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Januar 1947
1 9 4 7

~ikal vi allesammen give hinanden· H'aåndeh paa, ·at
vort i:5kak~pil i det nye Aar bliver en Tand bedre, end
det var i det, der nu er gaaet ••
4

•

Vi kan jo n ok blive· enige om, at vi sikkert kunde

n o g e t bedre.
Na-vnlig ser vi, rraa
vi spiller mod de fremmede, lidt fo1~ mange Bukke, der
· ie fleste Tilfælde ser ud, som de ved lidt .A.gtpaagi venhsd kunde have v_æret undgaae t , 'Vi kan alle be..;;
gaa en Fejl, men det maa ikke blive nogen Vane .. -Hv a

.av e spillet

skriver ikke.Ku.mbel=
Den bi!dste kan begaa. en Bommert
men sk_er det tit, er man en Dummert !
Denne Betegnelse akufde ikke saa gerne kunne hættes
paa nogen af os.
G o d t

CHR. FABER.
K L_TI.B. TURNER I

GEN

al spille i.m.od F.rederiksVort 1ste Hold
berg Torsdag den 9. Januar KJ... 19-30 paa Niels Ebbeskulde være nogen, der iksensvej ens Skole.
Hvis d
ke kan gi ve Møde, bedes h

v en1igst hurtigst mulig_t

ringe til Formanden.

-----------~---------. :'IOLITAIRESK.Al\
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..

I "Den b r-ogede" præsenterede Jørgen
Jensen for os Forbundsmesteren i

A.~., Auchenberg~ Denne demonstrerede for Tilhørerne et
.'.'ltormeste.r parti. hvor han imidlertid kun viste os d e

Træk, som Hvid havde gjort.
te os til.

Sorts Træk skulde vi gæt-

Der blev givet Pod.n t s af forskellig Stør-

relse for de f,o rskellige Træk. - H.C.Iversen fik fle,st

Points (36).

Dette er en meget interessant Form for

'":3kakpedagogik og frister til Gentagelse. Hr. Auchenberg spillede de,refter Simultan imod 20 Spillere,
hvorved han tabte 51/2 og vandt 141/2.· ··-Dette fuldbragte
han paa 21/2 Time. Efter 'fuldendt Daad hyldedes han
med 3 raske Hurraraab.
,
~:PEC'TATOR.

--------------------------~--------------------------EN.
Klubmatchen spill,et 4/12 1946
Rk.1" Term. 3.
H.K. S.
L Ø S E
V A
Point
:Point
1
. .A. Sørensen
1 :
Lemvigh Mi!l.ler
0
Damkjeer
0
A"Bauer
1
A.Pou.lse
1/2
1/2 Chr.Faber
W.Jacobsen
' . '
1/2 Jørgen Jensen
1/2
5: C.V.Loye
0
Winde Wi emer
1
6. Jørgel'.\ Holm
1
Alf. Sørensen
0
7: Pagh. Knudsen ~..
1/2 '" E •. Bang
1/2
8~ K. Nielsen
L.P.Lauri tz,en
0
1
w.Knudsen
9:: H. Jensen
1
0
V .Henriks en
10: E. Petersen
0
1
1 1 : A. Wi brand

0

Veirup

12: Ove Holm

1

13: Hugo Jensen
14: Axel N.i~lsen
15: H.Lykke·b erg

0

K. Iversen
V. Olsen

1

H. c"Iversen

0 -

Rich. Hansen

-

______________Ialt:_71/2

Ialt:_71/2__

.
-...1.ubmatchen spillet 11/12
1946
Nr. B R Ø N S H Ø J
1: 0. :Bentzen

2:
3g
4:-

5 :.
6~

O.V.Hansen
P.:Bauer
M.P,.. Slei·
N. ~I. Geer

M.Karlsen

..

Point

1
0
1
0
1

Rk.4A.Term.3
VANLØSE

~
1

Holmberg

0

K. Christiansen\

1

Ej.Larsen

1

Gaarde . Nis sen
Hj .-Hansen

0

V. Ol.e sen

Point
1
0

1

--o·
0
1

7:

V.

8:

E. Kofoed

Sc.h orlemmer

Holger Niel sen.

1
1

0
0

Eigil :Petersen

Ialt:·
5
Ialt
3 ----------·-----------------------------·
----~------------8 P I L L E P L A N

·F O R

JANUAR

·------------------ ---------------- ~----------------------------------

Onsdag

d.

-

8.Jan.Kl. 19:
Kl. 20:-

Torsdag d. ·

9. ''

Kl.

Hænge- og manglende Par-td ez ,
Klubben giver en Forfrisk-

nf.ng ,
.
19. 30: 1 ste Holdet spiller mod
F. S. paa Niels Ebbiesens-

vejens Skole ..
Onsdag

d.

15. "

Onsdag

d. 22.

11

Kl.

19:- . 7de RW1de i Vinterturnerin-

gen
Kl. 19"

Broget halv Time. Derefter
4de Runde i Pokal turnerin-

gen.
onsdag
Ou
LJ
S. iO•!llo••
'' ' ' '
---------·
-------------

.

ijænge- og ~gl ende -Parti e

2det og 4de Holdet ekal i Løbet af Januar spille imod henholdsvis K.K. S. og

ø.'

men da Datoen ikke er endel'ig f"astlagt,

vil denne snarest blive .meddelt.
KLUBBEN FEJREDE STIFTELSESFESTEN

----------------·----------~------

__,__,_!li!"'!!"'
MED
ET GIGANTISK SHOW - _1

..

plinterny Dekoration (Stue med 2 Vinduer og Dør) og en
Projektør med rødt og hvidt Lys dannede Rammen om det
atraalende Festspil, der var Optakten til IQ.ubbe•ns-

aarige Stiftelsesfest den 1/12 46.

15-

Konferencier Ba.vnhøj - iført grønt Slips.:, Monokle og

-traahat - fremførte de enkelte Numre med megen Elegance og i fri .Pressur. Helterollen var .tilfaldet A" Sør,ensen. Ikke alene optraadte han i Py og med Busserhaar, men tillige indlagde han sig stor Fortj enest·e som
Stats-Rulle-Ski-Skøjteminister og som Lænkehund fra Thy.
Eigil Pet·ersen og Uffo Jen sen maa man apaa en stor Fremtid -indenfor Scenefaget. Fo.r en Gangs Skyld uddelte
Uffo Jensen °Røg", men han maa ~ægge- mere Vægt paa Text-

udtalen. Trods gode akustiske Forhold opfattede man

kun enkelte Vers af Texten - Aftenens store Duet som
trala.7 tralalalala. Lynrappe 1 aktuelle Replik.ker krydsede hf.nand en i de muntre .Sketches, og drøje Hip blev

delt ud til højre og venstre.
Ogsaa den lødige Poesi var repræsenteret. Digter Fridolin - formummet som Formanden eller omvendt - var vær-ig og klassisk i Stilen. En Taare randt ad vor Kind,
da h~ q:i.ed malm.fuld Røst citerede Digtet om. ei t Livs

hun var stor og fu.ld af Barm,
men jeg fyldes maa med Harm

Elvira:

ved d e t , ·at hun en Baron

foretrak for min Person.etc. etc.
Broadways Talentspejdere vilde have gjort et meget stort
Fund, hvis de havde overværet ::31utoptrinet~ Hele Koret
"!ankeret af en Konge og Dronning fyldte Scenen fra a
il h 9 og en kaad Can-can med Fridolin og ]avnhøj som
absolut prima Ballerina.er dannede den straalend.e Af_lutning paa 1.Del af Prugrammet ... (Instruktion: WindeVliemer). - Masser af Fremkaldelser.
'~

'

æ.Lles Kaffebord, hvorunder Werner Knudsen 'o p·traadte i.
. Karmen, og A. Sørensen deklamerede· Wessel. Solidt og
godt om det første (Brødet) og byggeligt og ~ornøjeligt
om clolisterne.

·

Hvad er en Fest i V. s. uden Slagsmaal om Tombolaen?
~·i tterne gik som varmt- Brød; og der maa kunne blive til

et Kæmpe-Punchesold til Nytaar._Gevinsterne var iøvrigt
fine, men det er et Spør,g sma.al, om man ikke i Suh.msgade
kan købe 10 Cigaretter billigere end 11, 25, hvilket .e r,

hvad min Gevinst stod. mig-i.

Et stilfuldt, ungt F.ar vi,ste os det sidste nye paa Dansens Omraade; Jørgen Jensen betroede mig, at de· dansede
med

II

V,erve" • Hvad dette er, ved Jeg ikke, men jeg synes

nu, at det var baade smukt og elegant.
.

.

-- t>om Tie V'il have forstaaet, var det en god Fest, . og kan v.:
j_ Sæsonens Løb opnaa til svarende Re eul,tater paa det skaklige som det sel. skabelige ..Gmraade, saa spaar- jeg en stor
. " ~ucces for V.~- i .T;u.rneri~erne.
OTTE.
·
- :. .I

M E· 'D, L E M S B L A D

F O R .

s
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KAK

U
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"Februar 1947 .

ER

S K .A K

KAMP

---·--------·------------------------------------·---Det er naturligvis nødve.n digt., at en tika.kspilLe r har nogen Kendskab til Teorien.
Men dette Kentlkab skal kun virk'3 som et Grundlag for de egentlige
Kamphandlinger. Det centrale ~ disse Kamphandlinger
bestaar i at paatvinge Modstanderen sin egen Vilje.
Hvis en Modstander har en f'astere .. Vilje og en større·
Erfaring - ja, saa taber man sit :B-a:rti. Men sætter
man sig til ~pillet med en altid vaagen Kampvilje og aaa naturligvis anvender ,le Midler, der er nødvendige for at s:pill,e e't ,o rd~ntligt Parti, vil man
næsten altid kunne vinde - ja,y selv over en Spiller,
vis teoretiske Kendskab er qetydeligt større end

ens eget. -

Naar man er ko~et lidt ud over Begyn-

delsestrækkene, e r Teoretikeren ikke bedre stillet
end den :::ipiller, der maaske mangler noget her, men

hvis Kampmod altid kører paa højeste Gear.

Hvis det

lykkes os at pleje og udviklf' denne. Vilje til Kamp, vil ResuJ. tatet blive de.t~,.:.-at ·_:v..o.re. Sej re vil blive
talrige som Stjer:1,eskud.~i en Au~stnat.....

-::,

• -.,J

.: ;.

I

-

.

·):.
.,~ •

-.J

-

Clffi. FABER.

..

.

!_!!_g_~_ _g_~-~-2'..d~;.:..._~-~-E_!}_~_!'_!_~_g_~-~-.:.
.,,..

.

Formanden paaminde·r os jævnlfg.t ·om .at yde e11
bedre Indsats i vor~ Skakspil. J eg tror, vi gør
klogt i ikke at lade hans Ord gaa ind ad det ene øre
og ud ad det andet, hvis ikke vi som Klub bBtragtet
.aka'l, stagnere eller endog gaa tilbage i Spillestyrke.
Det er særlig Klubturneringen, det drej er sig
om" Vi har tre Hold med i 1., 2. og 5. Række. De
betyder noget her , at alle Mand er paa Plads ved

hver Kamp, der endnu er tilbage; de sidste X:ampe er
lige saa vigtige som de første, men undertiden er In-

B

teressen aftagende mod Slutningen. Hvis den e
det i de andre Klubber, men ikke hos os, har vi
en Fordel.

