat opnåede III holdet mod Gls.deaxe ( 6-2)
Her var det Verner ?.~&dsen, som scorede sit 2. points - vor nye
turneringsleder Ib Pedersen tog det endet. Samme hold spillede
d. 29•10 ude mod Drøndbyernea skakklub. Im1,dlert1d resterer
et hængeparti, sofll Finn La.urtteen sandsynligvis vinder. og



resultatet bliver e:111.ltkert uafgjort 4 - 4. Uffe Uoumann vandt
p1 l. pladaen og igen Vandt Verner madeeri,

Vanløse ska.kklub har førhen udsat en scorlngøpl'æmia til-den
sp11ler" som dsltdg i alle kampe og som scorede loo ~. Uen vi
skal helt tilbage til 1955, da der eidat blev,uddelt en sldan
1 klubben - lykkea det i Ar??
Kaetner-cig Madaen har chancen.

--~-- ......--~-~ ......

I vor intervi0

-- Uvorfor spill
Fordi jeg kan l
-- Har du ti.dlig
l!~j • Va~øso sk

r du eke.lc?~,
re spillet
kklub var d

-

re klubbor ... f.eks. i E:nsland?
rste skakklub jeg kom i -

rie tager vi nu Rornbøll under behandling -

oc; OJ.8Y •
.-- .Ca har jo i nogen tid været turneringelede:r til alles til-
rre·dsbed - hvo!'for vil du pludselig ikke mere '?

1·ord1 j ee; vanskeligt kan n! rettidigt froJ'l1. En turneringe-
~ -leder rpa eei,,~aagt Viill'& en af de fø1•ste I nlb:· han skal sætt~ d
~vrig8 spilløte i 2an~ - derfor-
-- Er du træt??
Absolut nej.

Kan du ikke P~- en eller anden ml.de lj_~teP til at fortsætte?
Dom jeg sagde før, vil det sikkert ikke gavne nogen.
-- E'r der noge·t andet spil, som du holder af?
Jeg kan og■I lide at spille billard, ikke så- meget for spil:..
lets egen skyld, som det at have det moracmt sammen med gode
venner.

~ -·· MCtL.t·.I' du, ut det vil rokke ved klubbe·ne stabilitet, st vi
ytter et andet sted hen?

Jag tror, det kommer meget an flA, hvor vi flytter hen. Får vi
et loltalø 1 kiklturcente:ret. mene:r jeg tværtimod, at det vil
styrke klubbens stabilitet, ogsA om vi ekel betale m1n•e i leje.
.. - Mener du I at der er en eller anden ting, vi kunne gøre fo

_t vække interessen for skak her i sognet?
Den Abne turnering, vi lige har afsluttet I viste· jo, at der
deltag mange "ikke medlemmeru. ed her var altets en af metoder
ne. Forøvrigt mener jeg, at der bu:rde være et eller andet fra
Vanløøe ekakklub i hvert nneste nummer af Vanløse Folkeblad •
-- Er der noget I du eærligt kunne ønske at sige til de ynP.:re
(og ældre) i klubben?



Jeg rlllø ø:DBke, s.t nogle af Tore topspillere II eventuelt pa.
skift. ville ofre en halv time hver onsdag før hver ruDde 1
te,r:turneringenD Teoriundervisning i åbni.ngsspil er der si
me.Dg& s.i' os, der ville have stor glade af ... - .. og til d
ak&kopillere. :· at vi har et udmærket bibliotek, øom gern
ne~_bøger ud t~l medlemmørneo

'l'orsd.ag 4. 19 • no• ..

IHGEN SPILLEAPrElf.

EKSTRA.ORDlll.:R GENERALFORSfi.?UXNG.
Dereftsr manglende og evnt. hmngøpartier.
DIVISIONSHOLDET spillerude mo~ Hillerød
skakklub, Hotel København. .
III holdet spiller hjemme mod.Valby øka■-

klub. br1ge manglende el111 hængepartier"
II holdttt spiller ude mod KehBJJhaVD8
kakforening, KFUU, Rosenborggade.
• klasøen og). spiller J :runde, øv

rige :rækker 2. ruDde i vi.n~arturneriDgon.

DIVISIONSHOLDET epillør hjemme mod Ly?lg
'by aksklclub. Der si;artas præcir,; kl. 18000.
(.:vrige rekka1" lmngo- eller ~e.:ngle!lde ni-.r
:tier ~
II holdei; spiller hjemme mod Studen
eningena skakklub. 2. rekke spiller J •
runde og 3 række 4. runde i vj.nterturne
ringen.

