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Medens disse linier skrives,_, er det gamle år
ved a.t ebbe ud, og man begynder så småt at glæde sig
til at tage den nye afrivningskalender med 365 b.Lade
i brug , Mellem dem _er der jo heldigVis 52 onsdage

~

og· jeg vil gerne her udtryklce ønsket om , at disse 52
ubeskrevne .ons.dags-bl...adø vil blive. til ·52. hy.ggelige
og begivenlredeµ,-ige aftener -her i klubb·en. '• ,

Skal ;-vi ønske, at vi ·, '_a: 1 l' _ ~ :· vil: g~_ ~+·em. -·
spillesrtyr.ke ,- ,at de 'b eda t e "folk vil vinde de. -r.e,q,:p.-K,-
tive rækker og gru.:g_p~r.. a~ _V=!- .•KP. vi.n,d..e kampen ~o"

.. e t'r.emme-de kLu.bber og skabe f't>l"øget .r-:~spre~t; ogi:,
LØSE SKAKKLUBs navn? Det akaL vi! ·14en. .. f'ørst. o,&f:.,
fremm-e-st skal vi aneke', at all"'e-klub-bens.medlemm,er.,
fortsat vil komme her··•ned 'i klu.J;>~en ,qp.~'4.ag .etter ,., .
onsdag, fordi de ·trives __her qg. ~ynes., ·;·at· l} .e r .~ ·r.
g o d t a t v æ r e 1 , .. ·· ~- .. ; ..,. ~
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·-'· . ·:; :', ~·~ri~n -~.en.sen. ":i . •

Stiftelsesfesten
Den·'··~. december 48 holdt klubben sin årligt

~lbagevendende sti~t elsesf ea,t, me~.L q.~:r;ie :~?P:~ .i .f?J.:::
bin~else 1:1ec1 .andespil. Dette ~ye _fa!dt~ t~lsy~. e1.aa.eD;
de 1 god .Jord hos dei:t;-~ge,rne,; s~ spø,gen· vi.i· 'sLkk art
blive gentag et næst.er gang. : :; - . :· -;, , :· 1:1

E:fter. andes.piLl.~ts · ~slutnin~; b,l~e1".:1 der holdt
auktion over 4 ænder, der ikke var blevet udleveret
grundet det forho1d, at der var flere end esn vinder
af hver af dem.

Da dette var overstået, holdt vor "hjemlige cau
s eur+, Alf.Sørens•en, et instruktivt foredrag for tra-



fikant er i al.mindelighe·d, bi.lister i .særdel,eshed.
Efter at have strakt benene en stund. hengav del

tagerne sig til bordets og daneen s glæder indtil mid....
at.

Alt i alt en fornøjelig aft•en.
FRIBONDEN.

I månedens 1 øb ...
Onsdag den 1. december 48 var f orb ehoLd't hænge-

og mangl ende parti er. · ·
Onsdag den 8. december 48 havde vi s~ besøg af

stormesteren. dr" Ta.rtakower,. der efter at vær e ble
vet budt v al.kommen til vor klub af fozmand en , begynd
te simultanspillet med 28 spille~e.. :V" s. var godt be-
søgt den aften, også af ikke-medlemmer.. .

Det endelige resultat af ~ysten; der.trak længe
ud, blev meget fin.t :for ato rme st.er-en ,. idet han vandt

. 25 og spillede 1 remis, medens det lykkedes Seidle
og Bjerg (stormesterdræberne)· a.t fravriste·ham 1 ·

.point hver. ·
Onsdag den 15 •. december- 48."apilledes 7. runde

i vint ertu.rneringen •. • · · .i ',;

Den påf ø.Ig ende onsdag, 22·. :decemb~r, var noget
præget af julens umiddelbare næ;thed~· rhvilket gav sig
udslag i, at af tenen for en stor dels vedkommende blev
helliget lynspil og andet "tant".

Onsdag den 29. december 48, hvor alle endnu ik.k:•
havde overstået ,julen, spilledes ·der holdJ.yn efter
den broged,e halve time. Klubmestere:r:..s hold vandt
med 1 points forspring; holdet bestod af ~Vinde-\Vieme·r,
Chr. Faber, Alf .Sør 1ens,en, K. Christi~nsen, Ho,1.ge.r Niel
sen, K. V. Hansen, E. Lad:egA.rd,. ··,ai-:'.· :,

.-;-·:-:.~:· :· FRIBONDEN.
.