De rnæs t s Mød udhvilet og vel.oplagt;

det betyder mez-e , end mange agter paa-

Og tag

aaa det fine, rolige og velgennemtænkte Spil frem,
som vi saa ofte har hørt om.
En anden Turnering, som ogsaa i nogen Gz:~d viser vort .Ansigt udadtil, er "K. S.U. s Enkeltmandsturnering", som der nu indbyde_s t:il. Vi var alt
oz- faatalligt repræsenteret i Fj1 or , Der bør kom- ··· ·
me .mange flere med i Aar. Det er en ,glimren1.e
Træning, som vi alle trænger haardt til. Her afgøz-e s det ogsaa , hvem der skal ryk~e op i :Mester
klassen. Vanløse har desværre ik~e n,.ogen der
end.nu, men hvorfor skulde vi .Lkke kunne naa de
engang? Overvej nu, om De ikke i Aar skål være
med til denne interessante og fornøj elig,e Turnering til Gavn baade for Dem selv og Kiubben, og
meld Dem saa til Hr.Faber senest den 13. Februar"

Til sidst et enkel, t Ord om vore interne Tur-

neringer.
8ørg for at fa.a .'a fviklet de manglende
Parti er og Hængepartterne_! Særlig i Pokal turne- ,
ringen skulde der helst. være rent Bord, inden en
ny Runde begynder. Vi. skylder hinanden at være
punktlige med de Turn.eringer, vi del ta.:g er i.
Ej. Bang.
SPILLE:PLAN FOR FEBRUAR.
-----------------------

Onsd.5.Februar Kl.19.30: 8de Runde i. Vinterturn.
On sd , 12 .• Febr,. Kl. 19. 30: 5 te Runde i Pokal turn
Onsd.19"Febr. Kl .19
: Broget halv _Time; derefter Hænge- og manglen~---P-artier.
Onsd.26.Febr. Kl.19-30: Hænge-& mangl_.P~rtier.
Al.le 3 Hold skal spille i Klu.bturneringen i 6~e

Termin, der strækker sig fra 17/2 til 9/3.1 s.te Hold skal spille ude imod Frederiksberg.
2det Hold skal spille hjemme imod Polytekn.ikerne,, og
4de Hold skal spille ude imod Studenterne. Dat o arne er endnu ilµce fastlagt, men vil snarest
blive meddelt. ,

K L U B T- -U R N E R I N G E

1 st e Rækkie •

a..

Klubmatchen spil-let
FREDER! KSBERG

14/1 1947 mellem

VANLØSE

0

Point

Nr.

Foint
E. Vo ss • •. • • • • • • .. 0

1.

Jens Enevoldsen . .

1

2.
3"

Jphn

Tornerup ..••.
Harald Enevoldsen.

1/2

4"

Viggo Rasmussen • • .

1

5"

Erik clchlegel • .. . .

6.

C. Holtl.ll1g •••.•.•

0
1/2

O.C.Kops •••••••.•

0

Henning Hansen •..

1

L.P.Lauritzen .....

C • Sp ae ek • • • • • • • • •

1

F. Se,iden u.K,. • •
A. Sør·enffen • • • . • ..

7"
8.
9•

1

10. Gregers Jensen • . •

1

· D~jær • . • • . • • . •

1/2

Chr ... Faber • . . .. . .

Jørgen Jensen
Winde Wi emer ,

f.8ørensen

0

.
1

A

1/2

■o ••

E. Bang • . . . • . .. . •

1
0
0

11 . Poul Winther • • • • •

1/2

Veirup ••., . . • . .. . .

1/2

12. A. Larsen •••.••..
13. E. Passow •.••....

1
~2

K. Iversen .,. ·.. . •

v. bl sen

0

o

14. H.-xnudsen ...... ,. .

15.

W.W.Willadsen •••• _!1_2

• • •

1/2

H.C. Iversen • • . • .
Ri ch~ Han.Lsen • • • • •

1/2

• •

.. •

1
'

.

Ial t_ ,5 1/2

~ 1/2

Ial t

1
-··.

2den Bække.

.Klubmatchen spi11,et d. 21/1 1947 mellem
VANLØSE

KBHVNS KOM. SX.AKKLUB"
1 •

2.

3.
4.
5.
6.

Point
Ørkil ci • • • • • • . .. • • •
1
Di thriler .. .. • • • • • • • •
:P,oul Larsen • . • . . .
J o aeph sen • · ...., .. • .. •

0
1
O·

Werne,r Knudsen
.Aa. Wolff'
.
A • t>l ent e- •· ·;· ; ; . . .
A. Bj'erg

K. Christian sen • . .

1

P. Otte.sen
-~. · Larsen •.• ,.

.
Ivar Petersen
•. .•

1/ 2·

7.

Er. Chri s'tiansen • . 0

8.

c.

:Brandt •••.••..•.

9"

Gaarmann
H. Hee

10.

Point

.
.

0

Edv.Knudssn •• , ••

1
0
1

Axel Hansen ••.•.

••••••.•• 0

H.Stjernqvist •..

•

•

•

•

0

Ia.1 t 4 1/.2

0

1
1;2

1

!a

0
1

Poul Petersen .•

I-alt

1
~- 1/. 2

4de Række.
Klubmatchen spillet d. 21/1 1947' mellem
STERJ3RO

Nr.

-

Point
• • •• 0

·1 •

C. A" Rasmussen

2-

K. Schøller .•....
Topp. Jensen .. . .. . •

1/2.

ti.A.~ørensen ...•.

1/2

6.

Feldthaus .......•.
Blichfeldt

0
1

7

Viggo Petersen •..

0

8,

A. Jensen ••••.•••

3.
4.
5.

V!1-~LØSE

cg

_

Ialt

1

Point
V • 01 es en ,;·- •· .. .. • • • . • •

A. Sei dl er • • • • • • • . •

1
1/2

K.. Christie.nsen
••.•
'

01

Gaa.rde Missen • .. . • . ..

1

EJ" Lar~en. • • • • • • . • •

Hj" Hansen • .. .. • .. • .. • •

/2

o

.0

Holger Ni el sen • . . . . 1
Eigil Petersen ...... __1

3

2

.__,_

VINTERTUIDJERINGJÆ
.
forløber tilfredsstillende med paabegyndt 7-: Ru;fde.
1. a. har gennemsnitlig spillet 4 Kampe pr.• Del t_~ger,
og det er for tidligt at tage Skøri diier· Sti.ilingen

1.b. Her staar H.C.Iversen med 6 Kampe uden Ta~' af
Points; det er til Dato det fineste Resultat i Vinterturneringen. - 2.a. Stje·rnqvist staar som Favorit

med 6 Kampe og kun 1 Tabsparti. - 2.b. har 4 Spillere;
der alle har en Chance for Placering. -- 3.a. Chr ...Anderen og Holger Ni el sen staar efter 7. Runde til Gevinst.
Extra Gruppen, der startede med 6 Deltagere, er nu
som de øvrige Grupper paa 10 Dieltagere og har et Gen__ emsnit af' 4 Kampe pr. Deltager. ?OK.ALTURNERINGENS bedste Resultat har Damkjær med

4 Points.
DEN

"BROGj~DE"

HJ. . H. an.sen.
.

-------------------------- Jørgen Jensen oplæste en
'oz-t egneLae over alle Klubbens Bøger og fremhævede

Bibliotekets -Ri'-e;holdighed i Modsætning til, hvad Tilfældet er i d-e ·fleste andre Klubber. Bibliotekaren
Eigil Petersen ;idv13-rede imod at beholde Bøgerne saa
længe hjemme, at man maa ske gl,emte, at man havde laant
dem. - K. Iversen anbefalede at ind.føre 11Laanerkortn,

aa man til enhver Tid var paa de t rene med, hvor

--~~~~~~-E~!~~]-~!ts!.------------!?~~Q~~!9~,!

_

Udg. :VANLØSE b'KAKXLlJB, Form. GHR.FABER,Jydeholmen 27,
DA 2689. - Red.: JOHS"MlKKJ1~L8EN, Jydehol.men 29.DA. 5775.

M E D L E- M S B L A D

VANLØSE

F 0

SKAK KLUB

Marts 1947"

Nr. 3"

.·KL U B T UR N ER I N G E "',.

synger nu snart paa det sidste Vers.

Saaledes ma:ng-

1 er 1 ste Hold,et kim een Kamp (mod Bankerne) og har
efter det smukke Resultat mod F. ~ . II en reel Chance
for at blive No. 2 i denne Række" Det kommer kun

til at hænge paa, hvilket Resultat H.K.S. opnaar imod F.b.s 2.Hold - og saa naturligvis af vort eg
Resultat mod Bankerne.

Med· ·Hensyn til 2det Holdet

er det vanskeligere at spaa , da alle Holdene i denne
Række tilsyneladende e.r lige stærke. - Med lia.t Energi skulde en Placering kunne opnaas. I 4de Række
ører Brønshøj men en 2den Plads skulde være mulig
for os. En Oversigt følger nedenstaa~de.
1

,

OHR. FABER.

1ste Række~

-r

•

denne Række præg e s Resultatern·e stærkt
af Holdenes uensartede tityrke.
(Tallene i Klamme =
An~al sfiilled; Kamp~) ... F.~.--:1:- 42 ~oint;3 (4)· ...
V-~· 34/2 (4),_ H.. ~ .. s. 241/2 _(3), Ba.~. 20/2 (3~,

K • .::>. 181/2 (3), F.~.-2- 10 (3).

2den Række, som j,o kun spille,r 4 Kampe ; K.S.161/2(3),
Py.d. 101/2 (2); Y.~. 10 (2); F.S. 81/2 (2); KKS 4 1/2{1)
4 de Række : V. ;., • 2 4 ( 5 ) ; Br • t3. 1 71/ 2 ( 3 ) ; Ø • 8 • 18 ( 4 ) ;

T • F • 171/2
51/2 ( 3).

( 4) ;

KAFFEBORDET.

bu. b" 1· 51/,2 · ( 4 ) , ~ • :::; • 1 4 ( 4) ; Vb •

t; •

--------Vort aarl_ige Komsammen p aa den 1 . :.:ipill e-·

aften med Kaffebord. og ;:lager formede sig som en Hyggeaften udover det sædvanlige.
Efter de vanlige Taler og Sange indledede Ejgil -Fetersen en kulørt 1/2
Time med ~in morsomme Vi se fra dtiftel sesf es ten ( tilbygget adskilligt)., og Alf l::iørens,en parodierede og

harsellerede og meget andet 11-erede11 uden at vise nævneværdig Skaansel mod sine Med.mennesker. Derefter
Lyn, hvor det sejren,de Hold nød ICl.ubbens Præmie.

Red.
,Eil.leplan for Marts.
pP.sg.. 5uMaI'lS. - 2det Hold spiller mod Polyt.Sks.kk.L.

Kampen foregaar :paa Polyteknisk Læreanstalt, Østervoldgade 10 "Opg . .,_,.

.De hjemmeværende spiller 9de Runde
i Vinterturneringen.
·
w

tete Holdet spiller_,m-o,d. Banker~eg Hjemmebane. - Forøvr;igt

Kl .... _.1_91/2~

spilles Hænge- og mangl. Parti e
Onsdo 19 e!l•Iarta Jg ~ J.9 • Broget hål v Time; ,d8:refter 6te

Runde i Pokal turneringen.'
0n

Hænge- og mangl.• Parti er..

. , .,

2det og 4de Hold skal i Løbet af Mar-t~· spille. mod henholdsvis F"8. (ude) og Su.S. (hjemme)'; µien Datoerne
er ikke endeligt fastlagt.
._.,_ '
· 1

Endvidere maa det bemærkes, at Vinterturneringen 0
Pokal turneringen skal være afsluttede senes.t ?nt:!dag
d. 24. April.
· .-~~
- -· - .
1

K L U B T .U R N E R I N G E N

--...

.,.i...~ -

-

t-,

-'--·-·-·-·----------~-:: :;il,--.---~--Ia. ubma tchan spillet d. 18/2 1947 mellem • r
'~ :'.L\
FREDERIK~BERG
og VANLØt>E
-, -~-:rste, Ræk!Ce.
r. avn
Point
Navn
Point.
1. H.Knudsen
0
E.Vo
1
2. A.H~en :Pede:y;sen
1/2
amkjær
1/2
3" tichwartz Knudsen
0
Jørgen Jensen
1
4. A. E. J,ensen
0
Winde Wiemer
1
T'

I

◄

5" Kjærdrup Lar sen

6. Herman Jensen
7. E.Voig
8 •. Edward sen
9. A.Lebnskjol

1/2
0

0
0
0

Alf'. Sørensen

E.Bang
L.P.Lauritzen
F. oeidler

V.Henriksen

1/2
1

1
1

1

10. H. Hansen

0

Chr.Fa'ber

1

11 • J. Vos
12. O.fYørgaa.rd

0
0

Vejrup

1

13. Johs.Hansen

0
0

14. Va.d Nielsen
15. ]' .L.Niel sen

a

K. Iversen

1
1

Joh. Mikk el sen
H,. C. Iversen
Rich.Hansen

1
1

Ial t

Ia.lt

14

Klubmatch.en sp,illet d. 5/2 1947 mellem

-

4. Ræl{ke

og Vanløse

Talfnel~@d Skakklub
• I

·

1. J. Johnson
2. Ax.Mikkel sen • ~ ,
3. M. Egerth

O
1
1

Olesen
A. t>eidl er
K. Christiansen

4. b. Jacob sen

O

Holmberg

V.