II spiller ude mod KHS, Vester Farimags~
gn.de 17.

Onsdag d~ 9 dec.

Onsdag d. 18. nov.

OnsdM d. 25 nov.

·Onsdag d. 2 c dec.

Onsdag dø 4. nov.

Onsdag d. 11. nov.

VinterturneriJJgen er i tuld gang, og der spilles med fast
runder - dve. man skal cøde op ti~ dieee ninder, eller a~tal
~ed modstanderen onsdagen ~ø~. at mnn ik~e ksn kømme den føl
gende, onsdag. Af'pud kan pgs! aendes til J~cobeen (716927) eller
Hornbøll( 742019).

FRIBONDEN udgives af' Vanløse skakklub
Formand: A. Darkhuua. Odensegade 111 ø. TR_5192
Kø.sser~r: B. _Gyldholm, Uedertoi'tøn 17, Vanl" 743521.
FRITIONDENS eksp.: s. Houmann. Rundholmen J61 Vl!Dl. 745215.
ned.aktion:~ A. ~acobsen, stadil Tej 8, Vanløse. ·716927.

nd af overvældonde sto!mz:mgde vil r~eult
ewrneringea først komma 1 mH1ti rar'•

fra
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ldt til
-. Til ~
Ja.ml

den
f'ik
ne pas
øvrig

8
e torada,r.. Til geug

- men han
to god

ndc sættes til lo kr" p
cm.ligheder :nænit.

deT
K'

re stoa.ar
:okelt sang om m

ld var Kulturcentre
t vi aandsylll
r~ Kontingentet kun

ned. Endvidere blev de

Houmrum gav 1 den 11. time endnu en mulighed,. no·m1ig maz
ketenderiet i DSBs signal by,gning vad Ve.nltase atationo

a.:rede herpå. at DSB ikke var intøresserøds i.

sICo den b~.1.
etækks klub-

iDgamulighøder, Kulw
rester• ville øik-

gjorde opmærksom p! de serv
t gav - fiere "ko~er eller

'f'rel?lZ'D0de 11

.Faber mento, at ::i!::ak ?ar en billig hob~
igste - og :forhøj elsan t.J. lo kr. vill

bena fortBe.tte trivøel ag 1nulighed.,, ...- •
Sig. Cbrietønsøn ø"tøttede formanden •.men pegede på - med

henblik pA. restancer i sommermA.nederrie - at lade kont-
t et vmre 8 :r 15 kr. og dermed ko:ntingentf'ribed i so.

der-ns"



sig til r!\digbe d f.or denne serreri:ng.
uron Ro.smueeen støttede ogaA formandene og mente ogøA.. at

ret gav gode muligheder f'or klubben.
Rosenstantl mente ikke, kontingentet ville være en tær-

el, r-en pegede på prob1amet "1øee"mødlemmar - dv.R ,., med
·mmer, der melder sig ud 1 scmmermbederna. Foreslog 9 x

i5 kr. - do sidste 15 kr kunne passende danne resel"V6.

0

i:•

I

I

~•

ALL~ANE

2 krm pr. medler. mdl- var ·tilstrekk"-

•--
-

gerne he.Te, man til.godeal juniores og pR_H
og mente kontingentet kun for disae bur-

~- t alteA det halve af aktive senio?en.

Da ingen mooJ.flmmer havda noget at indvende mød fiytrd.n·
gen til Kulturcentret eller kontingent:torhøJeletin, f'ormul"•-·
ede i'ormendan d.et slledeø. at. V "s. nytter pr. 1. dee

til Vanløse Kulturcenter, og ~t kontingentet ~orhøjea s
· o til lo kr. for aeniores, 5 kr. før juniores og paBtP

yc medlar:.mer. På deu ordiære generalforsS.tlling i E!lB,j må
.ed kunne man tage stilling til, hvordan betalingaspørgA

mllet da tog øig ud ag om noget akulle endraa. Kontrakt
au ICulturcentret skull.e teg11es :tor et !r.
1'.fstemningen gav til resultat, at lool (vistnok) stemlie

for fors1e.get •
Derefter afsluttedes døn ekstra.ordimere generalforsamling
ed ,et trAfoldigt leve f'or Vanl.øae skakklub og med tak til

dirigenten i"or god ledelse. u••I

/

A• Jacobsen mente1 det ville være mere reelt med 12 x lo
r. - "løse" msdlemmur VBr isolerede tilf~ldu.
Sig" Cbriei:ensøn henholdt sig til" at ka.søereren
rda lægge penge ud 1 sotmuermlned8rnø, bYilkøt i st~

omfang kunne undgls mad 8 x 15 kr_
Henni.Dg Je!lSen støttede 12 x lo kr. 11 idet et kontingent
l 15 kr" mAske villa "skræmme" folkepensionister og lar-
ing~ ..
Kassereren menta

