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:~teen ;Ba.uora indlæg 1 sidste nummer har sandaynligvis ikke
Ymret forgævøsf ]1lere epillera har r.Jiden udtrykt ønske ·om
teoriunderTiøning, og Sig. Cbristeneen hu givet formen
hvorunder d_et skal sk~: an e.kt1.v s:tudiøkred.s, der over o
lo aftener øko.l·ge?ll'lemgli et lignende antal Abningar. Ilv
teoriaften varer fra 19.15 - 1945 - indtegningslietn er op
hængt i klubben. n5r vi økrivor aktiv atudieki--ods., mene
hermed, at deltagerno ikke kun bliver paesive "modto.gøre",
men koml7'er til at a.rboj de mod problem&rne t •

r·i..!n, siger Sig. Christensen, jc~ m~ dog stille øt par
tiugelscr, før Ti g!lr i gang~ :iom miniMurri lo sr,illare.

og det må være 8n selvfølgo, at de 8pilløra, sofll tilmelde
g atudiekredaGn aA vidt muligt medar hver o.ft.en og ikke

"hopper fra" 1 utide.

Studiekredsen er først og irel!lTTlGst for epiller0 1 vor 2.
klaaøe, og vi ksn ikke lade vmra msd at tilføje, at åb
ningøteori, er en gad ballast at have, den giver eeivtil-
11!1,,- men der økal ogeA prmeteres et stykke arbejde. Iler
bar- du(De) chancen ror at komme et skridt ind i 11junglan",
og silerede nu Til Ti pA klubbens vegne tRkka Jig. Chri
øtene•ri for 'hans bered-villighed. Det er fol"· 0vrigt ikke
førø~ • ·gang·, Chriet e.ru,en prø"lfet de-t:tø, og hane mangeårige
f,-rfaring aom skakspiller bevirker, a:t han fori,·tA.r a.t
kelne mellem det væ8entl1gø og uTæsentlige.

-
JJenne turnering, hvor man kan prøva kræft er med and:r e kø·

benbavnake spillere, afvikles i Folkets Hue, :Cnghavevej 4



.. 2 -

Spilledsgener ar følgends: mand.ag d. 15-2 • tirsdag d. 23-2,
oruula.g d. 3-3, torsdag d* ll ... ,3. 10nødag d. 17-3,, tirsdag
d. 23-3 og mandag d~ 29-J. :1pil.letiden for diøøe dl!lge er
19.)o til 2).Jo. I Ar øpil1er man 1 ikke micdrø end 7
:forskellige kla■ser, og indøku.ddøt Gr for juniorkl. 5 krt
begynderkl, lo kr., 2. og )a kl. 15 kr40 l. kl. 2o kr.,
me■ter og ølitekl~ 25 kr.

I.!ar Da ly■t og tid til at del t;age" sn tal med formanden
om det. ~peci•lt vore D;yera medlemmer, der er i11terøeee
:t"ød•, ka..tt he,nta opl7aninger om denne store turnarii,,gs af
hold,ølae.

Tilmelding eker ogaå ti.l formanden esneet d • .Jo~ janua.rc,

Redaktøren har villet, at der_ me~~e·t e.propoa G..raøkif
tet • skulle ret~es nogle Bpørgs·m!-il til ·vor u~rkedo kasse
rer B. Gyldholm - altså -

Du har værat medlem a.f 'Va.nleso akn.kklub for an.art an
i;ienneakea.lder siden - af hvilk1l!n gi-und forlod du klubben?

lurdi. jeg 1 en maget lang poriode øim.pel t:hen ikke hnv
de tid til at apillø skak"' Det var ikke interessen, der svig
t ede, og det Ta.r hele tiden min hennigt at kom.!"!e t 11bage •
--&r forholdene mndrede oig - men dez- okulle altslt gA. 15 Ir.

iivortor meldte du dig ind igelD.?
Den dir■kt1 anledning var jubilæumøturneringgn 1

1961. I døt hale taget eyneø jeg. at dia:ae Arl.1.gt t11 beg"
vendenr1e lbne t·urneringer er eiordolee; gavnlige fc,r klub
bG11. Jeg vil tro, at madlemAtallet ude,n d,øm i. dag ville
vm:rte nede pA dø,t heilve. !~en der må jo gøres en indsats tor
flt holde fBet p~ die!!n11 nye ll!edlømmer; 10g i den retning synea
Jeg ogøli, at vi efterhAnden ør v0d at find0 melodien(' t!ed
c1v1 n rnene·r jag oø alle• og førot og f:remmsst ~oetyreløen :n~
·url1gv1e ..

Hu er du ja blevet vor .højt skattoids kneøorer - er dot
'3Ct tnlø arbejde f

Bdde ja. og naj - jobbet kn3ver j'o en via påpasselighed,,
og der er :faktiøk en del øs.ger n:f .forskellig art e.t holde
13tyr på, man hvis man. til stadigh~d. sergar for at vmr

jour ~•d detaljerne- så g&r dot.



Betaler medlel!JTl'!erne deres kontin,gent urnd gl•dø?
Der ør i:n:gøn, dør l1gatr■m jubler, men det gl:r rigtig

pant med. indbet a.lingarnø.

Det forholder ø:1g jo øAde.n, at restancerne t1r fcrhold■-
vie aml. - hvordttn hlll" d.u bA:ret dig ad med. det?

,JB.. restancerne er jo mit ømme pu.nkt, å.Gt ar vist giet
op for mlle. Med røgelms::saige mellem.rum .1&mrer ~eg mig11
t~gger, t:rygler, truer, appellerer t11 tolks bedre jeg -
hver ga.ng på en ny melodi, og dat har •ge:ntlig givet halt
godø reaultatar~ Men det er an taktik, dar ekal prsktieera
mød en via t'orøigtighed for ikke e.t fort'ejlø sLn virk1ii.113,
og mB.ll ■ksl jo agø! puøa p.;l ikke e.t øiad.e ~ine madmenno
økar på l!lanc"hetterne. Mon bortset fz,o. det sr der i do eid
etø ·pe.r Ar føreKAet an via se.ni,ring, øA vi i dag bar on
ni.kk0r og stebil bestand af mødlemmør, som rtrkølig 1føl~r,
t da hmrer til klubben, og det ke.n høllol" ikke undgA at
få en heldig indflydals8 pi epairgemlløt om røøta.ncer. Som
jeg v1at tør he.r sagt t drej ar døt aig, nu kun om at f! ryddet
r11eter af gammol: ølend.rie.n, og det akml ogeå nok lykke11 t
naturligvie mød forståøl21e 06 velvillig bi.Eta:nd fra :a:.ed
lammernao side.-

Det forlyder Jo dog I n.t d.u undertiden. a11lv m4 apød
til - navnlig om sammeran" livord.An vil du afY-~rp:e! dot for
fremtiden?

Ja, det er forekommet, og det har åben.bart vU-ket øom
ot chok på l!lange - et gavnligt ahokt - Somtnffrnånederne
rtl. vel al tid væ·re en vanekølig pe:r1od• 11 ska.kmæøøigt aet, og
problemet ke øventu.elt dukke a,i, igen, men jog har jo •den
udvej a.t uclakyde betalingarnø, iiil der igen kommar peng·a
i knEu111n:. Det vil si kom..'Ce til n:t gi ud oTer klubbena gode,
rønommi,: og det øer j es aom kanøerer ikke ret ga,rne. Men
det er godt, at du rej ee.r apørgømAlot I det vil eikk&rt gQ•• .
r~ s.:lt til af:. f'orhindre gsntagelo:o'.l".

I!vordB.n stiller du. dig til dat faktum, at vi er flyt
tet 'til andre spilleloka..ler?

Jeg var ærlig talt neget bøtankolig pA grund at kon
tingentforhøjeleent men medlc,mmerne har jo taget det i stiv
e.rm, og dnt kan jeg vist godt vGd denne lejl1gh9d. tilla.de
mig at aig'3 dor:i tak :ror pa bc,otyrelsens vegno. • Med henayn
·til dat nya loka.l.e - ja. det ligger jo god·?, o,g ki.om1brtabBl t
er her å o OR&Ai nu økal vi bare he.ve ordnet det sldBn, at
vi fir 'bekvem 11.dge.ng til materialerne• eå d,en .EJtalekele for-
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valt er iklce skal slide si.ne øm~ bl!ID he L t a.1". - 1-,tJr r..-sten hav
de vi det h:,ga;aligt 1 Jernba:.eoafoøn, selv em der af o~ t:tl
var lidt forkoldt, og eA havde vi ro - d~t kan d~t knibe 1idt
roed her, ~>igtr!dsmufi1k 1 kælderon og voldtægtaøvelscr ( simul
tan) lf.Be udan fc,r i g§rde:n kan vil"lre 11.dt diatraheren.d
men det l.ader sig vel - ilrke e"ii'dr'o, 1 for der skel jo nu eng::3~~
væ1·E>· mulitthod fo!" kulturel udf:olde-laG 1 et kulturcenter.

Det k,-·n rorhAb~ntlig ikke tænkG·S, e.t du vil opg1VO krie
eercrpoeiten?

!Jvic ~·~ andet medlom møget. ger~e vil være kaesøror,
('å v1l jeg 1kke stille -:ntg hindronde 1 vejen,. møn m~ df!t fol
kf.:1ta viljot at ;!06 sknl forta.ætt~, jn, e-1. :rJi. jog Yel rettG 1""'1-.,
efter d-øt.._

.Jynee du. s.t klubl,en h8r forand:ret ment~litet un.deT d~~n
flerårig,s- f:avmrals

Alt be.r jo forandrot i:d.g i d,e 15 &.r, TllG:ntalitet@n
klubbe·n og1:ul, men dog ikko slot oå rnøg,et, som men måakø 5,.;--"'.i...:..e
tro, "J?a et o.uvåde er dog alt v&cl d.et gamle i jeg tænker pt
·-1u.tbeus h~:derkron'1i-io :.cv~ ~=(;,. annc domini 19]2. Her vil
ænår.ing VoJt'G pA e\:n plads, Q og s5. v1dt j e~ vad Gr -ie-1• f◊l"' 3
å~ 91den ned.!Sc t e~1 korrJDi.sio:c. til Ilt tag(! oig s f da,t.• );en l:'0~-
ner "J'i l!:f '!''"1 l"~'"":"'"i~'t~?" ... .,-~r.~c-r,mn1tlig,a drmg_t i[;bec,..r,erlode til
o f.r, .JA l!'ICl\ ikke en gli!:!døli.g o..,.,::"""lu.u.uE-~' ;..t;,~J. ,.- __ '
meli.~ f'J-emtid? ... Der 'ttr et andet punkt, søm je~ cynøs lad~r

i::osc~ tilbage. :nr. ønekc: -;: ngaml.C!) dagen bett-5~ted& r.12-n dot som
en rere iil~t ropmoentore k:lubbon, ue.nraat cm. man apillod.(1t r,A l
eller 4~ bold1 og til en kamp med &n fi•emrned k:luo m"rrce ct=':t
påg,1.ldendj hoJ~C::. + et p~ r.ese·rvor i'llldte.lligt op !JVer ga.
!!u knibe?· owt jo lidt mod dot i turnf!'r!ngsleduran h8.l" l!lf
farligt uuira med st fR. o\:rabet et holcl aammer11 og det ar E- P:k1G1r""
også ~il l'ln vis grad år&e.g t:,l, et vi langt fra aplJår dø re
nultatcr" som holdcnoe epillestyrke e6entlig bJJrottig11:r til
tt.Jn ba-.:::t:3-::t f.:-a d~I>' ay1ies jec; at de:r: her :f klubbqn r&der ~i:
g1,o.t og kammeratligt forhold. som vi. må oø1··ge for at bav1&.r
06 udvikl a y de·rl 1ge:ra"

, r de:- J.'loget-, som du kunne tmnk~ dig her ,at sige mod.lerri
~arne ,.. b~de de yng1·e Dl dø t'JldT'<il?