1
0
0

1
1

5. E. Johnson

O

Gaarde Nisse

6. H. Mikkelsen

1

0

7. Liltzen

O

Th. Jensen
Holger Nielsen

8. Dam Olsen

1

Eigil Pedersen_

0

1

..

Ialt·

Ialt

4

Klubmatdheh sp;i'-llet d. 25/2:: l947 mal.Lem
,tuden terne
· 1; Emil ~ørensE;Jn
2.- Fal berg
.
3 ... T. Wulff ånd er-sen
4. ,Q.BaJ.liseger

-5. uden K~.mp
6.
do.

7.

do.

8.

do.

·4. ~klre

og Van1øse

• • I

Ialt.

1
1 .
0

0

v.

Olesen
A. Seidl er

., O
' ,·. :-: .,-~·-.. 0

· ~ K. Christiansen · ··

F .Bolrnberg

,

0

Munck

0

Gaarde Ni ee en

-0
0

Holg. Nielsen
Eig~l Pedersen

2

, 1

· .,.'1

.:.:.

- -·,

·

1

-,··
~-

1

Ialt

CENTP...ALI SERING
--------------

Kontrollen over Cantralfel terne maa under a.Ll.e Omstændigheder betragtes som en strategisk Nødvendighed"

Mange, selv øvede Spillere, gl,emmer dette. Enhver For-,ynde-lse 9 som Modstanderen b egaar- i Centrum faar atn
,dtrai'. Undladelserne i Centrum udspringer enten af

en vanemæssig Negligering af strategiske Nødvendigheder

eller af en for lidenskabelig Hengivelse til Fløj angrebets Ide! Men et Fløjangreb giver kun en reel Chan-

ce, naar Centrum er lukket eller kan holdes indbrudsfrit med et Minimum af Kræft.er. Er det sidste ·T·ilfæl- ·
et, dør Angre·bet af Afkræftelse, thi hvordan skuJ.de

det være tænkeligt at forbinde en overordentlig vanskelig Forsvarsformation paa den ene t>ide med en overordentlig vanskelig Angrebsformation paa den anden Sid,e ~
Centraliseringens Mekanik i værksættes paa den Maa.rde,
- :;
at vi ( efter eventuel Hemning af et muligt fornaanden- · . ·· ·
værende bevægeligt fjendtligt Bondecentrum) trækker
· ··

_tadig snævrere Kredse om det centrale Feltkomplex.
ette Øjemed fryder vi os over enhver nok saa uanselig Linie eller Diagonal, naar blot disse fører over
Brædtets Midte. Lykkes det os endog at materiali s_ere
den nævnte ;Fjernvirkning paa en saadan Maade, at-vi
kan sætte nogle af vore Officerer faet i Centrum, kan
v-i være godt tilfreds med Resultatet af vor _Centrali-

seringsaktion.

En i Midtspillet opnaaet Koncentration

i Centrum kan udnyttes til s,tærke Angreb paa Fløj en,
thi naar alt kommer til alt, maa Centraliseringen jo __

· kke opfattes som et Formaal i sig selv, den skal kun
tjene os som en rationel Opmaga.sanez-Lng af Kræfter, der
kan faa Anvr11.delse paa Fløjen. Aljechin betjente sig
af denne t>trategi; deti var et· Ledemotiv i alle han s
Partier. t>elv naar Kniven var draget paa Kongef'løjen
og til syneladend.e sat ham paa S.truben, fandt han stadigvæk Tid til at opmar chez-e Tropper i Centrum.

DEN BROGEDE.

-----------

stod i Kor-r-eap ondano e skakken a Tegn. Jørgen J~nsen interviewede Rich. Hansen for aabent Tæppe" R.H. oplyste os
om, at han undertiden havde haft op :imod f20-Partier
gaaende samtidigt, og at det var ham en Fryd, hver
Gang han hørte, at Brevkassen smækkede, og et nyt-=-·Træk
kom .ind ad Døren.
Til Slut fik vi paa d~t store Brædt
demonstreret et .Par af L •.P.Lauri tzens Korrespondanc,eGlanspartier. L.P"Lauritzen spiller -jo t Korrespon-·
dancelandsholdsklassen.
:,-j. ektator.
_________________________________________E
_
Udg. af' V.ANLØSE SK.AKKLUB"Form: CHR.FABER,Jydeholmen 27 .DA 2689. - Red:JOH:::5. MIKK El,1SEN ,Jydeholmen 29, DA 5775
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-~--=--------------~----------I IG.ub-turneringen er 1 ste Række ~u fær·dig med
Kampe og er blevet klart no. 2 efter F. s., som

.
sine
med sit meget stærkt besatte Hold nu rykker op i
Mesterrækken, medens 1860 rykker ned i 1ste Række.
Hermed ·er ekab t en ::3i tu.atioh,, som gør det muligt
for os i den kommende Sæson at blive No. 1 i første Række og dermed at kunne rykke OIJ i Mesterrækken"

- Men dette naturligvis under den Forua.sætning·11 at

vi er i Stand til med maalbeviq.st_ E:nergi - ikke ale-~
ne at arbejde saa godt, som vi har gjort d1::::t i Vin-

ter, - men ogsaa at give den en ganske lille· Tand
til, aaa vil dette Maal -va ae sig ikk-e a.t være uop_

na?,eligt. Be styrelsen maa nu ov,ervej e, OI!l der ikke
sku:J:de findes visse Muligheder for ...; i' Sommeren_
Lab. .... at træne os op, saa vi ved næste oæsons Eegynde'Lee .~taar i aaa kampk1ar en Form., at det vil være
muligt .for os. at al.aa alle vore Konkurrenter.
l

Der er en .Del Medlemmer, der over f'or mig har

b skl.age t sig over, at de ikke fik Lejlighed til at
spille n:.od de fremn.ede i K. $. U. Turne_ringen"

De r E:Jr i ~sonen .1946-47 kun anmeldt 3 Hold,
pa;:;. h-,tilke der i Turneringens Forløb har været anvendt 38 i.: ipillere.
Vi har i Yinterturnering~n 70 Deltagere, og cier
vil naturligvis være en Del af disse Spillere, so
ikke har været anv end t , der føl er sig utilfredse og

ener, at der godt kunde være anmeldt eet Hold til;

men Grund.en til, at d,er kun er anmeldt 3 Ho lo., ·er
Erfaringen fra ~sonen 45-469 hvor vi havde 5 Ho__
i Ilden, og hvor vi Gang paa Gang havde vanskelig
ved at samle Holdene.
Der er Spillere, som kun ønsker at spille mon
1

e fremmede, naar Kampen foregaar paa Hj emmebane
eller paa en Afteni hvor v-i har vor -sædvanlige· · ·
pillea.ften 1 og henvender man sig til dem udenr cr
disse, fa.ar man :i. de fleste Tilfælde et Afbud •.
Det var maaske en .Ide at lade de Medlemmer,
1

1

som ønsker at spille mod de fremmede, tegne sig,
aa Bestyrelsen havde et Grund.lag, naar der til
næste Sæson skal anmeldes Hold til K. ;:;. U. Turneringen.
HJ

Vinterturnering og P.okal

erin

spillet den 23. Apri~.
Spilleplan for April. ·.

------=- -------~---------------------Onsdag
Onsdag

J

.2 •. April:: ~~dste Runde i Vinterturneringen.
9. April:. 2det Hold .skal spille. mod Frederiksberg. paa Niel.s· Ebbssensve,j ens
D"kole og, bø.r vinde med 8 mod 2.
Et Hold fra Gutenberghus S. paa 12

Mand kommer ud hos os til en venskabelig Match. Vort ~die Hold
skal i Ilden.

Forøvrigt spilles Hænge- og manglende Partier
Onsdag 16. April;; Kl. ~ 9: Broget halv Time.
Tierefter
7ende og sidste Runde i Pokal tur-

neringen.
Onsdag 23 o April; Denne Aften skal alle Partier i Vi_nter~ og Po1cal turneringen vær e f'æ r :

digspillede. Den aarlige Generalforsamling finder Sted i første Halvdel

af Maj ,hvor :Præmierne uddeles.

KLUBTURNERIUGE""T

--------------------------------·------------

Ia.ubmatchen spillet d. 12/3 194 7 mellem
B.A11KERNE
og
VANLØt>E
oint
:Navn
1.

2.

3.
4.

5.

Eigil Hansen

1

Rasschou Larsen 1/2
Lindskov
0

Helm Jensen
Haagen Hansen

0

1

1/2
1/2
1/2

6 •. Bonni.s

7.

Jungersen
E. Balle

9-

Echardt

10"

:Brostrøm

11 ·"

W" Olsen

12.

H. Madsen

13.

Høyer Hansen
Aa. G-regerse
Aa..B.Schmid

14.

15.

_ Icµ t:

0
0
0

0

Chr.Fab,e

1

3.
4'5 ..

Lemvigh Muller
A.Bauer
A •. Poulsen

V.Jacobsen
0. V.Loye

6

J.Holm

7.

Pagh Knuds_en

8 •·

K.Nielse

9.

R"Jensen

12.

G. J?eterse
A. Vihram
Ove Hol

14.

Hugo Jensen
Axel Nielsen

15.

H"Ly.k:keber

10
11 •

1,.

lal-

L"P.Lauritzen

1/2

F.SeidJ.er

1
1

1/2

V.Henrik sen
Veirup
H.C"Iversen

1/2

lal t"

1

A. Sørensen

0

Damkjær
Chr.Faber
Jørgen Jen sen·
Lnd e Wi,emer

0

7 1/2

0

1/2

Rich.Hanse

0
·1
0
I
0

1

Winde Wi emer

0

1
1/2
0
1
1

I

Alf. 8ørense·
_E_. Bang

K. Iversen
V. Ol.aen

1/2
1/2

1/2

Jørgen J,ensen ·

Klubmatchen spillet d. ,11·/12 1946 mell e~
H. K. ~,.
·og
.·A.NLøSE
1 •
2"

... oint

E. Voss
Damkjær

1
1
1/2
6

- .Rk.

Alf Sø.rensen

E.Bang
L ;p. Lauritzen
W.Knudsen
V Hanrd kaen
9

Veirup

1
0
0

1/2

_, L

1/2

8

1.Rk.
0

1

- . 1/ 2

1/2
1
0

1/2

.1

0
0

K"Iversen
Olse

1
0
1

H.O.Iversen

J

•

9

J.a. erh . IT:iansen
'D'

Ial

1

7 1/2

.Klubmatc11

~OLYTEKl~I

mellem

;pille

-~.

1. Villads Junche
2•

VAlffi Ø BE

2.ruc.