·~ . .. '; ; ') . - :, ; .
1. hold sp;i.1.ler ~~

1
~4~ ;L__ v~nterturne

ring·en; 2~3 hold .9 • .run.dej"
Ekstragruppen spil~e~ 3. runde.

......... ■- ...... -

• I



.:-~
Mandag den 10.: ;.række mod Ballerup Skakklub ..

Spilles.ted: Teknisk Skole, Ballerup.
4.række spiller mod Bankerne.
Spillested: Rosenborggade 15.

Tirsdag den 11: 5.række spiller mod Lyngby Skakklub.
Spillested: Lundtof'tevej 22,Lyngby"
7. rækk.e spiller mod Hu.sum Skak.klub.
Spille·sted: Sm.ørumvej 19l.

. " ''

Onsdag den 12. : 1. række sp-ill er mod Frea::,~ri,k:sberg
Skakklub på hjemmebane; ·~v-rige.

_ hold spiller runa·e i vinte!'turne- J

ringen. ·
Onsdag den 19. :'" 1.hold spiller~ 9.runde i vinter~u.r

n·eringen; ekstragruppen - 2 - 3
hold henholdsvis 4 - 111

• r-unde,
-··nsd·ag _p.en 26. 1 B;z::9get aften

·· -~, partier.
æng e--og manglende

Parti'et ·spillet i ,Viener Bcaa.ck und Billard.klub
11 Jung ·,Vi en" ~ b·egyndelsen af året · 1914 i en match
ellem Tartakower ,og R,eti. Den blev vundet af T"

med': 3 1/2 - 2 1/2. Noc er af dr. Tartakower.

True.r bA.de Lxf6 og Txd5

...:. d8
- 08_. e.

e6 x·.r5
Sf6 - d7
Td8 x d7
f7 - f6

e5• T:f8
d3 Ta8
d2 lic6
f5 ·

X f5
:x: d7
.... f1
- g4

11. S:f3
12. d2
13. Sb1
14 ... :f4 . -
Efter at have fuldendt
sin udvikling går hVid

'til ~ngreb i rette øje-
blik. .

14.
15. Tf1
16. Se5
17. Ta1
18. De2

Birde åbning.
1. f2 - f4 -~7 - d5
2. e2 - e3 , Sg8 - f6
3;·. Sg1 - :f'3 c? .- c5
4. b2 - b3 e7_- e6
5.- Lc1 .- b2 Lf8 - e7
6. g2 -.g3 Sb8 - c6
Dr.Tarras,ch anbefaler
.a7-a6 i denne stiLling
for at f.orhindre• Lf'1-b5 •
7. Lf1 - b5 Lc8' - d7
8. 0 - 0 0 ~ 0
9 " Dd 1 - e 2 D.d8 - b6
10. LD5 x c6 Ld7 x c6



...

Et sindri.gt forsvarstræk,
· hvis point først viser sig
. i d:e-t 27. 'træk. På Tc8-d8 be
, høver hvid ikke at lade sig
. nøje me.d remis ( gennem Txg6),
lp.en kan ang:t:ibe. med h2-h4 !
23. Dg4 - e6+ Td7 - r7
24. ·De6.. x d6 Tf7 x f1+
25. Ki1 x.f1 Tc7 - f7+
26. Kf 1 - e2.l .e4 x d3+
27. c2·x_a3: Lg6 - h5+:
28. ·Tg5 X •'h5 Db4 - g4+
29. Ke2 - e1! Dg4 X h5
30. Dd6 ~ b8+ Tf7 - f8
31. Db8 x b7 .
Nu ses hvid,s, f'orde.L ( hvor en

kvalitet er tabt?) Hvid har
teor.& position. overvægt, og
hans kong e · er ~tkker på e1.
31 • - . . - - Dl:i5 - f7
32. Db7 .x f7 · Kg8 X f7
33. Lb2 - a3 Tf8 - cB
34. Ke1 - d2 Tc8 .- c6
35. Kd2 - c3 T 06 - h6 . - ,,

I ,";f . . • ,,_ •

· 36. La3 X ie5 ''.."Tb,61~,x h2
.... · ~ .~ · · 31 • ~: a2-'· '_, a4· · a7. ~- a6, ·_