Syuea du egontl:1.6 1._rke. e.t j ei.f har øsr;-t nok nu tf
e.ku1le dot ,rarø I at klubben i n..~t"Jnss·to 'fremtid :erreugeire
11n pr~t1sk og te,oretislt Utld~rv1aning aller stud~ekrødo, t.,,,..d
man mi vil kald'9: det I fortrinsvts for ny,.n:o medlemmer. C fl' ~.r
hVfl.,(! J~;; kend,~r t:tJ. -pla::1ertul,. lvder det særdeles lovendG



c:,g jeg vil kra.ftlg opfordre alle intereø:■0:rede til i.;t _gør~ n.2_
!et ve_d :dot. - Spec.1ol "t til de ældre mødle.mmer vil ,jog e1gc r
Tag jer af d,o ny,,;t medlømmerw cørg for et de kom~er til e.t følo
sig b,lemrnø i klubben og udvik.lør ·s'ig0 al vi derved giver klub
ban forøget ke.mpstyrka og konsoliderer don f'romgrn1g:, nom er b)i..,_
vot os til dc·l 1 don l!:ønere ti.d

Det sir stadig godt for). holdett d~r don 11. dec~ sp1llcd
ude mod. KI:IS. 2o:rnhøll he.vdl! do·g forindon hSlft 1kk8 a& lid~ be
ev~r med med at :få emnlet holdot ~. Holdet vr.ndt 6=2 r.}g i de to
sidste kampe får holci-&t at vi.fle: ~ hvad det duer tll, de-r aknl
det nemlig mødo PS og KS. Stilli.:ngen 1 rickken: F3" 29" rm 26'1/?
Bby O 251/2, OSF 251 ![ 22 ~ \'"bS lA. ~ JS 9 og KHS 9

Dor blivcr· d.e,:,1 mod ikke mange ord. til ovors for di vifJif1,""'
or3 1 ~· holdot" Do he.:r begge klar.et sig rigtig godt eltidt ... D, -
v:isionsholdot tabt~ 6 .. ,2 til Lyngby oe; 1" holdøt ~ol "I ,., l
Student erforeninge·ns Skcl.cklu.b ... det er jo noget., der bi:ittor
L" h.oldat ligiJ'er pli sidstepLe.deen eg ? c holdet acr1 nr~ nædt
sidst, s/1 chcneoæne for ttedrykm.ng er overordcn1tl.ige god

Ptr@jlT@IJiJ!I
Der kem lidt u.ordcn 1 regnel!:ubet - det vioto sig, ut mL"

halt hnvde glemt Vt.cløc:o Rkakklub d. 9. dec. ... el demi@ Oa.g
rtl.ndor blov ikke til noget c- 0'1 s-5. Eikr.J vi ellers i gang ~Pil
vi.nt orturnor1ngan -- de tmrroote h&er spilløt m0rt1 ønd J " 4 p&r
t1or, men erfaringen v1..sor, at oi"turå:ret ik.ke inspirerer t.11
.de·n ,otoro 1ndl!lttts, når :t",unpe:z:m moti. do "fro~ødø,11 oge:A er p
programmet" Nu. strA.riutiSS det i1niclle:rtid I og da. vi apiJ..ler med.
faato runucr1 r1c1.kerer mo.n ai:: tsbe· parti.et ,.1,den kamp, hvto an
de. ikke aa.nde.r c~fbud1r

Onsdag d. l3s• jan. Divi.sionsho:!d,et apillor mod Sundbyern
eka.kk.lubii Der startes kl lS.._ 00.

T!rsdae dg 19 il' jan. 3~· hold!et spiller ude nod l'r1) Jo ?•IT~GT
SvCM VQj a ' ,:



Onsdag d. 20. jan. M. kl,_ spiller 6. ru.nd• 1 viaterturn.
Fredag d. 22. ,an. 2. holdat apiller ude mod KBS. v·eater

Farimag■gade 17, v.
Onsdag d. 27. jan~ 111 E 0 R I 19.15 • 19.45...

Derøft
6

Onsdag d. J. tab. Dirlaionsholdet apiller ud• mod Glad-
u:o Skakforening, Buddinge skole, Bud

diuge Hovedgade. start kl._~ 18.oø
Hl•mma apiller 2. rk. 7. r., 14 rk.
_,pillør 6. rRn4•.

Onadag 4. lo. feb. 3. holdet ■piller hjemme med Kbh.S.
2. holdet spiller hjemm■ med Minist.s.

Hvid; SIG. CHRISTEiiSEN. S0R'r1 P. RODEH3'XAIID.

1. d4, Sf'6. 2. Se). d5. J. Lg5, eG. 4. e4·, dxe, 5• Sx.-.,
Le7, 6. LlrS, LxL 7. Sf), 0-0, 8. o3, b6. 9. L43, Lb7. lo.
Dø2, Sd7. 11. 0-0-0, De7. 12" g4, h6? 13. h4, g5? l-it..
hxg5. 15. Th.S • Lg7. 16 ~ S f:r:g5, LJte4" l 7. Dxø4 , f5. 16.
gxt5, T~f5. 19. D~aB❖, Tta. 20. Lh7+, Kh.B. 21. Lf5+ apg

•:.il Bt11"("\1:rillg" ·i!l.f i6"
~1'.leø koner eller an.d

om !rlt rllle foreøt

t lø~gona~ i klubben~

1. franskbrød ! l, So kr.
de ! l,oo kr.

i 0.60 kr.

• k

r bl1vø
Kaffe
~he m
Appelsinvand

Der 111gas i •:leblikkat om -t'llladel~o
OH, øl vøl' 4•l" UJ!at.• no~ls e.:f m

tamiliama4l•~Q~, a,r ea ,ilkelt g
..--•ringen?

? 7 ?? ? ~-, 1·,~~.,
Formand: A. Darkhuus, Odens1gsda 11:t Ø, TR 51g2
Y.c-rt:it,r~, ~c!". Gyldholm, Neclertofte~ 1•;·, Vanl41 743521,
FHIBOBDEN■ eksp.:. s. li~umQZ.i.ii., RtincUJolien JL~ V&I!l. 74~~:~
Redaktion: A~Jaoobsen, stadilve.1 e. Vanl. 71.6927.



"ROGRAM

mpr

m der var t eor·
dette atAot
pl

OIIBDAG d. 17-2- TEORI 19.15 - 19.45 M.lcl, + 1

• 2,~2 2. :runde 1 kbb"turn.0:riruzen .1 .l·O.lJCBto nu

5 - 19·.45 M. + 1"1:1. 8 " l"lltl·
2. klG 9" runde"

ONSDAG a, 3"3 ) .. rundo 1 kbh. turn. I VS epilleo m
ngspa.rt1

ONSDAG d. lo-3 TEORI 19.15 - 1945 14,+ 1, kl. 911 r.
2o kl, apill&r lo

"'0R3DAG do 11-3 ,4. runde 1 kbho turno i Folk

ONSDAG d. 17•3 150 rundo. I VS ouiller vi hæwco- o
uglende parti

,.,-RSDAG d~ 23 ... 3 6. rundo 1 kbh" turneri.ngen .•

ONSD/,G do 24-). TEORI 19015 - 19.4S 1.~ • + l . lti • l.O • •
2. kl llo r

• '-U.A:uGringoM.

O?JSDAO d- 31-3 TEORI l.~ .. 15 - .L'':11146> ro.♦ i. Kl. s»iller
-..1. ..:I-al.- .........A.;.. ., ,.., , .,....
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Som man ks.n 210 ,. ·ol1v•r dø iml.g~ndo uger gca:;; "spæk
ket" med. al:l\k - ikke mind.si: ftJr dam~ 1de:.r de·ltager 1
KøbørwavAaturMring,rn... Dø foroclendrJ b hc.r dsl tagel
aen :fra V&lllø•• r=kllkklub '911.r■t al øcm ■I, m.en 1 Ar har
ikke riind.r• •nd ll •:i,ille:rm meldt 11ig. Finn Le.urit-
11en ■piller 1 jlp'11or klua1n" Sol:Løflh•tu1DD Chr111tian
aon og A. Jonøen i. den JJ;topr1tt■d• beg:,nderklu•• •
hvori L. WtlUlCC]Ut og Ku.-t And,ørs•n og1A deltager:.
~il ,3. kl" har :tølgoll4e øpillerø meldt øig: Eli .t...n
derøen, Ib Pøclorøe11, AlelC An.donen, Benm:na Jøntu!l•n os
Dc;rge HonJJ.ø.,ng tn, "!. • •

Ingen lltlr .m8ldi a1g t.il Z. kl., maø. :tølgend.e rlelt:agør i
1, kl, : L. Plachte, Jørgen Hanoen • ,Verne:r Fe4orae11
delteger 1 møcte~klnas~D"

I r,.pril mAnod Til der i klubben blive spillet øn ntrårs
turnør!ar; o;;ver 5 r.1?1dør eft G"fl l/lo-nrads syot am ( vinder
mod vin.dur og {;abor inod. tabor) !tiar:. k&i'l e:i?itag., • hvi.o
man iu:.r opil:!.vi: O:lc· c: :.?:.u 11 ..-~ ~::.0:-.1 ~ v-1 nt-oxtt'.:'.°"'1:Grlr...11cne,
llr:!'.!:nner& medd0l~la01" "!/il frcmkcr.nno "' :!=l~:1;~n-

Denne gang er det klub-'111øøtor11n " redsktøa:rr af' FRIBONDEN ...
A. Je.cn.baeu, dor mA øt:A far gkud. .... , ..