1

Hj.Hansen

0

1/2
1

Aa. Volff
A. Bjerg

og

i:JV srin ~cn111i ch e

3. Jacob rielse
4 ~ HeTming Hansen
5 .• Niels Pagh

6 • P. A. 01 es en
7 •. Dan Rønager

8" K.Aa.• Nielsen
9- Holger Sørensen
10 • Od;;;aard

1/2
0
1-

0

;:;..Larse:

1

A. jørensen

1

Edv.Knudsen

o·

1
1
0
1

St j ernqui st
Axel Hansen
A.b1.ente ·
Poul Pe t er een
alt:

0

--

0

.

o·
1

0

E.D
TIE
-------------.
. -'

- at der deltager 17 Vanløsespiller·e i Kblivns Enkeltmandetur~ering?
,
- ae ts+e Række i Klubturneringen har spi.llet .75

af

Partier, og at v.i
disse har' vundet 43 og tabt 32?
t . .-:PaJR.!cjær i K. T. paa and.en Pladse~ ikke har tabt

noget :Parti, men har vundet 1 og spillet 4 Remis,

og at Vejrup 1, der_ hat spiLlet ~ed i 4 af ~:pene ,_
har .scoret 3""12 Points, og at Rich.Hansen 1 sine 5
1Carripe har opnaae't 411'2 Points?·
·
·

- endvidere, at -af ·a..e 15 Deltagere i.1ste Række har
12 i· Gennemsnit en. Kvotient paa 65, og a.t kun ·3 af
8pill erne ikke har opnaaet en Kvotient- paa 50 p. - og
at Holdets saml.ede Kvotient er paa 57, 33?
·
- at Keres har vundet Mesterskabet for U.S.S.Ri med
Boleslavsky paa 2den Pladsen og me-d Bcndar-en sky og
jmyTov paa ·3die og 4de Pladserne? Keres havde 14
Points a.f 19 muJ.ige-..

;,om et Exem.pel paa Kampen

Haa rdhe d kan anføres, at ds to Laveat pJ. ac·erede ·
havde 61/2 Points hv e r .
FRIBO:NTIEJ:t.
--------·---·_. - -__
---·---- -~ - -· -- ·----·---------- --·----·••
_"""'"'

,,

.

Udg. af Vanløse Skak.klub. :E1orn. CHR.FA.BER, :Jydeholmen
27. DA 2689 ~ - Red: JOHS. MlK.v.:&L;:>Sl~ ~ Jydeholmen 29,
:DA 5775. - Tu.rnleder." BJ .EANtiEN i DA 4 728:x.· CAPAX VA1207
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'ONSLUT

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

Vi paabegyndte Vintertttrneringen d" 1. ;::;e
teil]ber med det Maal for Øje, at blive færdig i

11-

saa god Tid, at det kunde blive muligt at uddele Præmierne ved d.en ordinære General:rorsa.mLi.ng , der som bekendt finder ~ted i Maj.

Til Trods f oz-, at vi har haft ot.te Maane....
er til vor Raadi gh ed, er der. alligevel enk el't

af Deltagerne, der har Vanskelighed ved at faa.
:færdi~spillet deres Partier.~ - Hovedgrunden til
ette er den, at de, der af en eller anden Aar
ag har sendt Afbud, ikke selv sørger :ror nurtigst muligt at opsøge deres Modstandere og
·faa-· afgjort l?a.rtiet. Ved kommende Turneringer
maa vi søge dette. ::i'møleri ændret? a Pokalturneringen, der strækker sig
over he.le Aaret, er ,en Forgaveturnering, er
den jo af ret tvivl som ska.klig Værdi. - Det er

bpilleaftenen Onsdag den 30. April er
ændret til TORciDAG den ·1 ste Maj._
- ---· - -

·------------------·----------=-=---------

U B

V

,keligt, for ikke at sige u..muligt, a

ina.e

etfe3rdi5e Forgave i de enkel te Partie...
et er derfor et Spørgsmaal, om man ikke· skulde finde andre Regler at spill ,e aen er "ter- - elle

helt sløjfe denne Turniering

da dens Resultat - Retten· til at raace over
Pokalen i et Aar - jo ikke er Udtryk ror nogen særlig skaklig Kvalifikation.

V.i kan

maa ske snakke nærmer e om det paa Generalro.!.·amlingen"

øbenhavn-sturneringen, der nu er sluttet
V.ar :t·or mig et slaaende Bevis paa , at man ikke
kan hævde sig paa rette Maade , hvis man ikke
gaar' ind far en SPECIALTRÆNING nogle Maaneder
ør Turneringen. Paa den anden Si de, hv-·

man ofrer dette Arbejde, vil man have en saaan Fornøjelse a.:f TurneringeD, at man glæder
ed g til næste Gang
SPECIALTRÆNINGEN skal f'2'rst og fremmes--.

·aa ud paa at beherske Aabningsspillet - d.v.~.
eaa vidt muligt tvinge Spillet ind i de Aabninger,

man har trænet i, f.Eks. ved som 8ort at spille
Fransk eller Siciliansk - eller som Hvid i "værste Fald" (undskyld Hr. Bang) at aabne med
f2 - f4. Det, ikke at være nervøs for Aa·bningen,

er omtrent et vundet Parti.
En_ aaa dan

sPEOI.ALTRÆNilqG kan seJ. V'følgeli

ikke gennemføres ved kun at spille Onsdag Aften.
2 Maaneder før Turneringen kunde f. Eks. 6 Spillere slutte sig sammen til yderligere 2 _Spille-

aftener om Ugen.

Der bestemmes, hvilke Aab-

ninie:er man vil gaa ind for, og efte:r 1' Times

fælles Gennemgang spilles Aabni;ngen som n crma'l t,
indtil en af Spillerne i Reglen efter 10 til 15

Træk kommer til at staa under Reruis-Grænsen.
Dette er jo :Bevis f'or, at det stærkeste Træk ikke er gjort fra begge t>ider"
De to Spillere
spiller Partiet om, forsøger at finde Fejlen o
lærer h.ez-af , hvorefter et nyt Parti med samme

Aabning paabegyndes - og saaledes hele Aftenen_
I Løbet af faa Aftener vil man blive saa
~ nteresseret i alt det, man .faar Øj'nene op fo.J.,
at det virkelig

er en .Glæde at fortsætte med

disse .Aftener, og Re auL tatet skal nok vi se si
i Turneringen.
Det gør ikke noget, at alle
Spillere ikke har samme 8pill estyrke, den stærke
'piller spiller jo ved Anal.ysen med pea begge
iider af Brættet •

.
1-r

E N E R A L F O R S A M L I N G

-~------------~ - ---~--~--~-~--------------------------------~----Sted

O n s d a ,.g

d e

M a_j

Kl •

2_ 0 •
Dagsorden ·efter Lovene"

orslag, der ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, maa være Formanden i Hænde senest
11

en 4de Maj"

------·
----------

_ære
0kakkolle
----------------------------

udi tikakspill ets æ
er er et Par smaa Ord til videre
Overvej el se.

vorfor taber netop DE mange af Dere
Partl er?

Ikke, fordi Deres Modspiller har e-

større Spillestyrke (utænkeligt er det jo Lkk e ,
at det kan være Grunden.), men fordi De selv ·
mangfolalge Tilfælde møder op til Kamp ude

n rette Begejstring.
VÆR OPTTMI ST! -Mød al tid med den faste
il j e til at vinde Parti et.
Vi kender jo alle

1-

enne lille Sætning:; Godt begyndt er halvt
Ul dend t,
LÆR TEORI! Hvilket oversat betyder: godt

begyndt

•.• · Mange Parti er tabes allerede i de

første Træk" Hvorfor?

DE spiller ikke Aa.bn·

,~:pil1 et efter Teorien. Nu er Teori noget va.n.~keligt noget at trænge ind i. Begynd derfor
med. at studere en enkelt Spilleaa.bning, f. Eks.

,e4-e5, c4, - og lær alt, hvad De kan om denne
Naar De har gjort dette; faar De LY'"'"

Aabning.

til at lære andre Spilleaa.bningers Teori at ken-

de.

-

Træk ikke for hurtigt!

Der er jo Ocea-

ner af Tid. · - Vær aldrig bange for at ofr,e en
Officer, hvis De derved har !Julighed for at gennembryde Modstanderens Linie. - Undervurder aldrig Deres Modspiller. - Find en Ide i Spillet og følg den .. - Vær al t,id opmærksom paa Afdækker-

kakker og undgaa dem.-· Vær paa Vagt overfor
en Binding af egen Kongestilling.
Pr-øv at følge n og'l.e ,

eller heist alle a·
sse smaa Raad, og De vil opdage, at i næste

Skakparti,

.De

spiller, staar De meget- stærkt,

maa ake saa stærkt-, at De ender som Sejrherre.
u eet! Undgaa Ærgrelser! Saa lad ikke de
· ndvirke paa Deres Spil,~ at De skylder Korrt.Lng en

til Klubben. Kom trygt til Kassen!
Med Skakhilsen

!l. °'.n]~DE-WIEMER.
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I ethvert Parti, vi spiller, bliver vi adsld.1lige Gange stillet over for Spørgsmaalet: Skal jeg

gøre dette - eller er det bedre at gøre .noget ande-t -?
Man tager omsider sin Beslutning og fortryder
det maaske i samme Øjeblik, man har gjort sit Træk •••
eller maaeke eener e i Parti et.
I kri ti skø Situationer er det af den største B-e-

tydning t at man gør det rette, men ret o~te er man
ikke i Stand til at gøre det' rette, f ord.i man finder
det umuligt at regne tilstræklceligt langt i maa.eke
3 -· 4 forskel'lige Vtiria.nter - man trækker saa maaake
i Intuition og gør muligvis, cgeaa det rigtige - men

maaske tager man fejl.
En mægtig Hjælp til fremtidig at gøre det rig-·
tige er - ·efter Partiets Af slutning at _analysere!

Gaa sammen med Modstanderen Partiet omhyggeligt
igennem - stands ved alle vigtig·e Punkter og gennem-

gaa al.1e tænkelige Varianter. - Der findes ingen bedre Træning end sae.ledes at gezmempløje de Partier,
som man l!:g apillet. Alle stærke Spillere gør ,dette.
l?rø'f' det selv - og De vil erfare, at en saakaldt svei
gere Spillestyrke som Regel ikke bestaar i and~t end
Overfladiskhed og Mangel paa Grundighed.
CHR. FABER.

GENERALFO~BAMLINGEN
___
--------·------------------.....
...__,

~~,

......

Onsdag a.en 14. Maj afholdtes ordinær Gener alf orsamling, som fik et roligt Forløb uden. Sensationer

af nogen Art. Til Dirigent valgtes
Knudsen.

E d v

1 .n

Regnskabet godkendtes, og Kassereren benyttede
Lejligheden til at gør,e opmærksom paa , at der er

for mange Restancer.

W inde - W i em er poin-

terede, at der for Fremtiden i hvert Fald ikke vil•
b,li ve givet, Henstand med Betaling a::r Turnerings-

Indskud.

Vi understreger det her:
Den, der ikke inden en Turnerings

Faabegyndelse har betal~ sit Ind_:kud1 bliver slettet a;f ·Turnerin- :
gen - :
Formandens Beretning var en Gennemgang af
SICAK:K:tO'.B~ F a b re r
beklaged.e , at vore Turn.ering,er ikke ·var blevet fær-

. lareta Begivenheder i VANLØSE

digspillede saa betids, at Fræmieuddelingen kunde
1o•retages paa Generalforsamlingen, men haabede, ·at
dette Forhold kunde rettes til næste kex:« Formanden omtalte i øvrigt Re sul taterne paa godt og ondt i Kampene mod de fremmede Klubb~r, og med et ·1 e'V1S"1
for Klubben afsluttede han sin B.eretning1 som ikk

g2~v .Anledning til nogen større Diskussion.. .

.Derefter skred man til Val,g ai' Styr el se og
Matchudvalg" Med Undtagelse af C h e m n i t z ,
der Lklce var til Stede~ og som havde I!leddel t·, at
han paa G-rtmd -af personlige Forhold'·sa.Fi sig ~fø,dsaget
til at træde ud af' Styrel-sen, var al.Ie·· Valg _Gm;iv-alg.
Nyvalgt blev E i g i 1
·p e t e r s e 'n •og som
1

;;';

Suppleant til Styrelsen ·valgtes E d v • ~i;i:-:u d s e n • - Til Revisor valgtes, H .- v- e j- r u· p "
og som Revisor-Suppleant K •
C h r i s t i a ~ s e n • - Og saa Matchudvalget genvalgtes med Undtagelse ar V. Ol sen, som ønskede at trække sig til-

'bage fra: dette Hverv.

k j æ r •

I hans Sted val.gtes

K • D a m

Med en Tak til Dirigenten, der havde...ha.f't et let-.
Job og skilt sig godt i'ra det, og med Hurra for Skakken og Kl.ubb en afsluttedes G-ener~f'or-Rarol ingen eaa
1

tiiligt, at der blev rigelig Tid til den paa denne
Aften obligate- Hold-Lyn:turneriag.-· 6 Hold
6 Mand
·- opstillet efter Styrkeliste - traadte an til·
1

a

Kampen, der blev vundet af

V.ej.ru p s

Hold,

er :forøvrigt .b estod at·. H • -- C " I v e r s e n ,
A. Seidler, H.-.c. Hansen,

Mø 1 hol~

og

Kop p s.