.. igt.
Ra.ømusson vill

d
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Klu.bbøne pong~sa.ger h,!rr i de =itlst e mAneder ænd:rat sig i "Il h.61 ...
d-!g rttuiJ3B,p udon at de dog kan 1-..at~6nes som hel. t tilfr;_dJistll
lende" Vi hex pr1o 20-ll 54 m-odlemmer, h,1lkei: 19:r en freroga~
pl ca" 1.5% øidon gr.:ne:ra..l:fors&ml.iJZgt:!J i maj" 26 medlemic1&r sr :!
~stance med ia.l t 7J mln9ciø1" ~ miadens 16 :medletmDBf' hvfilr har be
tnlt 1 måned t'orud,
I sommer og f~:rst p,l isf"t:9råre-t af'Vikl&do ri Bll so:m:m.erturUEi

rlng, en sks.lpoj agt samt den &bnta Velø11H1tur:n0ringv lle:r reste
rs!" sua.di.e; 1nd.ok,.ui, nemlig hunholda"ria J,, l øg 4~ - 1fu l'.!1:!.:! vin-
te~tum1eringan i fu.lg g2:D3, bort·aet f'rta. indb~t-aling af i?illøku.d"
D•t d1.,.oj •r ~ig om 24, el!a:r 'ha.lYdslitn ~f d.altagern.s ! ... Det Bl'
faktiuk ikk:e ør1:rli.g ~r.lnagtig't at Vi1:t'Ei ~,ui:Gra.r, og livin ba:n nGd
la1ggtt!' embG-d•t til Di!Jsi;e gøneralfors&!Jl:l:!:tig, er der m!øk:e ikke
noge·t at sige til drrt.
Det økal lig·e bel;'.":ærkois t at fremtidig• hvar vi arbejder i D7G

( og betydelig dyl~re) omgivelsar, ar dot absolut n.a:_dveudig t 11

&.t alle er a jour med. kantJ.ngeni:et. Iiu.sle~en skal bet&lee ti1
tida:n" og da klu.bbens økonomi 'lrn.ls,:r pA •et fornuftigt g,ru:rull!'lgt
burdi? det hti.!ller ikke 'f:-!re n.ogc1ii problfrm, blot pengene indg4i-
:re.ttid15:t t Det drejer eig: ttd~lukkend.a OM at få. ud.ryddet r@.stt1r
af ga.ro\'11ll elo12dris:n1 og to:rhl<læntli,g lyk:ke3 ·det med tiden,
blot det Biget ofte nok os: tydeligt n11ko ~.,...

!!:r" rede.k:ttr!
I novamb.ermi.mmøråt af' FlllBONDEH udte.lte- llorm:bøll i et 1ntar
rlBtt11 at han e·naked.e ltog•t tmorlunder'lf'inning en hal.v t:lma før
h":-er runde 1 v:i.nterl:urn.erillgen.11 :?o:rsla.gø'i blev ikke komrnentøx-øt
e.f besty.ral•en og er heller 1klce blisvet børørat ve-d, møder:ao,
s?! Man mJ atr~~ge, at clet e:r belvst "ayltat."11

For1fl.a,:c;et fort j t1n:a:i.• irridl erttd. ab: bGd.?"e skæbl'.le" JI,a~høll
ha.r ,jo ret I f~ange spille~e vill~ hove glæde e:t over"mrtl det,
og ~pe-ciel t beg_yndsro vil f! ·:an posi't i v rnultghod for at undra
st ødelmgge parti 1 !bn..lngøn1: · Det vil ogal'i sksbo etn f\lrw.um1nal
sei af &knt:rn 1.me11dekonnnatlhed tor dø mll:nge· eyø me·dl•mmer. vi haz-,
f'åot 1 d-s-ttt'$ efterAr" 110:n ikke vor ellers ud~ri.ted.e l.iestyrelss
kunne rubb.~ sig til at fA g~nnernfø·ri rJ.et-ta zxye freIDB'?trid.:t~ nit·
vi nu skal 't:i:.l dia n;re lok~.ler? Den v-.;ente hind.r.ing fer, plane?ffl
gann!!truførølse vil aftør mii a'k'51l vare,, a.t man ltlåsko .ik.tø ltan
f! lli:tgen til at a.fsø den :tu:il'7e time f'or at utl;,,red.e sin v.tden"

Er der nogen w heløt gt plil"' etykkar .,.. e.! ~stera1rillarnr. ~
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~ de. 15. nov. spillede klubbens di.vi.sionsbol ·
mod llillerøc.\,. ~fter et par timers spil hcldt m

og ne~e af voN apillerø stod god~ -
bonde, Scb. Jacobsen stod et
kort efter og A. J ace

k det rask ned ad bakke
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gen. Hansen fik remio og Nøu1tatet bl
Stillizige.n: Va.nløae ligger le.nid; node.