Hvordan f1le■ d.at øt wøre kl11'bm.Dst: a:r?
·- Mere :t'ø:rJ1ligiend1 Yi1 jeg m.e:nei, hvad der jo ka.n vmr• an
fordel."·
Hvordsli bli.v~r man k'lubm•Bøter?
- Tartat:over 11cgdø &ngaJl8 i at 1 akak skulle · man hav~ h,1;:ld,
held oe ottol" t~lu c s&d~n ;,~ det gllot til
S~l. ruru.t c~:r,tc, G'.ir; til pru:1::if!\! mod ui. fest vilj ø t1.l s·,,,
vindG t ot ut::el 1JCn foro.ta nt ut1.eyt·to athv<1:'rl eventuelt
un.;~~ti.gi: i!~;:; fr.:-. meiipa:rton~ !.111.å.G
· Ji"t uå~tt e tn6(l~t.c:-1d ,,g,ø?ui te j 1 pi'øvezi v1 v.al nJ.l c pc. c~
godt vi ltaa" MoL. bc.rt.:1 d.~t i;t prm'?'G pfi det fordrer, at
uiD.n tue·tter sig til pe.:tttiøt mad ~ omand ikke aojronljø ""
så '- hvert :fald kampvilj do Lre~a 111::1.~n1- ørgj1~e,,_. ~l1ii;..~ ku.1'.it:P ....
ll"il.~ ~ 1.:~ m;..:.: :'1.,:-"~g~ 'J'~~. Qt .J'.P,iil'~ 'ii}.:.1-t i.~~ - .-t.t.'-..Jii.,~•i~E....
1,~;1.::.:-' ·:~l IU!,J~ -~~•!.' .::-, '.9uBefter kan man forete.g:o analyser-



o.:t ·~entanito ai'e:cit 1 parti0t ""' ved åbningøtoo:røtisk analyGo ~:r
det dog en etor fordl9:l at baeyirto b~gGr ,om Ollli10't .... og man le::;.rG;:l"
en rnaøBll Qf dot. Fer mig Qr der ingan tvivl emi at de 13 c1aaltn
gerø i K1bøma:vu:turnei-i!lgen Ta:11dar at:,rknds hjem og bliver ønd. ...
1711 "farligar11" 1 Tor 1.ntern.o turn9zt't::1Gi~ Til gengal4 skal dezmf:I'
trmn.1.ngatiløtend hol401 vad.lige~ og n~ vort divi■ionøhold. ikke
!1u- spillet· b1b• · •nd d■ bar, ak7lde■ det bl~,a,, ttt' delll1G tm
niWJ.Dt il:ate.114 ·altris er det • Y1nt ortu:rnori.Dga ~. o'ka.l. nok "pros-
eø ui more 1 akt. 'i,'. JLD"I". ag d.occmbc1-•.

Hvor tel01' du d.ig b1d11t hj e1mm1 - 1 aJJgrabet eller fon•ar•t?
- Hv!a jøg •r 1 t.r9Diag ,1 1L13grllb•t ... •llera blivet det nødv0n-
oig'Vim 1 :forøvu-et ,, ·
Slw.l mBl1 sidde· pd hllnderno og 1aallke in gm,g til ln5.,e,n nw.n træl!ker?
. Ja, det ~r don nlmgr:i:, m:an. Giger, m•n kun når· man har beglet en
buk.
Hrlr dr:. ta:nka om o.t :sli Vor.im' rekord, øom viet or pe 14 klubma-
terøk.a.ba~.

.. 'l\e_"iir e~-t l,~,r fl.lthlg a \:.1--~~ fo{, m::l:.f:<:.
tsa ,1 er.; l;tkrz~kø d:i.g ·,il Ctcn:.i. el0gri.~e for:::l, gom du har g1v~t ml·"
D .."'?U,,;,~r, .... kv.i!i do.n b !, ~.vø bed,:,o '7·•~.-...
.... Jog 0lrullo ~e.tan b:nise- 'lll lot !"Gd:i.,e:fyld-.; farve til svarot" mø:r.i
vi b:cugat dot eot~q t Ftn."'Dlt!l vøl næpp~ -· men indholclot 1 ·
KumJe du -Ø!lØkGt dig, nt J:r.)4.louwHU'DO b~n,tte4c a1g Dogat m11ra af
deres pligt og l?ct til et ud:iail.41 cig ... for ,og 1!:lod ... i blndot?
- Så absolut ~1111. III@n høllor ikke du har• sot :coget de ii11deto !)Br
A.:r,· vel., I bvGrt fald •.r dat l:Ldt af" an eensa·ti.oni nd:r Jeg tb
nog!!it til bladet. Og apnger mall mø41emm.er-n•11 •A un4nge:r d.1 •
0'3 er der nogat" er d..■r ing•n gmnd til ligefrem at 1mttt · del i
bl e.d. .,~- 01 v•. · . . .
Menl=!r du, at d■t· T1ll11 gaTDe klubben:, hvia du a,iap;lered.• et, mor1

intimt eama1.'bo~d•. med. den lokue pl."'■1rh107
... Dvt v-llle el.tid. give rglclMo for klubben hvio ·vi havd~, on :rubri
1 VrJ:J.C'.løe Folkebltt.d.. ~or e.J.ttd hnr væ:-ct ydo:r.nt r,031tivG ovor ftrr
ltlubbG,i.'J.., muu dQ·~ 01"' bsstyxiiclriGnr; opgllVO o.W "f_:ar~l.! crbo;)dat ~ dot

· a1.,be~ do m:t S1krl.vo indlclg bvcr- -,llo:i- hvc,rrmuGu ugth
~.ut ke.n du m-:loh:c give• no.vn.'1..1g d.o ymgrr.ti epi1lcre, nogla zavn

:ti::.'.~ ~~l om, h...,o:r4c.u1 do, ~An bli-'\ro '\7t.:!:i:'-S.i6D lroriin.i~-;ti~n~~,:ø +.11 irlub
mesto:rekahet;?
~ SådrumG r'ad ltsn n:eroi: blive ·ou.nt.10 ... rcieri.. hl!r tie lyet~n og on.fJr""

_sig. Chrisian.1~eu
fOBAX ... VIN •

A.let:Latevej

7l 09 J:?
m.A.DE
26

ln~ltJg m pert i@~ {kbhc turno)
og andet godt mod"agaø mod ·
t!!.k af red.aktøren.
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Vort diviøionøhold har de sidste A.r varat helt ud• af fodtrit -
på n:Er ,et pi!lr enkolte t:.n~tag'3!:cc,r~ De~ 13. ja.I?;. tr..btc holdet
med 51/2•2Y2 til sundby• 2" hold~. og d.~ 7. febl> sp'.!.llf'.ldeo eitlsi;e
.c·u ud ø rao & d 1v t.tli ol.ten.i, ~ IJ})hoJ.,ti r l}ln~•n1A''-' ~ 1:11 o-tD ·;, !. i~ bt e t, t 1 ma r1

61/2""11/2" Hole.te cp....J.1!!:de 191/2 pcint: _ eg cl :..1!. :-,-~!!'.'.~ ned '!. ::c
sterklaa1en 1 din keibe-Dhe.vnølze klubt.urnertn.g.

I dønnQ turn~riDg har v·i to hold... I 1" r.zk1ta ts.bto 2
hold•t til KHS med 6..-2 • til gsngælri vnnd:t dPi: p;i rt aidete ln~.mr
mod Minv S" mGd ~ 1/2 ~21/2 + h .. , m~1:1 demit· O€jr Vil'."." il-rkie- 110,k
at- forblive i rækken" Til næata &r spiller holdot: i 2 {i æklrn.

)., holdet h,ez :klaret øig bedst. I llæli!-teidatø runde mødt@
d.et FS, 110m vandt knebant med 4V2 ... )"1/2 6 hvo:rlmød KS s som lå t
ap1ds•n, 1 sidste r.1nde mA.tte ee aig beaejret ri~r vort hold ::ied
4'V2-J1/2. Alligevel rakte denne •ejr kun til en tem.tepla.ds.

I na.r,te nr~ Til Ti komm.• ind pl de individuelle re·sultata::r,
hvis noget ■ldant tilfiyder red. fra turneringsleder1n.

~u-rneri~eledtfi•-,n he.r opgjort gtill.ingon i vinterturnør1Jl8CSn.
':rtllene 1 p.a~o,nteø angiver apillede partier, cg samrnanho•ldt misd
':" ;_-,-og;r~..:t 10 k:tJ:i me.n e e. at nogle- ra:k.k.er er noN;et hago:fi; e1· o

Sig. Christ,øuon
r: .. Rasmussen
A. Jacob.mon

II • række a.
SO:i""OD Juul
Dyrholm
Alex Andersen

5 (7)
5 {7)
4 (5)

,
1. række.
v. Olaen
Liveraag•
Hval.■• P:
DarkhUue
Fa.bor

4 (5)
3V2(4)
' (4)l (4)
) (5)

II • .rsklre b
Steen Dauers
Edwarisen
S1:1g lianøen
Er1k J:nde:nen

'71/2 ( 9)
51/2(7.)
5 (8)
5 (8)

Vanløee Kulturg&rd hø.r telefomu:-. 74 41. 77 ~or ·med.de
leleer o.il,
---------~------------------------------------------------------
PIUBONDEN udgivet af Vanløse ekakklu.b.

L
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PROGRAM
OIDDAG d. 7 c--4 WRlR:3TUH.NCRtNG· for spillere• der er fær

dige med vintørturne:::-ingen
I

ONSDAG d" 14 .. -4 FORÅRST"i.JIUJJCRIUCL

ONeåsg d(t 21 .....4 Hænge = og manglende partier.

O:csd-~ d" 28 • -•1- FORÅaSTUltNERING

On.sadg cl.. ;.-5

Onsdag. 19.-5
Onsdag d. 26~-5

Dø sidate bmi"":e- ~eller manglopdø parti
er fre vin·;;eptu.rneringen spilles f
ronÅRSTUllli~i~IHG
. . ~Sidste rande af FO i\RSTUHN~RINGEU

GEN1..~RAL~PORSll.t,tLIUG •

Desud.øn vil der væro teori f2"&. kl. 19.15 .-. 1545 d" 14
og za. april og 1 ma.j d. 12. og 1·9.

Vi er nu sA langt fremme med TI"nterturnøri.ngen, a.t nogl.ø &
del tar;erne ha.r Elpille1 døn færdig. Som det fremgår af pro
grammet ø.rrange1"as der en fo:rårsturneri.ilg for spilloro, d,e
har lyst til at deltage 1 on sådan o,g som bar afsluttet
vinterturneringen"
Turneringen vil strmkke o:ig over 5 runde'.!' (sa :programmet)
og vil bli,,e EJpillet som an hand.i.capturnering, med ia.1 t 2·
timerg 'betænkningstid til bvør ,spiller - 'hængepartier iknd



gis pA dønne ml.de. Handicap baat&r af mat·cirio-1 forge:vo"
Spille en l. rk. spiller mod en M.rk spiller, afgiver
M. spillorøn aiu. bonde pA n. de,t aam.ma tlr 2. rk spil~
ler mod!• en spill•r i'ra 1. l'k. Spiller en 2 rk... mod en
M. rk. , afg1ver M. ap1llre11 sin ■ pringer på bl forud"

Turnøri:cgan afvik.l•ø "1 øTrigt aftBr Monradø ayetam
(vinder mod vinder,. tabe?" mod ta.ber) og der:ftrr er !l.fbud
kun muligt, hn.ø matl kan fl. af'l'iklet partiet inden nm
st a runde,. Iadskudd.øt til denne tul"J.ler1ng sættes al
lavt som til l krf, ! - mtn til geqÆald bliver prmmien
(præmiern,a) heller ikke sA store ..