SPILLE:PLAN

F 0

.

· JUN I

On,sdag 4. J·uni - 1 ' og 2 ' Runde i Somm.erturnerl..ngen

Resterende Partier.

Onsdag 11. n

-

Onsdag 18. u~

- 3, • og 4' Runde i Somm ertu.rneringen

Onsdag

1

.

25. · 0

-

Resterende

Parti e..1...

KONTI.NGENTFORHØJELS:E
--INGEN
.....-~~---- ----------------- I FØRSTE OMGANG.

---~--------------·-

Generalf orsam.lingen i Københavns Skak Union
Fredag den 30. Maj var mere velbesøgt end eædvan'li.g
Hele Bestyrels,en genvalgtes med Akklamation, og kun
Spørgsmåalet om Kontingentforhøjelse fik mørke
Skyer til at drage hen over en ellers himmelb1a
Hord aorrt , Der skete det ajendommeli•g.e, at Bestyrelsens Forslag om en Kontingentforhøj el se paa 4
Kro aarlig blev vedt·a get med Majoritet.P men da
det drejer sig om en Lovænd.Ting, som kræv·e r 2/3
Majoritet, kan det ikke træde i Kraft før næste Ge·neral.f or saml.Lng ,

ENEVOLD
ME.STER

j3LEV

XØBENH.AVNS-

0~ SUNDBYERNES SKAKKLTIE VANDT KLTJBME-

STER SKABET.

-

Paa K. S.U. s Generalforsam1ing fandt·
og aaa Præmi. euddeling Sted. I Klubturneringens

Mesterklasse skete den Sensation, at Su. S. med en

Snudespids (1/2 Point!) passe~ede, de to gamle Fa.vori ter I.K. og x.s., som besitte.2; ·og 3. :Plad-

sen.

Mindre overra.ske)lde var det, at Jens Ene·v oldsen atter hjemfarte Mesterskabet:. i Fnkel tmandsturneringen. Han fik 131/2 Points a.f 16 mulige. Nærmest efter kom Palle Ravn og A.. Dealer
med 10 Points" 4-6 Pr. del tes af Auchenberg, Sar apuu og Gemzøe med 9 P.
'~kak med levende :Brikker

uaa ~rund1ovsdagen.
Som et Le.d i B. & w. s Fagenes Fest, der a:f
hol des Grundl o,v adag i Sundby I dræt spark, arrangerer B. &: w. s Skakklub en Skakkamp med 1evende
Brikker, rigtige Løbere, Børn i :Bondedragter og
skønne Dronninger. Det bli.ver et Lynparti, der

wpilles mellem Auchenberg og Povl Martins med
kort~ Kommentarer i Højttaleren af Jouxnal.ist
:Sent Jubl.
Stævnet, der ~oruden Skakkampen b1iver alsidigt og si ltkert· ikke kedeligt, begynder Kl.. 14.00.
Der er gratis En.tre.
Pa.a Gensyn i S'Wldby!

-----FRIBONDEN' udg , af Vanløse ~ak~ub_:· For,m._ .Chr. Fa-

ber, Jydeholmen 27 - ,·DA 268~. - Red.: J?hs. Mikkelsen, Jydeholmen 29 -· -DA. 5775. - Turneringsleder:
Hj. Hansen, DA 4728 x Tryk: Capax-Val.by.
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WHY

N O T ?

Det lyder utroligt • • • men der

Maaneder t.ilbage;

.!...J:

kun 2

- saa skal.vi begynde VINTERTUR....

~ w-N~~G~ her ~ Klubben. Vort første Hold hår, som
-~~vi. ti·dligeFe har paapeget, en stor Chance for
6 den kommende ~ubt~nering at blive Nr. , ag ae~01
1
2 ~zo med rykke op 1. MesterkJ.aasen.
Hvorfo,r skulde vi

L;

·~~!-f N~ikke kunne det?

(WBY NOT?) -

ll aaæ Stormestre skal spille Turnering, gennema.ar de i god Tid i Forvejen et underti den ret kompliceret Træningspro,g ram. Et saadant Program e
d,et ikke· muligt for almindelige Amatører at gennem-

føre.
Gennemspil saa mange Mesterpar-pi er, som de't er

muligt.

Gennempløj de Spilleaabninger, som De

bedst kan lide.

Op søg en SpiilJ..er af omtrent samme

Styrke, som Deres egen.

Spil en privat Match med

ham - analyser Partierne, som De spiller .. - .Ax1vend
alle tilgængelige Midler for at komme i Form,

Kan nogen tænke sig, at Lyntu:rneringen er et
godt Tneningsmiddel?
CHR. FABER.

VED

DE,

AT

-----~------·--------- ------

vor afholdte Kasserer ligger
paa KommunehospitaJ.et?

M1TI.

gaar ind ad højre Port - opsøger Stue No~ 3 i
Stueetagen og aflæ,g ger ham et Besøg mellem 12 og ·13

VED

D E ,

-·---------------·
----------------------

11

Hem.meligt Træk" ikke er noget, der siges for n Spøg"?
.Maar dette Udraa.b lyd,er, er Tiden inde til., at vi
uden Tøven .:pakker""']rædt og Brikker sammen. - Naar
vi har en god ].[a.terialforvaJ. ter, skal vi ikke, gøre,
hvad vi kan, fo.r at gøre ham- ked af de"t.

PILLEPLAN
On sd,

F O R

2" Juli Kl. 19" 30:

Onsd. 9. ,Juli Kl. 19. 30:

JUL I

5 • og 6.
Runde i sommer.
turn erungen ,
-

?.. og

.
a:-.

Runde i i::iommel"-

. turneringen.

D
E N
.E V I - ---------------"
G U U G- E
S P '!la'_A_,__~--N .S K E
--.-----------■ .-.
--

A AB U I MG

----------·--PANSR: er en af de ældst kendte Aabninger, og
pansk er stadig moderne. Efter Trækkene
1.
2.

e2 - e4, e7 - e5.

Sg1 - f3, Sb8 - c6.,
3. Lf1 - b5

er Aabningen "spansk". og saa kaldt 11Ruy Lope•z".
Begge Ua.vne har Aabningen faaet efter den spanske
Biskop .Ruy Lopez de Segu.ra, som udførligt har be-•
handlet denne Spilleaabning i sin i A·aret 1561 ud-

givne, Skakbog, men Trækket 3. Lf1 - bS findes forøvrigt ogsaa omtalt i endnu ældre Skrifter, saa
u

spansk" har høje .Ane,r~

.Alle de store Mestre fra

Morphy og Steinitz til vore Da.ges Verdensmesterskab saspira.11ter har dyrket denne .åabnf.ng , som atter
o.g atter er blevet gennemanaJ.yseret, men stadig
synes lige uud'tømme.l Lg, Verdensmesteren Capablan-

ca betegnede Spansk som en af de sundeste og bedste
Spilleaabninger og - ved Siden af Dronninggambit antagelig den bedste Aabning for Hvid. Men mede1:1s
Dronninggambit er et 1 ukk et Spil , hører Spansk til

de aabne .

···· - r •

Ideen i Spansk er klar og logisk. Med sit
første Træk e2 ... e4 besætter Hvid et Centrumsfel t
1

og aabner en Diagonal for Løberen og en for Dronningen. Med sit første Træk, e7 - e5, gør Sort
det samme. 2. Sg1 .... :f3 udvikl.er en Offic,er og angriber Sorts udækkede Bonde. Med sit Springertræk dækker Sort den angr-ebn e Bonde og udvikl er
ligeledes en Officer. Og nu kommer det '' s,p anske11:
Lf1 - b5! Hvid fortsætter dermed konsekvent Angrebet paa e5 v ed at true og blokere Springere,n
paa 06.
Samtidig fulQtender han sin Udvikling af
de lette Officerer paa Kongesiden og gør klar til
kort Rokade.
1

Hvad er nu Sort•s bedste Træk?

a7-a6, som

Morphy al tid spillede,

am,

og som er opkaldt efte
.r-egnee almindeligvi.s for de,t stærkeste, for-

di det straks tvinger Hvid til at bestemme sig for:,
om han vil slaa Springeren eller trække Løberen

tilbage"

Dette Træk er nu om St1_U1.der det mest

spilJ.ede, men der er flere andre Muligheder: .
d7-d.6, Steini tzforsvaret, siges at være det enkle
ste, og Sg8-f6 maa og aaa ai gas at være fuldt ud
korrekt, medens Lf8-c5, f7-f5, Sc6-d4 og andre
Træk af Teoretikerne betegn,es som mindre gode.
Me:n det vil føre for vidt at komme nærmere
ind paa disse Varianter her, og Tank,en med disse

Linier var ogsaa kun at give en Mundsmag paa den
spanske Ret. Hvis vi en anden Gang faar Pl,ads, i
HFRIBONDEN°, kan vi supp1ere med nogle Fart.ier,
er begynder med Spansk.
Overraskelser i Cirkel turneringen.

Aa.rets Sommerturnering, der som bekendt former sig som en Cirkel turnering med 8 Runder og Tid•f oægave , har bragt f'Ler-e Overraskelser allerede
i d,e første :fire Runder. 'Flere af de øverst placerede Spille~ha.r to Nuller. I Toppen har kun

H. C. Iversen ,fire Ettaller, i Midten har Aa.La.uren scoret 3 Points i 3 Partier, og i den nederste
Ende har K. V. Hansen samme Resultat •

Her maa dog tilføj es, at det __jo er en ;:;jomm.erturnering, halvvejs 11Lyn11, og at Deltagerne nat'ttrligvi s ikke lægger den samme Kraft .i her som i den
· dødsensalvorlige Vin~erturnering.

DEM
....,,_,_,._..,.

IUDSKRÆNKEDE
. . ., ____,,_~-------,ililj---!1 ! " " ...'! ! ! ! '--

_
SKAK S,P IL LER

....,

I en gammel dansk Skakbog har vi hittet nedenstaaende Fabel ,o g gengiver den her, idet vi udtrykkelig gør opmærksom paa , at der ikke m·ed Titlen hentydes til nogen Spiller i denne R1ub! Og he"
er Fablen i den originale Ordlyd:

Erost havde tre Sønner; allerede som Børn spillede de alle 51.o::ak. August, den ældste, spillede,
bedst, dog havde han den Maade, næsten eene og aleene
at indsk'rænke sig til at gj•ø~e Brug af Løbe:ren, og ved
hver Skakmat, han bød, · spillede en Løber i Baggrunden
en betydeligste Rolle.

.. -

Hans yngste Broder l.a.gde Mærke til denne Sædvan,e .
Langt mind.re øvet i Skakspil, angreb hån først og 'fornemmelig hans Yndlingsdukker i næste Partie. De blev
tagne, og August tabte snart derefter med SkaIDl!le hele

:Partiet.