Langt bodro gik det for J. holdet , aom sp1llfHia pA hjømmobane
onsdag d. 18•11 m~'"• Valby skakklub. Val.by havde pl. da ·først

•ladeer apillaro pi lo - 12 år, og selv om de tabte, viste d
gansk8 godt sp.ila nen ivrigheden og don mindre ørf;nring reaul
terede 1 fe~l, og Vanløne :førte ,sftur e·n timos spil ined 3 " o.
Uf'fe Uoumann, Ib ?odertlen og Henning Jenaon va2Jdt, medens Løi
lund i'i.k ramia. Dyrholm ofrede liC,.t ul{orrekt, ceu modøtande1.•øn
turde ikke ga_ ind pi\ spøgen, og derefter gik det galt D Dyrholor
o l'!orbønder gjorde u.dslaget. I'inn La.u?'itzffn og S o1 J·uul sikr&a.

oga~ klubben et par gode points, mens Verner Badøen ~or en gQllg
skyld tabte. 61/2 - 11/2 til Vanl

I dennø l'l!kkc hø.r Vsnløae nu 16 pointg og l:1:g3er pi 5. r,lade·a
F.S. :terer !!1ed 231/2, Gls.deøo 221/2, K.S 201/2, Brøndbyerne lr'/2,
vs , vo.1by 12 , JS 9 og :æs 7 •

pladson mnd 12V2 p. st.S fører med 1BY2.VS lig3ar på

~,... rndsg d. l9-J..l spilled0 vor~ 2. hold ude rnod KS., der stil
lede et stærkt bold med I{ .. P. Kinch1 fru Ingrid Le.raøn (tidlig
denmiu-kem~eter) og F~K .. \.iiJ.lumaen i s_pidsøn. Det var for hA.rd.
en kos~ !ol· (Hh og vi ,gik ned !Ded 11/2 .,. 61/2.. L1Tersage vand'
Kactner fik ronde og do øn-ige tabto. KS. har iøvrigt tabt til
l.941, som vi vandt over med 7'1/2 " vz: Skæbnenm Te~e ar ur&naa-
geligu.

for dec. rnån■d, altsu ~or
første måned 1 Kulturcent

ret.

er hjemme mod studenter
lub. 2. rmkkø spiller
kc spiller 4. runde 1

orts. næste sid

DI,/ISIOlJSHOLDDT r:.pillor pl hj-
mod Iqngby ske.kkl

e præcis klo 18.oo. Øvri
iller. man~l.end,e - el. bæ

II
for
3"
vinterturner

Onsds.g d~ 2 ,, dec.



Predag d. llo dec. III holdet spiller !,Ide mod XBS. Ves"Gi.r
gado 17.

Owdag do lG. dec. M.- p g 2 rk ~ e;~ill.or 4. rt:.nd.@. 1. rii.,.
r

nen,,,,.,. • 23. dec.

-,. ...u.~ t v -4.i. u.-;;S
noget ... og t ....
det. kandar ogaa a.rre.ngerøø no

lmaere Ieee en

dag d. 3o~ dec" !{lubben hold.er åbsnv "ug.

Onst\ag .d.i 6 .. ~an~ H ... 2vpg ). rk. spiller 5
rk. epille:;:-

VAN L e55 E·ruR f'IE"
T-'.:IBO?m:.;u har helt iorsøm't VB!tl
n glimrende reklame for klubben

"kke -rr.6P:.:et. øA vi vil aky.:nde o

urneringen, oom ell
Som De åer, tillad~r
bri'DR:e elutreBUltn.tot

bl
dson

2c klasse ~ar der tilmeldt så mallge apill
elt i 2 gru.ppør:

Gruppe 1.

, at den ble-"'

. Vorn~r Madsen 5 (5) I
2. Aa. D:,rhol!D

Bang l!ielse

lo Al
2. J.
3. s •

• J.
3
3

la
~chøller Jaoobson 41/2

2. A. Jacobsen )1/2 2" A.
i. Ver1:1ar .Pet,u--men '1 l

lci kl.

tner 41/2
4
11/2.