,.,,

her II kl" .B spillet langt de ·fiaeta pa.rti1!1:"11 Stillin~
gen or iøln;end

Edvardeen
s.ne.uers
Juetenson
Stig HEUUlt:n
Erik Ande rs•n
M"Anderøen

rt/2
71/2
5
5 (l)
5 (1)
4

Oluf' Pode::i-san
!Iøruiing Jensen
K ~- Andnre on
J,g Holm

3 ,(2)
2 (2)
2 (2)
0

Tallene 1 parente11· angiver
manglende partier.

3t·illingen ør 1 gra A ikke øl afklaret 1

Dyrholm 6 Vald. Jønsen J (2)
Søren Juul 4 (2) Eli Ander,son 2 (1)
W~ Ms.dsen :3 (l), Leilund 2 (6) Il
AlPX Andersen 3 (4) Al'!:el Jeaecn o (4)
Ib P,edoro en J, (1)

.Dyrholm li.ggor lun·t i tsvingen, m.e:c. Sør.::i11 Juul be.z• gO<l.•~
chanoor "Løilund kan endnu n5. det i men. ~A skel der og
så spilles .&'o Alax Attderemn hu oui:aido:rcb.eno1enl)

Der ske.l mellem. gruppev1ndema - 3 fra h·,ørt "h-old..",.
spillea en rask kval1f1kst1omturnøring cm retten til

.• e.t spille i l. klaøøe, Turnørtngen ap1.lles e.lle mod



3 "

a1le II og bet;m:akningJJtid og regler -•r øom i vintertur
neringen D Intet tu.r:naringøindøkud.,.

Dø seks bedst plricerado ■pille.re er ikke pligtiga til
at deltegoi' men dst ville selvf'algelig vmre at fore-
trække, o.m man fik en økakl.ig afgørel■ e om opr;ykn1.ngs...
retten.

I 1. række ør stillingc:i·nt

Livarsage
Pabe1·
Vilh, Olsen
Bo.r·k~1uus
F~ Laurit~en
Ilvalaø Pc

61/2 (§)
6 (Z)
5 (4)
5 ( 2)
4V2 (4)
4 (4)

Plaehta
Pør Larmen
H•rt120J1Sen
Hj. HQ.n.øen
E" Pøderso:n.
U" Haumann.

J1/2 '{6)
31/2 (l)
J, (2)

21/2 (l)
1/2 (6)
0 (6)

-

Her ha.r Liver.angm de bedste chancer, mene Yeterø.nEirna
Fe.bsr og v·11h11 Olaen beg.3e har fine chancer for plo.c,......
ringo Plc.chta- kan nA døt, mo:n ti~.r eknl ta.gøø fat~ a.

Meøterraal:..ken.
E ~ Rraamueoen 61/2 (1) Rosonstand l (4)
A" Jacobsen 6 (t) Svendsen 1 (4)
S • Chåate:csen. 4'/2 (4) R1eh. Hansen l (6)
Sch. Jacobsen 4,1/2 (2) J ... Hansen 0 ( 8-Jt
U!!holm 2 ~ r;,.

11/2 .~
Kaetner 2 (s> r

Arne Ja~obsenll dar 'nEir vu.nciet sllo pe~,ior, har na.tu:rlig
vi.r.: de be do:t o c hane er~ Egon J ~no:ff'.1.em e :o k an dcg endnu tm
hum~ :Cr,on Rnr.mua~fli! hø.r øni.lløt o:f.g op i turnerln,~eM
lQb,, h..,·or.i.rn:oc. Vca:; h~r cpillct noget uitiapi~erct" Det hsr
han ikke altid gj 0:rl, for klubh!'nø hue-pofrt :fandt· nogle bo-

. ' , 1 · ~.-#' • .. ~. · ' • ) • 1ay u...... . L. l\,1.. (:; t., .•titu\l.&.t::i, .,, ~ t, ri'-" i...•...,_p .LI"uu1~1i1 J. .1;i1 _n~ ~ti1.i.:11.~t.:i""r' ...

de kan godt tdls at ne, dagens lyo endnu en ~e.!JS:

Om de fleoi;:o t:f oe I dot Gigoa m.As,
at det ikke l!tr let, ø.t akut knald~ Voss!

j
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end
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ligeeom enkelte endnu ikke haz-

- T ........v ... - v ........"neringen. Kasse~eron har måske iklce
t lh~~dig nok~ men p~ grund af bortrejse er han til e1

vis grad undskyldt. Nu bliver vi imidlertid nødt til at tage
keen i en anden hånd , stL det regnskab, der fo.relæggea gene
alforsamli:ngen) komr-ez- til at udvise et minimum af restan

cer• helst slot ingen. Det vil sige, at alle inden udgangen
..... f april bør være lige med i april ekal alteå også være betalt c.

Se veDligst kontingentkort og tegnebog efter

vej 26
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VE:RNE:R PET:ERsr:u ELIT...:.8.?ILLER !

Ikk• miudro end 13 af Vanløse nke.kklubs spillere deltog 1
københavnaturneringen, som a.fholdtea i Polketa hue lø1'e.ndø over
7 af'tanerci Det er det hid.til .etørate del tagørantal eiden 1956"
Vore spillere klarede sig som helhed godt• men klubbe.W!I stør
ste tr1u.m:l V8r u"beatrid.t V•rner Peterøen, der i møeterklaseen
opnåede en 2" plada med 51/2 pointe øfter · Godtfre4 Jøl::,ob11e:ne 1"
plad.ø 'tn•d 6 pointe,. Verner r,øtørsen at art øde etærk:t med ) po
ints 1 di:1 t'ørø1:e 3 rund•r med sejr over bl.a. Finn Poterøøn.
men i 5 .• rundø tabte han pt grund nf ot@rk tidnød. -- trods ge._.
v1ndatst1lling ... til l.lunk Podarean.,. :L!en to solide- alutaejr•
øatto el.ligevel Pl"ikken over i• ot. Vanløseø 1. øli teapille:r
1'r on ke:ndøg,ernir-g, 1-:ic,r lo ~r siden "enucødau Voes lige akkurat
til titlen vod at beaætte fin delt andenple.da~

G"" Jsltob.son fra Gloe:trup og Verner Petdroen r:tkkor horrood
op i eliteklaason, der kun her ti spillerat hvoraf' vi a.f døtt
årø deltagere kan nævne,: Jt:1rgen Hvenekilde, dør fik l. pla.dø·ein
og dftrmed lcøbanhe:vnsmostcrsknbGt, Dent Kølvig11 ?,1ogeno Moe,
Ji,rgen ll1elfHU1 og Jena Enevoldeen.

Til lykkat Vernarr

I 1" kl-· A f'ik Jørgfln Han■en 31/2 points II aJ:tsA en plac■rin,;
1 rnidten 11 mena Plachta 1 1. kl. B var halt ude a.1' '!:rit og f1k
kun l point.

' .. kl. havde som bekend.t ingen deltagere fr,a Vanlru,,e
I

mena
3. kl. var talrigt r&pl'asenterot ... Her fik Bø:rge Hermanaen 6 po
:intg J BOl'!J. gav en delt l m plada aammen med K.r G Jensen. Endnu
ved vi ikke ;i om korrektionen giver lie:-:-æarurnn L, pr;amien .. !'" .E"
Jie,nsen vandt. pu·dsigt nok ove:r IIe1•maneen~, men tebte til vanløse•
pillf~ron El1, A11d.er,0en, øott1 Hornm.11ssin vandt over i 6. rL1nde.

Eli kndorec:o fik 41/2 points, Ib Ped8raen 411 AloJr Anderoen kun
3. de. hans rrbej de forhindrøclo hsrn i at oo:oro flere,. og Henning
Janaen l. point. '.ft":-!lake ikke de mest forvøntg,de, r&cn,1.ltater bor"

I JuniorklB!Js,en del tog F:tnn Lrmr1tnen ,, bvo1• lw.n opnåed:Ei· 5
points, hvilket raktG til e·n dalt 4" plad.B" Hnn hnvde dog Jrun-
net opnii en 1. plads, hvis 1.kka e1døte runde t Abt en og blot re .... ,
mis ville have sikret ham mestertitlenr 1.:rgerligt, n!r nm.n erea tæt pt'L



Vanløee ekalcklub havde tilmeldt· 4 mand til begrnderklaaeøn
• hvor Schønnemnnn ChJ."iat:lnnøon ... trods tab i 7 runde - opnåede

5 po1.ntø og en 211 pled~ (I Y.'snnicke fik 41 Kurt Andersen 31/2 og
Ji.kaal Jene,en 2"

_.en enes-te dråbG ~lurt 1 den ellarg godt ei•re.ngerede turnering
ville være· begynder- oe juniorkleeaeue. epillaforilold" F1ed et
afdansm.1ng&bal m"m. don &.ndcn aide af' dørcn.ie· var det ofte evert
nt ko,ncentrere si;_\!,;,.

Turnel"ingon vistes a.t '9'1 ikke er helt sA dår1igG aom A:rete
holdreaulta-;er gav os fornemmelsen a:f'. 'Tak til de relativt man
ge fra klubben, der deltog, og endnu en gang bravo til vor
r:r,e elit espill,ør"

ab"- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -
t.rti -fra vin-~erturnerin,:;en.

~i·illr;~ <l" 24 - 2 -G5a

vid; /.rr,r:: Jacobsen ·ort ! ...,chøllei' Jacobgen.

e1, c5. 2. <14. cxd , 3" cJ, tlxcJ" 4o .;xc},; d6. I'vl d
~ 'J r o 11 et !:r-, hont:e fe-::" at ff; officererne hurtigt 1 spil .
• . '"' "'-'G ,,, . . ~ 7 ) 0 L -, ,-} r 'l .,. a ,· . i
1. ..i ... ,1 , • .1.· ,. i::i .. , LC4 i1 ee • .. l - • -e. ·1 • l,,J. ~ei'. , ae . ,, () ... u ... ,
c7.., lo .... f4, :3c5. Ll., ~acl1 .Jd'?? ·.iser siJ; at v;::ire en
i'~.]l.- sor: s\ulle hove r-oke.r-et; , 12.~ ·~d5! exu; .. lJ. exd5i
· t,u 1~ Lbr:: '-o. 1[· r ,.b, (1•· · · • "'} ) ,... 0- 16- L· ~J. ,Ci.1. ·+•' ·:;); ,;,;Cl•:Jo -✓• Lxn .. ~ru.ar uct , u.... C xe:t ,
~xe7 .'ort har fa.ktisk op,gi.~iet-~ 17 c: 1..1:-r:i:J.1 e.xb5. 18 ~ :rc7,
re. 19. ja5; .'..a6. 2o. d61 JJ~T.a 21a. dxc7, Le6~ 22~ •.td8,

~cfJ. 2J •. u.Xf8+ nat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
.l1r1bondan udg. a.f Vanløse ok&kklub.