·

'I'

sagde Erost~~ qer havde
eet paa dem. nDrag heraf Læreregl.er f''o r hele dit
tilkommende Liv! Den er snart forladt, der slaaer
sin Liid eene og aleene til een Per-aon , een Kunst,
el1er set Ven skab ! 11
UDig er skeet. din Ret!

ri
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NÆRMER

T I D

N -

-------------------------------------------------·
------·-· ------ ----------Vinterturneringen begynder Onsdag den 3. September, og da vort 1 ste Hold, der skal spille i ne~
københavnske Klubturnering, tæller 15 Mand, har Bestyr el sen fundet det f orma.al st j en.ligt," at 1 ste
Gruppe i vor interne Vintertuxnering skal bestaa
af 16 Spillere·, eaaf ede s at alle spiller mod alle.
D,er er nemlig noget uretfærdigt i, at Spil:terne
fra ·10 - 16 ikke faar Lej1lig:hed til at spille raoc
d.e 10 først, placerede paa Styrkelisten. -

Nogle vil æaa sk e mene, at det bliver mange
Partier at komme igennem i en Vintersæson· .... men
med lidt god Vilj ~- og nogen Energi vil det sikkert
'

kunn e lade ai.g gennemføre. -

Det er saaledes Hen

sigten at spille 4 Runder i September Maaned, saa
,vi kan være i Form, til Klubturneringen begynde.!
i. Oktober. - ..Naar saal edes 1 s t e Holdet kan naa at
spille 15 Parti er i vinterens Løb, kan de øvrige
Spillere ~ikk~i=t og saa naa det - ( der er jo erf aringsmæssigt aldrig eaa mange Hængepartier i de la-

vere Grupper).

For at faa ensartede Grupper ud af det, vil
alle øvrige Spillere derfor ogaaa blive inddelt i
Grupper paa 16, der all,e S.Piller mod alle.
Styrke
listen vil sikkert og saa saal ede s blive mere kor....
rekt"

1 .ste H,o ldet vil sætte alt ind p aa - i Vinter
a.t yde, sit bedste i Ilubturneringen •• Hold,et har"
som bekendt, aJ..le Chancer for at vinde 1 ste Pladsen 1· Aar. " or at u.ndgaa for megen Slendrian med Hængeog manglende Partier, vil Gruppel,ederne tage mene

energisk fat paa dette Punkt og sørge for, at saada.nne Parti er ikke bliver for gamle. Iøvrigt henvises til Spillereglerne, som man
vil finde andetsteds i Bladet.
CHR. FABER.

M A T B I L L E D E R
maa man
ved Hjælp af Fantasien - f,orm.e, saa de saa at si,g e staar med faste
Konturer, inden man paa Brædtet begynder Kombinationen. - Lettest gaar det, hvis man har svære Figurer
til sin Disposition. - Selv ganske Iaa Brikker kan
besejre en stor Overmagt, hvis de er rigtigt placerede
Følgende Stilling opstod i et Parti, som den
ator-e russiske Mester Tschigorin spilled,e imod NN.:

HVID: X.gl - D.h5 - T. a·1 0g e1. Bønde·r paa a2 1

-

e5

f2 - g3 og b2 (9 Brikker)

SORT; K.d4 - D.d8 - T.aB og h6 - L.b6 og c8 - S.e7
·
Bønder paa a.7 - b7 .... c7 - g7 ag h7 (12 Brikker) ..
Hvid har ofret flere Figurer for at lokke den
f'j endtlig,e Konge midt ud paa Brædtet. - _Hvid gjorde
nu et Fejl træk - han spillede D - d1 -i. og tabte se-

nere .t'artiet. Man maa mærke sig, .at en ,:·brutal
Skak" ikke al tid er det b ed s be Træk, naar' man rorfølger Kongen. - Et 11 stillen Træk har undertiden
en langt st·ø rre Virkning.
Hvis Jivid i denne Stilling havde trukket T. a1 - c1,
vilde Sort, hvad man 1 et kan undersøge, ikke have

kunne t gøre mange flere Spræl.
FRIBONDEN.

Indmeldelse
~-~-~~I-~-~rn~-~

til

VINTER-TUR___,
_._._~~~ .... -----,&, ,--

slutter Onsdag den 20. August.

Vor samvittighedsfulde .Materialforvalter, Herr
K n u d
H a· r d e r , fraflytter de avær-r e Byen
og vil efterlade et Savn, som vi haaber maa blive
afhjulpet af en lige eaa dygtig og præcis Mand.
Arbejdet lønnes efter Aftale med Eormsnden ,

For at have en Oversigt over , hvor mange Spillere d.e:t ønsker at deltage i den kommende :;ir.s.V.Turnering, vil der allerede fra f,ørstkommende SJ)ille

aften blive rettet Henvendelse til Medlemmerne om

pillelokal e·t.
For 1. Hold ligger Sagen kl~; melJ. for 3., .4.
og 5- Hold vil det have stor Betydning, at vi faar

Anmeldeis.e fra saa mange af vore gode Spill"ere,
t vi atter kan faa ~ej,lig.hed .til at hæv.d e os i ::·
denne vigtige Turnerin.g.
-J. HANSEN.

------·-:.-----.
-----·
---~·
. ,. . . ---
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Den 3die September løber Vin-

terturneringen af Stabelen.

Tempo og afvikler de f'ire :fø
en Maaneds Tid.
I.

Vi begynder i haardt
te Runder i Løbet af

_ 1 maa f,o:vbered.e Spillerne paa,
den nu skærpes betydeligt. Hold.lederne vil bl. a.
sørge for, at Hænge- og ikke-spillede Partier ikke
bliv er en 3f Uger gai:nl e. Vi · vil-.. ikk e a tt ~r opleve
den Parodi, at ( som i' .Aar) en Vinterturne-ring ikke
er afsluttet, :før den næsteoegynder. -

.

Det er Hensigten, at vi skal

ryd.de godt op blandt vore Modstandere i Kl1Jbturneringen i .Aar. - 1 ste Hold bør kunne vin,Q.e.:r:J,~te
Pladsen, og 2det Hold, som skal spille i .. 3di"e Række
i Aar, bør ogeaa vinde 1 ste .Pladsen der~· - ·.
l~ , _ .
.. -: ·.·:~~
De lavere Rækker h~; ogaaa gode
Chancer. :~:- \ n-et bliver et 11Gaa-paa"~-Aa,x~ i .A,kr
Lykkeligvis· bar Lyn-Epi dem.i en udraset "i denne Om1;,i~-

gang.

-

.

CHR~ FABER.
000000000000000000000000000000000000000000000000000

SPI1'J.EPLAN FOR SEPTEMBER

-Onsd. 3.Sept. n.191/2: 1 ste Runde
i Vinterturn"
.
On sd , 10. Sept. Kl. 191/2· 2den Runde i Vinterturn~
Onsd. 17" Sept. Kl .191/2: Broget halv Ti1ne. .Derefter
Hænge- & nangr ende Partieru
On sd , 24 .• Sept. K1 .191/2. 3die Runde i Vintertu.rn.
-

~- e -~!_g_,!_!:_!.... !.. . .!_!

f_!:_~

~-!-~-~-~-~-~-Y-!-±_&_!_t
Efter at Tilmeldelse til Vinterturneringen nu

er afsluttet, vil de Spillere, der har ønsket at
deltage i Turneringen, blive delt i Grupper paa 16.
Der e s Placering i de forsk,ellige Gruppe.r afhænger
af der,e s Stilling paa den Styrkelis.te,, der er blev et udarbejdet i Henhold til den forudgaaende Vin,-

terturnering.

Man ka.11 regne med, at der vil bli-ve
· alt Fald 3 Grupper. Hvis: der udover de 3 Gruper kun er tilmeldt 6 Spill ere eller der1.mtler, vil

der ikke b·live dannet nogen ny Gruppe, men disse

Spillere vil deltage i Gruppe 3, der saaJ.edes vil
...

blive paa Maksimum 22 Spillere.
Det .Antal Spillere,. der har· meldt sig til Tur

neringen, er - man kan sige beklageli.gvis - betydeligt mind.re, end det All tal Spillere, der er opført
paa llubbens Styrkeliste, og den Mulighed forelig-

ger derfor, at nogle af de Spillere paa Styrkelisten, der ikk.e del tager i Vinte.rturn.eringen i Aar,
igen enakeæ at spille med næste G-ang, lig··esom ogaaa
nye Spillere selvfølgelig skal placeres i en kom-

mende Vj_nterturnering.

For at undgaa Diskussion om ,

hvorledes de gamle Gr·upper fra en færdigspillet
Vinterturnering skal ændres, saafremt Antallet af
tilmeld.t,e Spillere ved næste Turn.e r.ing "Vokser udover de 16, har Match-Udvalget besluttet følgende

Fr em.gan,gsmaade:

Naar Vinterturneringen er .færdig'Spillet, er
der .... paa Grund a.f de mange Spillere i hver Gruppe fra Bestyrelsens Side bestemt, at Nr. 1, 2 og 3 i
en Grupp,e bytter Plads paa styrkelisten med de 3
ned.er s'te i den ov enfor vær ende Gruppe.

Naar denne

Pladsombytning har fundet Sted, opstilles Klubbens
nye Styrkeliste uden Gruppeinddeling, og til den
paaf'ølgende Vinterturnering opstilles de Me·dlemmer,
der har tilme·ldt sig til Turneringen, i Grupper paa
16 og i en Rækkefølget der er bestemt af den nye

Sty:rkeli ste.

Jorn det sikkert er alle bekendt, arbejder Be•,];lityrelsen stadig ihærdigt paa at faa. ophæng+ en
Udfordringsta.vle i Ilubben. Denne Ud.,tordringstavles .Anvendelse og dens Indflydelse paa Styrkelisten vil jeg gerne kamme tilbage til i et s.e-

nere Nummer.

E. D. VOSS.
Medl. af Matchudvalget.

Efter ovenstaaende k.ommer man ud f,or" at Spillere,
som en Vinter har arbejdet :sig· op i en højere
~ru~pe, til næste Aar lhvis Tilmeldelsen til Yinterturn. er større) - bliver degraderet til at
spille i en lavere Gruppe. Oprykningsretten bliver hermed illusorisk! - Det vil være et, Spørgsmaal, om de Spillere, som det kommer til at .gaa
ud over , vil føle sig helt til:fredssti.llede ve
1

at se et saadant Resul.tat af deres Anstrengelser.
Red.
00000000000000000000000000000000000000000000000000

Onsdag den 27.s. spillede Danmarksmesteren JE15fS
ENEVOLDSEN mod 28 KlubmdJ..

Det meget fine Resultat blev: 23 vundne, 2 tabte
og 3 remis.
"
Vinderne er: V. OLESEN og P. KNUilSEN
Remis; S. LARSEN,

ST·JERNQUIST,

G. LA])EGAARD .

00000000000000000000000000000000000000000000000000

a.,dj.o-Skakkam.12en mod Norge kommenteret af BJØRN NIEL.SEN og HAAVE.
Arne Hansen, Aabybro, har i disse Dage udsendt

en Skakbog, som paa Forhaand er sikker paa at finde

~

Tusinder af ivrige Læsere: "Radio-Skakkampen m,ellem
Norge og Danmark" •

Den··1ille Bog indeholder en meget_· gr~<µg .ol
objektiv Analyse af hele Partiet, skrevet af Bjørn
iel·sen, isprængt Kommentarer af Ei.na.r·H~~ye•:,ved
særlig vigtige Træk.
,..:·

Det er med stor Fornøjelse, man genser dette
Parti, som indtil for nogle Maaneder siden beslaglagde Interes,sen hos alle Skakinteresse.rede i to
Nationer 10 g skabte en Propaganda for Spillett som
næppe kan vurderes for højt. Utallige er de Vi ttighe·der, der bl ev sagt om Skak og Skakspillere i

de fem Maaneder, som Matehen varede, men hvad gør
det? Tilbage bliver den Kendsgerning, at "Skak
viste sig bedre egnet for Radioen end noget andet
Spil. Her har vi gaaet og troet, at Skak ikke vea:
et Spil for :Publikum, og saa vi ser det si.g nu, at
. en Skakkamp - ved Radioens Hj.ælp - kan samle Publikum i Hund.redetusindevi s l Og hvem var det, der
lyttede? Det var Folk i alle .ild.re, fra alle Samfundskredse og fra. hele Landet.
Selv fra Færøerne
kom der Svar paa Radiofoniens Spørgsmaal til Lyt-

terne.
Det mest glædelige v,ed denne Radio-Skakkamp var
efter min .Mening den stærke Interess,e, ma:n mærkede
hos Ikke-D.ubspiller-e. Der er ingen Tvivl om, at
Rad.i o-Ma.tchen i Tusinder af Hjem fra Gedser til de
yderste, nøgne .Øer oppe omkrLng Lof oten fi)r Folk ti
at finde gemt·e-·og halvglemte Skakspil frem og støve
Brikkerne af.~: . Og der er ingen Tvivl om, . at mange.
vil gribe Bogen om dette :Parti for at genopleve de
spændende Faser og for at f'aa en autentisk Forklaring
aa, hvorf'or den ene Variant blev valgt i Stedet for
en anden, og hvorfor Sp~ingeren gik til C-ecilie 3 og
ikke t.il Dor-a 4. Bogen koster Xr" 2.-75 "rig kan faas
i Bogl arten ella..· rekvireres hos Dansk Skakf'.o:rlag, Aabybro

Vanl~Sk.a.YJ::lub. Fm~ CHR.FABER,Jydeholmeh 27. DA 2689.
Red: JOHS.MIKKELSEN, Jydeholmen 29. DA 5775.