Jlormand: A, Barkhu.us, Odansegade 1111 i, •
Kaaeerar~ D, Gyldhol·m, l~ederto:ften 17, Van1.
PRIDO.M.OENs eksp.: S. llournann, Rund.holmen 36,
Redaktion: A. Jaooboøn, Jtad1lvej Bt V&lll.øøe

Til 5192
743521.

Vanl. 745215
716927,.



FOK VANLØ5t ~KAKJ<LJ!
22. Argang

ORDINÆR

1 klubbens lokaler.

Dagsordenr
1. Protokollen for sidste g8neralforsamling oplæsee til

efterretning
2. Formanden ai'læggar beretning til godkendelse.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til god-
kendelse.

4. Indkomne lorale.g { ee nedenfor)

5. Valg.
6. Eventuelt.

For at indkomne·t0J!'Sle.g kan komme til behandling, skal da
væ:re 1nd1everet til forma!J.den mindet lo dage før genera1for
eamlingena afholdelse.

Efter genera.l!oraemlingen er der præmieuddeling fra sid
ste Ara ska.lpeJagt og fra vinterturneringen, Hvie ti,den til•
lader det, følger dan trsa.1.tionelle lynturnering med da lig
eå traditionelle præmier.

Og ·'si skal vi i somme.rens løb spille skalpajs.gt r Det
er dog ik~e eA slemt, som det lyder. Vi sttttede p! det 1
begyndelsen a:f 5o • erne, og det er stadig lige popurlært.



N&r det er blevet populæ·rt skyldes det sikkert, at man
kan komme og spille. nlr man har lyst"

Skalpejagten er en lynturneri:og, hvor hvert p.e.rti højst
kan ve.re 22 min. ~piller man med. en fra en høj øre række.
fAr man mere tid p~ bakoatning af medetanderens tid.
Spillere fra e.amr.,e række deler de 22 m.in. (,se n.edenetA
ende tabel} Men indsatsen (points) er ogsA forskellig
for rækkerne:

M, rk" s..stter 1 hvert parti 4 p, .på 11kant"~
1~ rk. - - ~ - 3 p"
2, rk. 2 points og 3, rk~ l point.
Ved remis byttes points.

Tidfordelingenl

M. rk" mod l~ rk. lo min -· 12 min,
1fi, rk. - 2" rk. 9 min - 13 min"
M. rk" - 3. ~i.. a min - 14 min.
l~ rka - 2. rk~ lo min - 12 m:ln
1. rk. - 3~ rk" 9 min - 13 min.
2. rk, .... 3. rk. lo min - 12 min,
Spillere fre. samme rk. 11 miD - 11 min.

Trods inflationen ,er il"!dskuddet til denne turnering sta
dig 2 kr: hvadenten man spiller l aften aller lo aftenar;,

jl

5
7

9
11

14 l.3

2

lo
12

4
6
B

skak
Sideløbende med denne spiller vi egs! lidt langsommere

45 min - 45 min Is partier, Turneringer. spilles
efter c:1.rkels:,atemet - det er
lang tid siden deDDe turnerings
form har ,tæret bøeyt te t 'i VS ,
men nu genep.friskes den~ Uø.vnet
hentyder til måden, deltagernes
navne opetillee pA. Spillerne op
atilles 'i styrke· med vinterturn.
resultat ~om grundle.g. Nr. l
sp1ller mod de 3 ( avnt 4) ,nærme-
ste til begge e~der og det aa~me

Ek
. 1,,

1
-- 111· _ agø2.~ alle de øvrige d_eltageree. Pr~ o ep - er mo -

8, 6 , 4. ,og 12 , 14 og 13" Deaude:n spilles der med f'orgave.
eoia bl:1~~re1· ee::. suu:rn:; son i 1·cl:'b•aturueringer1. I1utslrutl
ligel,edes 2 kr,



Dette va:r dat sidste parti fre. købe.nb.~vneme,sterskabt • som
Verner Peteraen skulle vinde for a.t blive elitespiller -
Det lykkedes pA ov;arbevisende måde, ·og det gik for sig. eom
følger!

HvJ.d: Varnar Pete·rsen VS,
Sort: Gaorg Jørgenaen Gle.d::wru-::e

l. S:f3, d5" 2. c4, e6. 3. b), c5. 4. eJ, d4" 5~ e.xd.4,.
exd4. 6, d.3
Ben-Oni 1 fol•hånden er opstået.,. og da jeg gerne epill,er den-

ne Abnitig me,d sort, er det med forkærlighe·d, jeg spiller d.en
med hvid med et tempo mere.
6. -. Sc:6. 7. g3, e5" a. :Lg2, Ld6" 9. 0-0, s01. lo. Sal, e.6?'

Tempote,b" Sort behøver ikke at frygte Sb5. Springeren skal
til c2 for at forberede b4.•
11. Sc2, f6. 12" Ld2" e.5~ l)~ e.), Lg4, 14., Del,, 0-0. 15:11 b4a
a.xb4. 16. axb4, Sg6. 170 b5,. Se7. 18. Lb4, TxT. 19. DXl'

Hvid behersker fuldstændie; d.ronnin,gefl.øjen, og ko:cgefiøj-
en er f'orsvarsdygtig.
19 ..... ,, JÆb4. 20. SxL11 Dd6,, 21, Da4, Sc8. 22. Sd2! Sb6
23" Db')[ Sort villa ind på .a.-11.nien, men det gAr ikka nu"
23,■ -1 Dd7. Bedre and Kh8., B-bonden må holdes for enhver
pris,
24. S84, TcB. 25. Tal., Le6. :26. Te71 KhB.
e~terfulgt af Sxf6+.
27. Sd.2, -Te?~ 2a. DaJ, f5,~ 29■, Da5,. Sc8. Jo. b6 ! ,
er slut, da sort mist~lr en of:fic,e.r. Sort kan ikke
tArn. og hvids tårn kan ikke e,lAe ~ Sort havde dog
at opgive og ·fortaatte med
3o a .... , Sxb6 ,~. )1. DxS ,. e-1,·,,. 32. dxe, S·e7. 33"' exf, Sxf" 14 i'i

Txb7, Tx'l'. 35. D:xT. Dd6. :,6" DaB+, LgB ,. )7. Ld.5 ,. Se ·1. 38"
LxLo SxL ·og sort o:pgav den h~bløse stilling• noglo træk senere"

( UotB·t' ved V□rner Peter·sen)

En aften i april :foregik en munter opisodQ i rnnløaa
Skakk1ubi de. en charmerende ung dame eerver~de kef'fe og the
for_klubbens medlemmer" Der b1ev taget beetillinger pA ke.f''fEt '
og the, 03et af klubbens '.Pro,minente medlemmer Hj ~He bad cm thth

Spillet d. 29-J -65 i Folkets Hue.

Der truede T:xb'T

og ka;mpøn
flytt:e sit
ikke 1 sinde



Da den ullga dame· senere bad om lt'15. lir. tor kaff'e med
brød, prote~te:rede H;I ,H. og sasde • e.t han .lru.~ plej a4e at beta-

. le 1,·25 tor tbe med brød. Den u.n,ge dame baklligede· meget og .
sa.g·de, at hun var kommet til at servere kait'e· i etedåt 1 st:edet
for the. Hj .H. blev :rorbs.vset og øl efter ,1 koppen. Jo, d.er var
l"idt' på bundø·n, som me.n konstatersdø var kaffe - og eom den
fine mand, Hj.H. er, betalte han for kaffen.

Dette .er synes jeg et smukt eksempel på vanløsaspille~
nes evne til a.t koncentrere sig om det ædle skakspil. Tænk·, at
(\rikke kaf':fe og t·ro det ar the ! Mleke er det, fordi kaffen er
lidt sløj ... - hvad med at prø•e kaffen fra døn frie købmand?

•Sohøller J

rne,,moen,
I viµterturner,ingen Itæ~er Ib Pedersen e·:cd?Jn· for .at·

-'A de sidste partier afviklet. Endm ingen· klasser ør helt
rdigepillede, men· d:r dette ekrivee er der andøu. at par af'-

tenør, så meget ksn rettes op. Men en ting.er .næsten sikkei"'t,
der er et par stykkei- (gengangere?)' der i'kka nAr at fA færdig
spillet da reet·erendeppartier før generalforsamlingen.· Det er.
kede;Ligt for.turneringslederen og for spillerne, der forgovea
e·nter på en .modstander. Ib Pedersen har stillet sig som·· en

betio.gelae, at der 1. næste turnel~ir3g spilles med ;faste runder··
og det fra. begyndelsen af i::urnsringen - ellers må klubben f'in
da sig en anden turneringsleder!

Arne Jacobsen blev igen klubmester, idet han har vunde~
de spillede partier - et part-i. hænger endnu. Egon Rasmussen
Qle:11 nr. 2 med rr1/2 p. Voss kan ved geVinst i da sidste °b." e
ps.i:•tier nå 6 p. øens Sch. Jaoobeen ellel.'ede bar sikret sig

'51/2 po1ntå ~ Sig, Chriratensen
har, pl grund.af 'f~iliedød~

SIG. CHRISTENSEN I fald, opgivet de reste~ende
VIN TOBAK BLADE 7189)2 partier.

Alekiste-v-ej 26 L1vers~e ;r,-kker sandsynlig-
vie op i m, klassen. Om de øv-

rige ple.oerirute:-r vides endnu intet med øi'.kk~irhed.

--~-~~~------~--~-~-~~-~---~~---~--~-~~~~~~~~~-~~~--~~~~-~--~~
FRIBOlmEN uwz:ivet e.f Ve.til.øse skakklub.



· 22. irgang

L~E SKAKKLUJ3
JULI-AUGUSi 1965

Løåe Skeleklubs gamle medlemmø~,
H.o.v. Bsmen, er pludselig gAet bort...

H,G.v. Hansett havde -.ærat madlem at klub
b"n i' ovel:- 2o Ar, os selv om han ikke i de

nere Ar deltog aktitt i klubbena liv, hav
de h9.tl hverken glemt spillet eller Vårlløee
Skakklub.

Vinterturne:ringen etAr umiddelbart foran eln a.:f"
slutni:dg,

?lej, hvor he.r vi dog hørt dieae ord menge gange fø.-.
Pi dette fremskredne tidsl)'tlllkt mitte man formode vinter
turneringen afsluttet - hvis men da ellers se~ bort tra
ve~ ret" Sidøtø Ar Viata det dig muligt s.t vær& færdig ved
generalforsamli?tgen dett 27-5· - animeret af Eigil Pedersøl:lS
udlovede poke.l. Der er 1øvrigt en tendens til, at de
manglende pa.riier er mellem mindre godt plaoerade epillere,
dar vel tenker. at det ka.n være døt samme, man det er det
ikke. Afviklingen har intør~ssa f'or op.... og nedrykningen,
kønt denne fomer sig snda~lø4es i Ar pA gwnd af for.