Turn.leder: HJ HANSEI.lf DA 472Bx.
;o
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vordan v

man en

------=-==============-~=============pørg~"11ac.u..,
om mange af os utvivlsomt
vil være lade for at f a noget at vi e om, ,er Ti i,len pa en ny Skakb _5,
om rornylig e udk omm.e t paa
e

Dansk Skakforlag i Aabybro

De

akforfatter EJØ3.i~ NIELSEtT,

er er paa næst en 200 Si der o
Diagrammer. _ Behandli
· re Msnit ~ a1· hviike det f,..

so:

er

en rli ttige

ha
_ ev e t Bogen ,
corsyne
e d manz e
et
l
el t i

te

lut spil

meu Fordele 9 der kan omsætte
ev
Dette .il' snit er vel nok det mindst spændende;:.. men jeg tror~
at det er det me s t lærerige"

Det er vist ikke fo-r

eget eag t , at vi allssarm:nen her i Klubben t~t:=nge--

voldsomt til at faa uddybet vor Viden om Slutspil,
og selv om denne Bog ikke i og for sig bringer noget
nyt og epokegørende,

er de elementære Regler

ner

fremstillet naa en aaa klar og letfattelig Maade; at
enhver, der vil ofre nogen Tid paa at tilegne si
dem,

cgsaa skulde have Mulighed for at gøre Brug a1·

- dem i givet Fald.

Her gi ves lærerige Eksempler paa9

hvorledes en Bonde f'øres frem,

og hvad man kan gøre

for at hind.re den i at naa Forvandlingsfeltet - og

mange andre af disse tilsyneladende saa enkle,
men i Virkeligheden saa uhyre komplicerede Si tuationer, hvor et eneste Fejltræk som Følge af
en forkert Vurdering kan koste et halvt e~ler e·
helt .t 01.
1

De øvrige Afsnit bringer mange Ln ter easant e
artier med Bjørn Nielsens kl.ar-e og logiske Kommentarer. Et Kai;:iitel handler OI!l Fordelenes ~•o,vanui a.naaevne , "En Fordel maa ofte omsættes,''
skriver Bjørn Nielsen. 11Den første Fordel, som det
lykkes at score, er ofte af "flydende Natur'',
idet den f.Eks~ beror paa en forbigaaende Over-

om et lille Tempoforspring, en mere aggressiv Taarnstilling eller en øjeblikkelig Svaghed _.
den fjendtlige ]ondestilling.

Sandsyniip,-vis vil

Sma.af ordele af denn e Art hurtigt blive neutralierede, hvis det ikke lykkes os at omsætte dem i
en mere vari~ Form.
ar Fordelen f aaet en variorm, maa den aand ayn'Li,
orstørres, eventuelt

]

1

l ere Gange , hv nrunde.r
maaske hver Gang paany
veksler Form. Der foregaar paa den Maade en st a
dig Ændring af Overvægten, og det er Angriberens

pgave nøje at følge disse Ændringer, saa han kan
forme sine Planer efter dem.

ri

Der kan maaske senere blive Lejlighed til at

ringe Brudstykker; som belyser Bogens Ide. For,eløbi~ skal blot noteres~ at den koster Kr. 7.50
og faas i Boghandelen eller direkte fra Arne l:ian-

sens Forlag i Aabybro.

J .J.

Følger De med i Turneringen?
Det er al tid morsomt at følge med i Turneringen - i hvert Fald den Række, som man selv er
med i.

Tidligere har vi haft trykte Skemaer til
ette Brug, men de var kun til ti Deitagere, og
paa Grund af de stigende Tri ser og den vanskelige
Levering af alt Bogtrykarbejde, har vi ikke faae
nye. Skemaer til 16-20 Deltagere trykt. Men derfor kan De godt følge med i Turneringen alligevel!

Lav Dem selv et Skema efter Hjalmar Hansens Forbillede og følg med nu fra Begyndelsen., saa De altid er aj ou:r mec Stillingen i Deres egen Række.

Onsd.
1. Ok t • lCl • 1 9 • 30 ;
Onsd~ 8. Ok t . Kl . 1 9 " 30
On sd., 15. Ok t . Kl • 1 9 . 30 ;
On sd , 22. Ok t "Kl • 1 9 • 30

4.d.unde i Vinterturnering.
Hænge-& mang'Lsndø Partier"
5 te Rnnde i Vin t,erturn.
Broget baJ.. v Time. - Dere, er Formandens Beretning

samt Præmieuddeling.
I øvrigt Hænge....i& mangl entre

artier.

29.

0.n'Sd.

6 .Run d e i VinterturnerinR:.

B e m æ r k !
Da Klubturneringens 1 ste Termin begynder d. 13. Okt., kan der muligvis ske Forandringer i Programmet i den sidste Halvdel af Maan ed en ,
eddelelse om saadanne Forandringer vil al tid.
gedagen iør være op så aae't i SpillelokaJ.et, og det
paahviler enhver enkelt Spiller at f orvt sse sig

erom.
VINTERTURNERINGEN" 719 47-48;

Turneringen finder Sted i Klubbens Lok
paa ffe fastsatte Turne·r ingsaftener og begyn
19.30 præcis.
Turneringsindskudet er Kr" 2. oo, som betales
inden Turneringens Begyn def se.
· Turneringen spilles som vist paa det i Lokalet ophængte Skema.
JJer ud.nævnes i hver Gruppe en Holdleuer, som
er ansvarlig f'or. at Reglementet ave

illes med ur· i <;l~:r;:i._ Udstrækning, di.sse
og Spilletiden er .18 Træk i Timen"

D

fore

. 30 pr c . sætter' Holdlederen Urene
s
der ikke findes U;;r, er Partiet tab
ang
for en Spiller!1 der i~e er møo.t Kl. 20.30.
Ved Afbud fastsætter Holdlederen i Sa.m.raad.
en til st,edev.ærende Spiller en ny Spill eafsom skriftligt meddeles den fraværende.

en ·saaledes fastsatte Spilleaften gælder de
amme egler som for den almindelige Turnerinltsaften.

.epartf.e.r skal Spillerne stralrs i l!'oir--

Ye

bindslse
er ikke ma
den.
Den f
med Fartie

oldlederen aftale en ny Spilleaften,
længere end 4 Uger fren i Tie Aften opnoteres paa Kuverten

f rem t en

Spiller udg a

men Kun 11alvdelen af hans Partier er spillet,
slettes han af Li sten. Ex · over Halvdel en· af h_
arti er spillet, betra,o:tes Re= t en af Partierne

som tabte.

Eventuelle Afbua. med Opgivelse af belejlig
Spilleaften skal være Turneringslederen i Hænde
·enest Spilleaftenen ·Kl. 1 'L o o
vivlssnø -smaal..
\1a.tcbuuvalget afgør e thver:
ESTYRELSIDT.

Der. vil iflg. Spilleplanen blive J?ræmieuddelin

il de Spillere, dar har opnaaet Placering i Sommerturneringen 1945-46 og 46-471 Eokalturneringen
19 46-47, Vinterturneringen 1946-4 7.
SOMMERTURNERIUGEN (Cirkel turnering) 1945-46, 31 Deltagere: I:: Jørgen Jensen 51/2 Point; II/III/IV. H.C.
Iversen 5P - Ej .Han een 5P - Aa. Laursen 5P.

:POKALTURNERINGEN 1946-47 (Forgaveturnering) 44 Deler e : I .. Gerh"Ladegaard 6P - II •. Verner Knudsen
6J? - III Win.de Ji emer ~ 51/2P.
VINTERTURl:ERINGEN 1946-47. - G-ruppe 1a; E.D.Voss
61/2(Irrubniester) - ..i.Sørensen 6. - Jb~:-r. H.C"Iveren 8 - II~ Rich.Hansen 5. - 2a. I: Stjernquist 41/2
II/I::_I~ _-laSlente 4, W.Olesen 4. ~ -2b, I~ L.Munch 5
(F.Holm.berg l1/2. 3a I.Holg.Ni·e1se-n 5·1/2. II:Chr.
tou.g aard 5- _'3b~ I-G"LAdegaard 8. II Aa.Laursen 8.
EXTRA. I. G.IYlølholm - II. Es Ladegaar-d ,

A

4. Aarg.

VA
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November 1947

u

Nr. 71.

arnoldtes ekstraordinær Generalforsamling merd Da
orden: Formandens Beretning - og:: Kontingentforhø-

jelse.
Aftenen begyndte med Broget halv Time efter Jørge
Jensens som. sædvånl.ig fornøje,lige Recept, og deT"efter afholdtes Gener alf orsa.mlingen.
H.

Stj ernqvi st valgtes til Dirigent m. Accl" og

rav straks F crmanden Or de t ,

9Form.anden aflagd.e :Beretning om .Ha1vaarets l3egivenheder.

.

.
:Beretningen godkendtes uden Debat.

Næste og sidste Punkt paa Dagsordenen: Kontingentforhøj el se vedtoges eenste.mm.igt.
li-eneTalf orsamlingen sluttede med e t Le11e :E or Diri -

genten.
Derefter var der Præmieudde:Ling.
Al:t forløb prisværdig hurtigt,
Kl.

ca.

og man kunde allerede

21 gaa til Brikk'erne.

En- Indsender har sendt FRIBONDEN" nedenstaa.ende :rornøj elige Opfattelse af Begivenhederne.
Red.

Onsd. 5. Nov. Kl" 19- 30: 7 .Runde i Vinterturneringen
11
11
12 ~ ir
19" 30 ~ Broget halv Time; dere:fter
nge- og mangl.Partier.
n
19. rt
ti 19. 30: 8 .Runde i Vinterturneringen
11
11
26.
19.30: Hænge- og mangl.Partier.·
Onsd. 3"
ec. skal vort 1ste Hold antageligt spille
mod 1860.

0 B S !

Det maa henstilles til alle.,

de,::r;- har Hænge-

parti er, men som ikke har spillet alle deres Parti er i Vinterturneringen, at selv

henvende sig til deres ;..,.odstandere .for hurtigst at faa afviklet
KJ.ubturneringens 2 Termin, dex strække
sig fra 3die til 23" Nov., skal kun vort
3die Hold i Ilden" De skal spille mod :Ballerup i Ballerup. Det bliver en Onsdag, .men Datoen er endnu ikke fastlagt.
·
I 3cli.e Termi.n, cier strækker sig fra 24-Nov.
til 1 4" Dee .. , skal alle 4 Hold spille paa
Hjemmebane - 1 ste Hold mod 1860 - de øvrige
[old mod F. S.

TEN

Vor 16 Aars Stiftelsesfest finder Sted Søndag d,. 7 ~
19. Billetter kan faas has Kassereren fra

Dec. KJ..
Onsd. d.

19- Nov.

Vi sætter vor Lid til, at Medlemmerne som sædvanlig
vil vi se sig generøse med G,evinster til Tombolaen
Nærmere Redegørelse vil blive givet mundtligt
FESTlTDVALGET.
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KØBENHAVNS bKAKFORENING

og VANLØSE ~K.AKKLU13

H. Holm

0

-

1

-

S. Larsen

0

-

E. B~g

1/2

J' oh s. 0n sager

E. Dahl
G. An der aeon

3./2

I. O. Pedersen

A. Nissen

·
-

. 1

Charley Larsen
Aage Jøri!!ensen
C. Bak

1

.