·m en ud'11delse af' spil1erantellet 1 .rækkei,:ie,
Turneririgslød0ren bar vredet sine Mnder, men har im flet
tilladelse til at indføre en ekæri,et kura ved ~ste aæsQns
v.ir"



ier)

;V2 (2)
3 (i)
3
2
l (l)

6, Vo~
7. Rich. IL
e. Gyldholm
9. svettdaen
lo. J .Bam:ien

Og her er al r~sultkttåbelle~ne, der bringes ukcmmenteret,
da der ikke 8r sket noget smrligt siden ~idate rapport i

ter.nekke~ ( 2 manglende· p

1, A.Jacobsen 9
2. Egon Rasm. 7'1/2
). Scbøller J. 511'2

· 4. Sig. Chr1Bt. 41/2
5" Rosene·tand 4

l.

7. Hvalsø P_
8. P~r I,r.1'1"'::1~·
n •

1,· Livers
2. Plachtn
3" Lau.titset1

Bar:
4-6 Fab

Vilh. Ols

2. række •• ( 1 manglande parti)

1_2 Edward.sen 71/'2 6. K.Andal"aeu 4Be.uers . '11/2 7. Moritz A. 43. stig Haneen 6 e. o.Pete:reen 34. E.Ande::ttsøn 5 9. H,Jeneøn 25 ., Juetansen 5 lo. J"Bolm 0

2. k'1 A.. ( e.ngløkl.de parti)

4 ...5



turneringer vil således have en chanee for hurtittt at bliv
løst,

Vanl1se skrutklub afholder i lighed med de tidliu.ere Ar
ve.nløseturne:ring for e.lle spillere.

Js-. tz-o nu ikke, den skal epillea i vore s
ler ... klubben har l~j et salen, ·for vi rsgne.t-, bestemt
korddeltagelseJ Selv om der er god tid - attdnu ~ kan man
ga s& godt skrive sig pA listen i klubben - Atlan har ·trods
alt sin begræusning!

Det ·blive:t:- aa- Aben turnering• d"t.i=.
et medlemsekeb. Vi spiller efter 11

til hele partiet, sA undgås hæll8epart~
f'ol:' l", 2., 3. og. juniorklassen -

:n
timc..1.
r 5 kL·•
:r.

De selen var opt.agat de
følgende,

st nstlage er ep1lledatoern

Onade.g d. 2 5 aug. , ms.nd.ng å.. Jo •
mandag d. 13~ sspt, og torsdag d. 2).

. 6. sept .. ,

ete.rtet til
_lde sig ti

dolta-

Der spilles fre. kl; 19. 45 hvor urene bliv
kl. ~3.45 •.Klubbens øpille11e skal fortrnnsvi
de tr~ øverste rækker. Præmiernes større1e
ge:r.ant el 1et •

DE ORDINÆRE SPILLE.A.FrENER ONSDAGENE 25-8, 1"9 • 8-9, 15 ... 9 • og
22-9 ø~ AFLYST

finder

e?' i den. stor

st med bal,
v" og det bl
aelv. Billetp

U.UJo~t c.,c;a_,.__,.. 'I'

, de
incl.



kaf':l'e maC,. ;>røde. .
Og, så skal ir1 ha' lotteri acm 1 "gemlø dagen. Me.nge medlem.:.·

mor bar ikke været.me~,i rigamle daga", og t11.dem·kan·rt forw
tæl:Le, · at· flere i:nedlemmer til. de·tta lottel:'i~J:kmnkede ga'\l'l!li6 ( og•·
sA. i kontant form) som derefte:r blev bortlod.det' ved f'eeten,: ·
Der .var altid rift om lodderne, del" mltte indføres max.køb, :
og:, al~ l"\Ullle som regei meldes udsijlgt 1 løbet af' ~t ltyarterl I ·:
v1~ håbel" pi et lignende lotteri i ar, og Bornbøll har lovet at ·
tåg~ imod eventuelle gave~ enten i klubben·e1ler 1 fori1et
ningen. Hyltabjerg All6 77 ( 71 22 42)

s~akunione klubturne:ring starter i eept·ember, me:a
f'A udsat l. runde af hensyn til va.'l'" vanløee

klubturneringen har vi hold :1. mesterrækken,
i 5_- rmkka.

••--oooOOOooo--

.Vor interne turneririg .- v:tnterturnerlngan - begynder i ok
tober. lndteg?tj.ngsli~te findes i klubben, Nærmere om denne
tunieri11g i meste nummer af FRI»OlitDEN.

__ ..-i_..._.,. ........_... .,.

SKALPEJAGT OG SO?itMERTUR!iEIU?m
Som altid er der god tilslut11ing til ekalpejagtsn. Ikke mindrn
end 25 spille:re he.r deltaget indtil nu. A:rne J'e.c:obsen har ta
get en solid f~ring med 226 p, V. Pederaen har 176 p. og som
nr. 3 Henning Jørgensen med 145 p. Pl da næste pladser kommØ:r
Plachte. med. 123 P• Og Jørgøn Hansen med 122 p.

I sommerturneringen er der oge! mango, der bar været r11tti-
ge~ IDurnerlngen har fbreløbig samlet lo deltagere,. og Gyld
holm har inkasseret 9 p., Ib Pad.e:rsen 11/2. Nr. 3 Sch. Chri

tiansen 5 p, og Erik An-
dersen 4 points. :Begge dis
se turnarit1ger elutter den
18. august.

·Københav:
i• ..:f'il prøv

turne~ing. I
1 l. ~kk& o

CHRISTENSEN

VIN TOBAK BLADE
· 71 89 ~2

Al.ekiste"tøj 2~
BOm>EN udg. e.f Vanl~s"

skakklub.



MEDLEMSBLAD

22. år~ang

FOR VANLØSE SKAKKLUB j-- ..,,L_ ----a-

./f\ fi {, Ø:S E 7wlJ I?/\!ER 1 /\i {1'E'AI
I sidste nr. af FRIBONDEN skrev vi" at klubben ventede rekord...,

deltagelse til ·dette års åbne Vanløseturnering. I starten gik
tilmeldingen noget trægt, men et par uger før turne·ringena ,start
kom der skub i den, og det fortsatte lige til den første spil-·
leaft,en - trods sidstef.risten var overskr_ed,et. Man ville dog
nødigt sige nej til nogen, :men nogle ,enkelte måtte dog g,å forgæ
ves" Lod.tr,ækningen. blE!V f,oretaget så. sent som mu.lig,t, idet det
,ellers, vil være' 'de sidst tilmeldte, der kommer til at stå nederst
på listen og d~rmeq få stlJ!rre chance f,or at få hvid i parti•erne
og endvidere· at få mode+andeee , der har opnået færre points.

98 deltagere var ved starten tilmeldt turneringen, og det er
s~dsynligvis .rekord for e:n turnering, klubben har arrange~et.
Begyndervanskelighedetr ved arrangement,et ?? ne·r er si-kkert nogle,
der gerne vil se re'sul,taterne, efterhånden som cle indlø-ber, for
derigennem også, at fin~e næste rundes modstander .• Og ventilatio,
nen ... - .... der dog ikke er klubbens skyld - :har man efter bedste·
evne søgt at råde bod på.

. Det er den stærkest besatte Vanløseturnering til dato. Tre
landsholdsspillere og ikke at forglemme vor egen elitespiller
del~ager + flere mester.s.pill,ere og vore egne "mandariner". Ef
te:r 3,. runde har Arne Ja.cobsen lagt sig i spidsen efter overra
,,.ke:nds at have slAet Bent Kølvig~ 2.-3. pladsen i mesterrækken
deles a.f ~inn.e P,et,ersen· og N.C. S-teen med hver 21/2 points •

I 1. række er der as delt agere, og h-er har Pe-r Larsen og B,
Petersen 3 points. .

2·. kl. måtte man opdeLe i to grupper. I det hel,e taget er det
dejligt at se de mange hj emmeapillere "'gå til sagen••. Vi vil jo
ikke heller lægge skjul på, .at turneringen f'ørst og f:irnmmeetner
a~ranger:t for deres skyld, me1d den skumle bagtank~, ~t _de føLe·r
, .::.~ ETP tJ.11)a.R i kln bben I A+ rlrt f,!år bon og melde!" sig ina_ ,_ - "-'



Nå, men det var 2. rk. ,der var delt i 2 grupper. I gr. A fø
r,er Hans H. Hansen alene med 3 points. A.H.Petersen og V.F. Chri
stoffersen kommer lige efter med hver 21/2. ·

I gr. B er der 3 mand med 21/2 points, noget der tyder p0

stor jævnbyrdighed. De tre er Poul Sørensen, J. Høimark o,g lll.lo
ritz Andersen.

J. kl. er
ints, n.emlig
nig gældende

også opdelt i 2 grupper,, I gr. A har 2 mand ) po-.
__ • Rasmussen og Henning Jens en og det samme gør
i gr. B 'hvor E.rling Johansen og· Lang har :3 pod.rrt a ,

Juniorklassen tæller 12 deltagere, og her ligger Jørgen Jensen
og Carlsen i spidsen mad :3 points"

De husker nok 1, vi skal have fest og præmieuddeling

LØRDAG den. 25 sept. kl~2o.oo.

Det bliver med bal, smørrebrød,. øl csv , altsammen til sær
deles moderate prisor1.idet 9i laver de~ hele selv.

D'er kommer også underholdning, og nogle ·har fo.rsigtist spurgt,
om konen eller lræresten også kunne komme med , Hun ikke a.Lene kan,
hun skal! - ellers 'bliver det da en tris.t fest.

Billetter kan fås hos bestyrelseh i
5 kr. incl. kaffe med brød"

Og så inå vi ikke glemme vor tombola - tombolaen med tradi
tionerne - tombolaen som spillerne husker!

V,ærdien af gevi.nst erne o·verstiger langt det, lodderne ind
bringer. Flere medlemmer har indtil nu givet til tombolaen, en.
ten i kontant form eller. som præmieting. HORNBØ1L stAr for ind
samlingen og ban ser ,ånd.nu gerne flere pr.æmier til. tombolaen.
Har De nogc+ af inte•resse I er HORNBØLL me,re end villig. Vi hå
ber at få alle tiders tombola - den er ikke mindst med til at
bære en klubfest!

HOilNBØLL ta' r imod - i klubben såvel som i'"
forretningen, Hyl tebj erg Alle 77
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Klubben afholdt sin. årlige generalforsamling d. 26-5, 1965 i
klubbens lokal,e~ i Vanløse Kul tu.:rgård.

F.ormå.nden bød d~ ca. 25 fre.mmødte velkommen ,og til dirigent
valgtes Vilh. Olsen, der konstaterede .forsamlizgens lovligh~d.
Formander. oplæste .protokollen og gik d,erefter over til beretnin
gen. Sidste års Vanløseturnering omtaltes; den· havde haft fin til•
slutni~. Vinterturneringens afvikling havde dog ikke været til
fredsstillende. I:nds,atsen i de forskellige holdkampe· havde ikke
være·t den bedste - divisionsholdet måtte rykke ned i den køben
havnske klubturnerings mesterrække. Til gengæld var det glæde
ligt at se medlemme~nes store aktivitet i. KSU • s enkeltmands
ttirnering, hvor V,erner Pedersen som den første i klubben blev
elit"espiller ~ Formanden meddelte, e.t klubben i ø,jeblikket havde
57 medlemmer, hvoraf 7 var juniores.

Ka:sser.eren gennemgik regnskabet, der viste et fint overskud,
og Rosens.tand rettede en tak til kasserer og revisor samt til
A. Jacobsen for FRi:BONDEN. Regnskabet godk~ndtes.

Sch~ ,J.acob.sen efterlyste en st.ærk spiller til foredrag og
lign. Et forslag fra Liversage gik ud på det samme. Efter debat
blev forslaget dog f?rkastet, idet bestyrelsen ikke vill,e· binde
sig for bestemte arrangementer. Et fo.rslag fra bestyrelsen om
k·ontingentlettelse for folkep,ensi.onist er og lign.. blev vedtaget"
dog som lovændring, vore nu~ærende love indeholdt faktisk en
lignende bestemmelse.

Ved valg til· bestyrelsen blev alle genvalgt.
Under eve'ntuelt refereiæede A. Jacobsen de på KSU's møde om

talte forholdsregler, KSU's bestyrelse vil træffe ved-\,l-'debli,
valser til Københavnsturneringen. Plachta spurgte, hvordan opryk
ningsbestemmelserne var i vint,erturn. Formanden svarede, at to
rykker op og to ned ( et nyt regelment er dog på trapperne). E.
Rasmussen mente1 det var fortert at lægge en generalforsamling
umiddelbart før en ~ligdag p.g.a. forlænget åbningstider for
forretningerne mm. og hanstilltl!le .~il bestyrelsen fremover at ta-
ge be-nsyn til dette. Steen Bauers valgtes til bibliotekar.

Derefter sluttedes generalforsamlingen med tak til dirigenten
for god ledelse og med et leve for Vanløse Skakklub.

. ~--000000000---.. ~.. .

Hvordan skabes der mere in-
-~ teresse for klubbens vin-

...,_. tcrturnering? Det er jo et
kendt fæn.omen i de fleste skakklubber, at inter,essen for klub
bens vinterturnering er størst, når den startes, men det er jo
rl.e!:= ,-~rrc ogptt en }'"8:nd::g_:-J rri.ng , c:t do t , som t~rn0:-ing(;;n fl1<:rir1or

•• ._ .. "' I

I
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frem; er mere og mere vanskeligt at få den afviklet; for ikke
t tf le om de-gange., 1det ender i den rene ligegyldighed. Hvad

kan c er nu gøtes for a.t få has på denne slendrian? Ja, man kan
jo gt den vej at fors,øge at gøre' turneringen mere interes:san-t.
og jeg vil her give- bestyrelsen et par forslag til· velvillig
overv~j els,e. Jeg mener , at de-t er af vigtighed I at der, når
trunoringen startes, er ·fast1e runder, ,og at hver del tager ved
starten får udleveret et turneringsskema, så man kan tilr.ette
læggo sin tid efter dett·e. Resultatet kan f. eka, blive færre
afbud. Jeg mener også, at præmierne bør være st·ørre end til
fældet_ e·r nu - ogs å på dette punkt er der flere veje at. gå.
Pcnøene skal "selvfølgelig j,.nd gennem indskudene, som mød ti
dez.s konjunktur godt kan fordobles. Forude:n de faste præmie.
kunne jeg tænke mig to pæne præznier udsat i hvor klasse for
beds,t spillede paz:tier - det kunne muligvis hjælpe til at højne
spillEts kvalitet ... og ikke blot de stærkeste bliver præmi·eret.

Hvis bestyrelsen mener, at der i.kke bør lægge·s større ud.gif
ter på ·medlemmerne, vil jeg lige minde-om, at jo billigere en
ting eæ , jo mind.re interesse skabes der ofte om den, og man ml
vel have lov a-f sige, at akak er en af de billigs·te fornøj el
ser. vi har - også _med de her skitserede for~la~.

~ig. Christcins~n.
--------------~-------------------

Vi minder om, at klubturneringen dvs. kampe mod andrv
klubber, begynder i slutningen a:f denne måned. 1. runde ,er
fo,r Vanløse Skakklubs vedkommende fcxcykke't en uge af hensyn
til Vnn]tøaetv.rneringen, og .boldene vil få nærmere besked ef
do respekt i-ve hoidledere. .

• Houmann har foræret klubben on ny turneringstavle. Den
o'r lot · os; handy og kan beskues hver s.pilleo.ften.

TAK!

HUfK og BETÆI"ll{ 'klubbens lot:teri - Hornbø 1ll tager imod

FRIBCNDEN Udgivø::i af Vanløs:e sko.kklub,

""-1!!1!9'----~



Oktober---novembel" J9 65 lll"o11 7

Efter
Va.nløeetu.r:oeringen er nu overstAe·t O og vi. er faldet si me

get ttl ro i de ge.ml-a f'olde1"' ~ e.t vt 1 .fo:rh.oldevi.s ro og mag
kan tage et overblik og vurdere dens betydning,

Om selve a.rr~ngement i;rt e1· ~ier kun goct·t at ai~eca T·1...rner111-
gen var veL tilrettelagt og ·blev fint afviklet~. Klub~.,en skyl=
der den vrak·tiske leder. Ib Ped0:rae11, tek for et ~od-t· et:lklce
arbajde og hftbert a.t han ogaå freint .t.d.1.g vtl. at tllo ·~i1.g til rA-
dighed. ved løsning af 1.jgnend.e op,ga,,.er"

Den ydre ra:mme om e.rrB.llgamente·t va1, vi jo 1kk13 her.re over"
d& V.L var bundet af lr,km.liteterne" Ventila:tionen i 1-okalet
lader noget ti:a.oage at øneke; men u.et kan man dog finde sig
1 r. ... Værre var det.: at sidate aften faktisk blov ødelagt af
et pigtrådsorkester, dør huserede l kælderetagen og ikke var
til at form! at lægge en dmtnper pli sine udskejelser, Med tlen
reso10nans, der findes, i Kul turg!rden. er omver. anden virk-
eomhed i bygningen umuliggjort, når- et aåd.a.nt e.neemble ruller
sig ud, 'Det er fe.nte.stiek ~ at spillerne fandt sig i d&t, m.en
ska.ksptll,erne er jo en tAlmodig race ( og Itul'tivaret I)... .:,,
·:,i&ske liggel' s·H:ylden nes bestyrelsen~, som ved afslutning af
lejemål n:ed I{ulturg!rden har overvu.rclaret betydlll.ngen af \

1
lrul--

turn s, Eller E-?' det 11 aom man~e mener• påki"aa-vet med en mere
objektiv vurd.er:1 ng af' ungdomsklubbens virko i og omkring Kul..,
t, · ..·g&::i.,.den? Vl lad,~r epørg;:Jmål{..t gå Yid.øi.'e t l 1 :Kult\ll"g~rdens
ladalse og hAber pl an. g-.ir1Btig reaktion he.rfrai-

1r1lslu~t1...lu.ga11 til. tut•J1erJ.Lg~ ..- :Jl. ... t; t.1J ,"• t1.r' ft-:"~ ..,...cl;;c,rjer.
98 deltege1~e 11.s.,rde møldt sig til.~· rft10:ea.f dos & ~ 7 ~t-ykke:r ilt "
ke mødte opjo Den slaga kan man dS.l"ljgt il.T-døre aig imod_ men
beskæmmende er clet ~ at et p.ar a.f klubbeJJS egne placerede B ig
i dønns øørgelig• gruppe~ D• pågældende d1Jtter sig ikke

l



alena ud over hensynet til modspillerne, men skader også klu
bens gode .navn, hvad der absolut ikke kan tolereres.
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)1/2p.
1/2p •

3'/2 P•

31/2 p

n
:Meeterrmkken l . .:1.·Yl:l.a..A.tlJ •

1. Finn Petersen 41/2 P• l
2. P.B.Nørby 4 P• 2. A.
:,. N.C. Steen 31/2 P• 3.
4. A.Ja.cobsen ' p

2. række A. 2.
1. Hane Hansøn 4. P• 1, P.
2. E, Rasmueaen 4 P• 2. Ly
J. H. ?dørk 31/2 p" J. J.

3.
• N. Rasmuase·n 41/2 P• l

2. H, Jensen 4 P• 2
3. VD Horning 31/2 P•

4, Tage Ban



Jun1otirækken

l. Jørgen Jensen 5 pd
2 ... M-JRaswaeen 4 pq
3 N~ Carl.sen. 4 "pc

neringen, og endvidere vil
høj ekakkl'ub'II som 11..ate oa

rrYesien

Et a.rrWJgememt a~ denne art
har dog kun værø"t mu.1igt ved
preesans velvillige indstil-
11.:ng. Ikke mind~t vil klubben
takke Y'AltLØS'.E FOLiill'BLAD og
br~ Pc Matthiøeen for spal
teplads og intere~ee 1' 10r tur_,_,

vi. takke Yal'by eke.kklub og Brøtlb...
spillemateriel11

-

-

Efter en vel a:f-viklet Vanløee-tu:rnerl Il8 afholdt klubben
lørdag 25 ....9 en. afs1\1tt.ande f'Eatlighed• der :1.ndledtee med fel- .
les ke.fføbo:rd" For111anden bød den store foraamlins: velk,,mmen
ij'g OYerrakte derefte:r turne1•ingavinderne deree velfortjente
rn-,smier:. En fin samling gav,er, skænket sf en række a:t k1ub..
bens vennett t bortloddedee ved emeri.kane'k lotteriD Herunder v.1 ....
ste :fru Portuna sig fra den drilagtig,e side I idet ø:n skaldet
herre vandt en par.manentbølgniIJ.g - men sAde.n ør der jo si me
ga t ~

Natu.rl1gv1s benytte,de man lejlighed.en til at 8jltl,S9 klubbens
egen sang~ cg Moritz Andersen ove,rraakede ved at vi1se eig som
Rn habil lejlighedsdigter. hvis arbejde fik et velf'ortjent bi ...
fald., .Der var et vel turneret hib til bA.de kassører og turne---
r 1.ngsl euer, der 1 krafi;: r~f deres job gocl:t kan være ,et par
atrent;o herr·er. som det v1,at desværre ør hAbliør:rt at få pA bed
re tanker: ...., .LL A ~ '"~ro he1"':lled -..1dn51vnt til klu.bbeua buspoet
med de pl:t,gtor, som deraf følger"'

Featl lgheder.ne :fortsatte med dans til musilc under led.elge
o.f kapal- og klubmesterJ featarra.o.gør mom. A.rne Js.cobeen: Ind
imellem var der op·trredon. og underholdning af fo1"skellig arti
hvot'.' oga.å flG:re nm.anige~ festdeltagera )"dede derse 'bidrag.
De me.ra fyalake behov t1lfredsettJ.lede:s ved hjælp d a.mørre-
brød med tilbe:'lør t1.l rimelige pri.ssr9 c,g stemni:nge:n mA vist
siges at hnVPJ været god.