-

1

H.C .Iversen

0

-

Rich~ Hansen

1
1
1

-

F. Seidler
V. Henriks en

:I.?:. -

0
1

0
0
0

=erner ·Xn.udsen

1/_2

A., Bjerg

:/..2

7

1860

1/. 2

VANLØSE

- Ohl:. Ra emuæaen
-F. Brøndum
B. Svendsen
J" J 0rgensen

O. Rafn

V. Olsen
Sv"

1
D
·1
1

• Veirup

Jørgen Jensen

:P. Reinhardt

1/2

L.P.Lauritzen

0
0

A. Thiesen

·1

_ •

1

.Per Møller

1.

·o

B" Winde W1.eme-

V. Ingerslev

enr. Andersen

1/2

Alf Sørsnser:

Ohr , F aber

0

H. Harfo

E. Voss

-

AA. Wolff
H. Stjernqvist

1
0

-

A. Sl ente
F. SJ.ente

0

1
0

-

Schøller Jacobsen
Axel Hansen

0

1

0

t
1

-

w.

1

-

E. Engstrøm

0

0

-

L. Munch

__O
__

-

F. Hol.mberg

1
1

1/2

Dahl

A. -.Adamsen
.P. Berger
Aa , Hansen

0
1

Olesen

1/_2
OLITIET

5

1/2

VANLØSE

Lykke Hansen
N. Thomsen
Velk - u.K.

1
0

Laursen

1

Frich Jensen

1

H. Poul sen
L. Thomsen

1

- uvk .
Nøbr Jensen - uvk , ,

1/2

1

0
0

5

27/10
K. Christian sen

P" Ladegaard
Holg. Ni, el sen
li. Rasmus sen

0
0
1
0

Gaarde Nissen
Hj. Hansen

Aa" Laursen
K" V. Hansen

1
1

y

IQubmatchen
1860

Kaj Pedersen

N. Jensen
tC. Christian sen

VANLØSE

og
0 -

Eigil Petersen

1/2 ~

N. C. Bruun

SV. Madsen.

1/2 -:-.

G. Mølholm

0

-

E. Ladegaard

A. J ørgens,en

1
O

- P" Knudsen
- · Th" Thom sen
-· P. J. Jørgensen
- H.G.V.Hansen - u.K.

H" Kaatmann
P. P1e tersen

H. Frandsen

0

1
---

1

1/2

.1/2
1
0

.1
1
0

'5
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HYG,GEAFTEN_ I_ SKAKICT.,UEBEN
Onsdag den 22. 0kt. a:fholdt Skakklubben ekstraordinær Generalforsamling
-E:fter BROGET HALV TIME 'begyndte -Generalforsamlingen
IO.. 20-15 præcis. .
.
Da Formand,en havde. valgt Dirigent - Herr Stj erng_vi st valgt med Akklamation L;fra Formanden), aflagde Formanden Ber-e tnf.ng , hvortil ing,en andre end Formanden hav-

de noget at bemærke.

Formanden gik derefter over til

næste Pu.nkt paa Dagsordenen - Kontingentforhøjelse
Da det af Form.andens f'orudskikk,ede Bemærkninger fren,-

gik, at Foreningens Økonomi var meget stærkt truet>
blev en Forhøjelse f'ra Kr. 2.50 til Kr. 3.00 :pr. Maaned straks vedtaget enstemmigt ·- Hyggen ubrudt - ·•
,erefter fulgte Præmieuddelingen, hvorunder man blev
1

klar over, at der er nqgle blandt Med.lemmerne, som
maa udvide Sølvtø,js.skuff'en betyd~llgt; men hvor man
ogsaa eaa , at Foreningen mang'Len.Il.i.kvi.de ~dler, da
der før i 'Tiden al tid er uadel t 3 Præmier i hver Gruppe i Vinterturneringen, medens der i Aa:r kun kunde
blive til 2.
Derefter afsluttede Formanden Generalforsarnling•en
med et Leve for Dirigenten9 der havde furi..J;eret til

Formandens udelte Tilfr-e dshe d ~ -

."En, der b.Lev Nr. 3n·
FRIBOI{f]JEN" udg. af Vanløse Skakklub,. Fm~ -CHR. FABER ..
Jydeholmen 27 11 DA 2689; Red: JOHS.Ml.Rl{ELSEN, Jyde- ·
holmen- 29, D.A 5775; Turn. leder: HJ: H.MJSEN, DA 47 28x
Tryk: Ca_pax-Val by.
- ·
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Klubbens 16 Aars Stiftelsesfest løber af' Stabelen
paa ,..oøndag ( se Programmet l). Fe studvalget har lag
sig i Selen, og vi haaber, at Deltagerne vil komme
..
.t more sig mindst lige saa godt, som i de tid-

ligere Aar. ava s der yderligere skulde være nogen, der vi
-~ ænke en Gevinst til Tombolaen, kan det ake v~d
at sætte sig i Forbindelse med Formana.,en.
G O D

ORNØJEL

Fe studvalget.

---------------~----------------------~-----------·~
=--=·Musik :fra Il.

---

7/12-47-

---·-=------,---------------·-----

19 .oo

Fælles Kaffebord Kl.

19. 30,

hvor Formand en byder Vel.kammen, og eventuelle
Taler holdes.
Skaksangen syngo s,
1

(Programmet fortsættes næste Side)

(PROGRAMMET fortsa
fra forrige Si de)
1 9 4 7
---------__
,
_
_,
_
__________
-----------------------------

II.

Skattevæ5nets Velkomst til hjemvendte Dansk.Amerikanere. ·

I II.

P.a.rodi ~ En Tragerli e

RIGIL PEDERS.ci..

h

Hos Teaterdirektøren.
'RODE RIEDEL.

V.

dludder. KARL NIELSEN & EIGIL PEDERSEN.
bkak -

V.

hv. ~tatsminister Knud; Kristen sen
• SØRENSEN.

VI.

Et lill

Hip, hvor Til skuerne synger med paa

Omkvædet.

EI G-IL PEDER SEN •

Konferencier ?
Umiddelbart ef'ter Tæppets Fald aabn e s Tombolaen, medens Salen ryddes for Stole.
Orkestret sætter saa i med Dansemusik, og et Elitedansepar vil vi se os det sidste paa Danaen s Om.raade.

Paaklæd.ningt Tvangfri.
restudvalget.

-----------------------------.-------------~--------TOMBOLAEN

I Tidernes Morgen knyttede vi en Tombola til vore
Fester. Da t skete nærme at af økonomiske Grunde. Tiden gik, og Klubben opnaaede efterhaanden en økonomisk Balance,

der i og f or sig overflødiggj orde

Tombolaen" At vi alligevel har bibeholdt den ved
vore Fester, kan der anføres flere Grunde for.
Bl.a. ved vi, at alle gerne vil have. den Chance
a.t v i n d e en flot G-e•vinst, og mange af vore
Medlemmer vil lige saa gerne have den Glæde at
s k æ n k e 'en Gevinst, hvilket jo maa føres ti 1bage· til det Faktum11 at de er glade for dere

Klub og uselvisk vil af s•e noget til Fordel for os

alle. -· Endvidere er det. blevet Tradition, at. vi

ved Nytaarsskiftet byder Medlemmerne paa en lille
.ekstra Festlighed med en lille Fo:rfri skning. At
vi er i Stand ti1 dette, kan vi udelukkende takke

Gevinstgiverne for, da det jo er Tombolaens Overskud, der anvendes til dette Formaal.
De, der endnu ikke Onsdag den 3' ds. har faaet afleveret den eller de Gevinster, de har tegnet sig
for, bedes venligst drage Omsorg for, at de er
Formanden i Hænde senest Lørdag den 6' ds.
Form.

-------------------·------------·---·------·-·--------S})ILLEPLAN FOR DECEMB_
0n sd ,

J. Kl • 19 • 30 : 1 st.-e Hold sp.i.Ll.e r mod 1860
(Hjemmebane)

On sd , 10. Kl. 19·. 30: 3die, 4de og 5te Ho.l d erie si:,iller mod Frederiksberg. (Hjem-

mebane).
Onsd!17. Kl.19.30~ 9ende Runde i Vinterturnerin~.
OBS: 1Ja Helligdagene jo vil komme -til at falde
midt i Ugerne, er der en Mulighed for, at vi
·~ Lighed med i Fjor maa holde en ufri -villj

Pause paa et Par Uger"

Nærmere Meddelelse

vil blive givet mundtligt.

ip.le Medlemm.e,~ ønskes en glædelig Jul og et godt

Nytaar - '

---------------------------------~--------------ROBLEM

I denr.. e Maaned er der udkommet en Bog om Aldfarens
Pr ohLemez og om, hvordan man kan. søe;e at mildne en
begyndende legeJllig og aandelig Sienili ~et. Bogen

blev omtaJ. t i Pressen, og omtrent samtidig aaa jeg, at
Overretssagfører GIERSING. fyldte 75 Aar. Dagb'l ade t
"Børsen" skrev den. 16/11 følgende l_ille Artikel:
.
..
11! Gaar faldt Sæsonens første· Sne i København.
Store,
hvide Tøsneklatter d.rys·s,ede ned fra Nov,emberhim.1.e
lavt hængende graa Skyer og ble.v straks ti.l kold og
ort Væde paa Gaderne. For hver Dag, som nu gaar, o"fordrer V•ejret mere og mere til at si-dde hjemme og
·ygg,e sig med indendørs Sysler, f .Ex.med- diat ædle, æld
gamle Skakspil, ved hvilket man kan tilb"rlnge mange
udbytterige Timer i absolut Tavshed og intensiv Tankeirksomhed samt med Tobaksrygning, eaa man altsaa virkelig for en Gangs Skyld forener det nyttige med det
behagelige. Det vaæ i adskillige Aar Undertegnede en
Gaade, hvad Fornøj el se Folk egentlig kunde finde' i a·
sidde dybt grundende over et Skakbræt i flere Timer for
med lange Mell emru.m sindigt og betænksomt at flytte en

Brik og saa forresten tie bomstille. Men efterhaanden
som man er blevet til Aars og led og ked af al den
Snak· om alt muligt mellem Himm·el og Jord, son man daglig hører om sig, forstaar man bedre og bedre de Skakspillere, man i sin Ungdoms letsindige V.aar betragtede
som nogle højst underlige og mærkværdige Væsner. Ja,
man begynder ligefrem at fortryde, at man ikke· selv
lærte at spille Skak, mede.ns '];id var, eller me d andre
Ord den Gang Ens nu vist noget forbened"e Hjerne var mere
mobil og med den største Lethed tuml ede med Logaritmer
og R,egulad.etri.
Saa Skak havde den ogsaa nok kunnet kapere" Nu er det vel for sent"
Skønt" hvem v·edf Man kunde da prøv,e og passende begynde f.. Ex. i Dag11• hvor Københavns Skakforenings Formand og Æresmedlem, Overretssaø-:Eører Johannes Giersing fylder 75 A.ar. n
Saa langt Bø.r aen , Hertil kan føj es, at GIERSil'lG i 1903
alt saa for 44 Aar siden" vandt det nordiske Th[esterskab
i Skakt

og at han i Dag med .. Glaps hævder sin :Plads ved et

af de forreste Borde paa Mesterholdet i Københavns Skakforening, Danmarks største og (-qndskyld Sundby!) formodentlig og saa stærkeste Klub. For os Skakspil.lere - og
navnlig for Ye t er anerns blandt os -· er det rart at tænke
paa JOHANNES GIER5'ING i Relation til Alderens Problemer.
Forøvrigt er det. al tid rart a't , tænke paa hans retsindi.g,e
og n?ble P~rsonlighed..... Og maa dette yære - en forsinket,
men ikke mindre velment Fødselsdagshilsen til Dansk Skaks
grand old man.