Ved tolv -h!llvettiden brød de flante op og gik derv8d glip
a.f en festlig afali.1.tni.:c,g •. Efter at Jørgen H8.!lae11 på :rort:rmffs
lig måde h.e.vdo fortolket 'Beethttvan111 opførte :tni~anden et atep.,;.
nummer, akkompagnere't 'P! piano af' Arne Jacobsen~ m,ns ka~ae
reren ,e1ang mad en r~st ~ som ingen tyr havl!lø behøvet at skamme
eig ovø.r. og h-ermed var der sat et pa.esende ,punktum efter en
morsom aften,, b....-e
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et rnA med glede konstø.tø1"es O et vor klub det sid -
~- par år har lnlnn8t note~c on stadig vu.ksantlo intar~
aeo for det ædle skakspil, an interesse, som har gi

vat sig udslag! et større og større medlcmstal1 del'.'
selv i den traditionelt døde eomm~rperiode ikke rtser
1egn til nedgang. sAdan som det tidligore vs.r tilftaldet.

Ved redaktionens elutni:ug er stillingen den, at vi
siden la juli har modtaget 19 indmeldinger, hvoraf de
fleste ikke tidligere har spillet i klub. Herunder b~in
ger v-1 i alfabetisk orden naV'Jlene på disse nye medlem
mer, som hermed bydes hjertelig velkommen~ vore ·ræk~
ker.

Vi håber, at De mA komme til at føle Dem hjemme
hoe os og bidrage til til e11 yderligere betæatelsa af'
det kammeratlige ee.mmenholdj som kendetegner vor klub.
Vi regner rned som en selvfølge, e.t de ''gamle" ta.ger
sig pænt af d11 rr:,e, ,så de hurtigst muligt falder til,

Vi by-der endnu en gang alle vore eya klubkammerater
velkommen og ønsker Dem held cg fremgang~

De eye rnedle r ert

Gunner .Axels
GWllla.r Bj •ørl
Preben Bjø:i:tk
Uiela G. ea.rlaen
Søren Engatrøm
Leon Hekkart
Kristian Jensen
Poul Jensen
Erling Johansen
Aral !<nudse

-L~-6000-·--ooooOOOOoooo----0000----

VINTERTURNERINGEN
r startet, det e.r længe siden, så mange har deltaget i

dønne turnering;; og det er længe siden, rnesterkle.seen
har talt 16 deltagere! Det er dog ikke den eneste klas
ed 16 delta.gere~ og ialt tmller turneri.•rw.:en næsten

Mogens Olse
J .:iTbo Pede~S8l!,
John Pederea
Niels Reudlev
Ejv" Rosenberg
forben Snasløv
Poul Sørensen
:Prode Thoms en
Eo U.rwald
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1. n. Liveraage 9
2. L.Placbta 71/2
)a F.Lauriteen 7

• A
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l-2

r Monrada sys~em

2. sen. Christiansen 411•
pmmien:
2. Ib Pedersen lo P•

ne Jaoobsan med
210 pointe.

1, Alex Anderaen 7 P•
2-3 Dyrholm 6 p
2-3 s" Juul 6 p

- n 1-ora.rsturneri
er 5 runde~1
l. Henni:ng Jørgeneeh 5 P•

I sommarturneri ngen delte 2
1•2• B. Gyldholm lo P• l
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modstand.er fra Gladsaxe!
Miøls Ilandlsv har overtagat j ebbet, God lyst fremover"

Døn Jo~9 spilled,es 1. runde 1 klu.bturneri.I1gan, ?-1od
eatndørne var f1,a Rokaden, en semmenalut:ci.ng n.f .firme.
klubber. Vi tabte knebent 4y2 ...J1t2 Q Verner Pedersen og
A ~ Jacobsen vandt, mens E. Rsemussøn, Jørgen. Hansen
og Placbts. fik rem.i.et.

2u runde s_pilledes hjemme 1L 27 lo~ V,ittabte 21/2~5fY
til Gladsaxe~ Vindere var Hann~ Jørgensen og s~ Hou
mann~ Remis fik E~ Voes.

Redaktionen er med den nuværende stab ikke i stand
til at dække klubturner! ngeno Vi mA have et: par ml!td
arbej dere Id.er vil dække 1" og 5. rækkes roeultai'er.
I ref'ere.tet skal alle undskyld11inger for et n(:darlag
pApeges, således l.iigt:ln er i tvavl. om , at vl burde hu
ve vundet kampen - ved se·jre over andre klubber er
et overbevisende parti t '1 FRIBON.DEM tilstrækkeligt~
Løn efter aftalet, Pareonlig henvendelse til redaktø-
ren

8IGo CURI8TEM8EN
vin tobak ble.de

.Ålekietevej 26
7189)2

LEDIG

--------- ------------------------------------------
FRIBONDEN ndga af Vanløse skakklub
Formand, Au Ba.rkhuus P Odeneega.de 11, Øø Tr 5192
Kaeaerer: Bo Gyldholm-. Uedertoften- 17 ~ V~nl" 74 3521
Tul'n11ledar: Ib Pederaen, lleil.dal!svs,j 64 ~ r:rr"
FRIBONDENa ek9p11r 1 Houmann, Ru.ndhnlmen J6, Vanl.

745215
Redaktion! Ao Jacober:\n, Sta.dilvaj B(> Vo.ol,;) U6927
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Det er lang tid eiden, deltagelsen har været sd stor i klub
bens vintertnrnering. Vi skal vist helt tilbage til eæsc-
ISl 195-1--55 hvor ) .• ræk1'-r- e:p-11.lede med 16 rnaJ1d. I Ar er
3. række ikke alene om de 16 me.:någ deltagal□e, idet mester
rækken ogsA tæller 16. c.e to øvrige 1"ækkcr ar på 14 • Afvik
lingen af turneringen gåt- rigtig godt - indtil nu er der kun
et par som er udeblevet uden afbud, -~il gengæld er der· dog
ret mange afbud. De sidste tomme pladser i turneringaskemaet
er blevet udfyldt, idet vi hB.l"' fået to nye medlemmer F.
Bjerregård og A. Grindorf, som vi he.rmed byder velkommen i
klubben.

stillingen i de forskellige nkker er følgende~

Mesterrækken: l. rskke
1. Torben Sneslev 4 (4)
2, Per Larsen 4 (6)

5 (6)
41/2 (6)
41/2 (6)
3 (3)

~ + 2h {6)

l Verner Petersen
2 H. Jørgensen
J. s. Christensen
4. s.Å.,Svendsen
5, F~ Thomsen

1. I~iels Carlsen 6
2. Eli Andersen 4

eon Hekke!'t 4
Stig He..naen 4

ø" kkc

6) I !
(5)
(6)
(6)

• ~kk

1" Erl" JohP..naen
2. Gu:unar Ax
n" Rendlev

6V2(7)!
5 ( 5) !
31/2 (6)

ib



De sidste ke..mDee resultat

Sporvejene - VS 21/2g51/2
Frbe skakf. - YS 4

be.r vores 2e hold 1 år slot ikke kunn
igger på sidstepladsen ikk9 mi.ndre end 6
C

- '/2 ! 1

21/2
Valby - VS 15 1#4

- vs 8

- - - - t li
t

41/2
41/2
4

-00000000

et telef



partiet msd ko.ramantar,er og diagrammer lige som sidste
gangø

h'Ode "Thomsen~ der er en stmrk ko11recr,cndanaeepil
ler I he.1· lovet veci.. en fJ'\Iaf. ,. ire.mp at i'øre b~ikkttrne for
Vanløee skakklub"

-----------------

filte
en

me·dlernrner <9-11Jke.s

oa.J4ul
Jørgen Hansen he_r indeendt følgende parti fra forgan

gen tid - blot flere ville, fø:tge eksemplet, eli vi oe;eå
lLunne fA no.gle friske ,oksamplei· fra v111terturner:lDgen~

Spillet 1 klubbens vinterturnering
dl' 29..-1 1963

Hvid; Jørgen H8lloen Sort: Ola Frandsen

15 d2 - d4 f7 - f5 9a Lc4 " dJ, 0 ... 0
.2~ ø2 - e4 f5 X e4 lo. 0 - 0 ~ 0, LcB~ø6?
J"Sbl ... e-3, Sg8 ... f6 11" L.!!;5 ... hG. SbB -d7
4 .1,gs ... g5. g7 - g, 6 12, Lh6 x g7. Kg8xg7.
5. f'2 - fJ lJ" Sf') ... g5 • Le6-gB

Et. nøglet ræk 1 denne 14. Tdl - el, a7~a5
s t au.ntor,.g.r.uabit • Hvid f!r 15~ Tel -e2 , b1'-=-b5
som hurtigt ees et meget 16a Thl -el, Tffl-a8
frit sp1.l" l 7. Dd2 -:f4, fa8....a7

5'. ø4 X f,3 Skal hjælpe til med dæk-
6 " sgl :,t f'J • Lf8 ... g7 Dioe;en af 7~ rækkeo
7- L:rl - c4, c7 - c6
B. Ddl - d2 • d7 - d5 18~ g2 - g4, Sd1-b6



19 •. Ss5--e6+,
20. Te2xe6.
21. g4-g'
22·. Df4-b4,
23. Dhl-h6+
24. Ld:'3xg6,
25. Te6xg6+

I.gBze6
b5-b4?

Sf6-d7
Sd7-..t8
Kg7•g8
hbg6
a:taxg6

26.
27.
28.
29.
Jo.
.n.

Dh6sg6, R'gB• b8
fel-eS, Tea-te
Dg6•h5+ .Xh8-g8
Te6-g6+ Xg8-f7
fg6-h6+ KflJ...gB
Dh5•g6+ mat

jh.

~-------~-~~~--~~-~~~----~---

Her o:r en lil
le juJ.enød,
eom indeholder
et par lsreri
ge vendinger.

Sort trækker, r,..r-,q, f<L<yt ....... , ..r'i f' · ·c-~ LI· :n1"J'»; ., ..»>RV JTTlii ,»VY/
og spørge:mllet
er, om ban er
1 stand til at
holde pari1et?

Løsning 1 næ
ste nr.

ffiIBOKDEn udgo af V~
Fo1"mand :: A ~ Bar-khuua 1

OclenBeg~i.la 11, ø.
Ka.ss8

d,:: .r.;· lt V _, ·.. ti Ll. .L f I 'i l;UU.. ..

·.1.'U. A-·J~ • •••. , ..•• - • -· ~ - - - ··- .. --
e.ndelsvej 64. SV.

Sig. Christensen
VIU TOBAK ~E
Ålekistevej 26

71Bq