38. b3 .... b4 Kf1 .... ,e-·
39. b4 - b5 a6 x b5
40. a4 - b5 Th2 ~ g2
41" b 5 - b6 K e6 - d7
42. d3 - d4! Tg2 x g3
43. d4 - d5 . _.
På. b.6-b7 følger Tg-3X:e3--t:
.43,. _-: - - Tg3 - g4
44. Kc3 - d3 -, Tg4 · .... g1 _-
4 5 " e 3 ....: - e4:" T g 1 - e 1
46. Le 5 ~ ..Q4 ! .s,ort · opgiver;··
der kunu,e~e~dnu følge ~.ex:
T,e1-b1 ;)1: Kd3-c4 ,Th1-c1+;
48:Kc4~~5 Tc1-dæ; ~9!d~7d6! .
~_d7-c8';' 50:Kb5-c6 qg__v~nder
,~et.. _ r t,,

c7 · .. •Et interessant og lærerigt
' .... '•... :.slutspil! '

.,. __ J..

TcB

Db6 - b4118"

22"

Dette tr.æk ·betegner Tar
takower som u et korrekt,
vidtberegnet offer, der
samtidig er den enes+e
mulighed for at f astbol
de angr ebet ,"
19. - - d5 x e4
20. Lb2 x f6 Le8 - g6
På L e7-d6 vinder Tf5-g5.
~å L e7-:fB Vinder Lf6xg7.
2 1 • Lf6 - b2 L e7 - d6

På det tilsyneladende·
gode forsvarstræk De6
kommer hvid i af'gøren
de fordel ef'ter 19.
Lxf6 ! Lg6 (Lxf6?Txf6 !)
20. Lf6-b2, Dxe3+
21. Tf5-f'2 ....

Den eneste parade mod
hovedtrusleni Tf1. På··,
e4xd3 følger Tf5-f4 .'
22. Tf5 - g5
Dette træk :fører først
ad store omveje til må-
l et. Med. 22 TfS-f 2 var
sejren hu.rti'g vundet.
Herp§. kan sort ikke spil---
1 e T c8- d8 på. 'grund af
Dg4-e6+ og DxL, og det
tilsyr;i.eladende gode træk:
22 Tc8-c7 er utilstræk
keligt på grund af det
elegante svar: 23 Lb2-e5~
( dette træk havde .j eg
overset),

_,r,.,.
••di;.,y
121..J 'I'
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Januar er. jo statusopgørel.sernes og selvangivelsens må
ned, så der kan vel være god grund til at benytte lej
ligheden nu til at kaste et blik på turneringstabellen"
Hvad viser en statusopgørelse her? Er runderne afviklet
programmæssigt1 - Og hvad med selvangivelsen? Kan jeg
med god samvittighed sige, at jeg har spillet mine
partier og dermed opfyldt de forpligtelser, som jeg på
tog mig den dag i efteråret, da jeg tegnede mig til
turneringen?
Her tales - som De vil forstå - ikke om, hvorvidt der
st~r nuller eller 1-taller i Hjalmar Hansens tabe-ller
på den store tavle, men om, hvorvidt der ·i det he1e
taget står noget! For de.r er mange tomme felter. Alt
for mange. Andetsteds i bladet vil De finde turnerings
lederens status - 2den række er fin, men i. de andre
ser det ikke godt ud" Det er ganske indlysende, at
spillerne med de mange tomme felter må tage sig alvor-
ligt sammen, hvis vi skal nå at blive rettidigt fær
dig med vinterturneringen. Og det skal vi!
Når vi kommer til s e 1 v a n g i v e 1 s e n og
selvransagelsen, har vi sikkert .allesammen en masse
gode undaky'Ldnf.nge.r for, at de manglende partier ikke
blev påbegyndt, og for a.t hængepartierne mangler end
nu ••• "Jeg var dier den aften, det var min mod.stande.i.,
som ik~e kom .... og så havde min kone fødselsdag, qg·
den næste onsdag var det tåget, og jeg var f'orkølet _n
osv .. o sv ,
Lad det ligge - og lad oe være en.Lge om at se at :få
lidt flugt over fel.tet i de sidste par måneder, mens
kampen tilspidses både i toppen og i bunden.
Det-skylder vi os sel.v og alle de andre spillere i ræk
ken.



PILLEPLAN
Ons .......

"
JI

n

2 "feb:r. : Runde
9. ri : Runde

11 6. n : Rund e
23.. " : Runde

i vinterturnering'iJH•
i vinterturneringeno
i vintertui·neringen
i vinterturneringeno

A:f hensyn til KSUs enkeltmandsturnering, hvor vi har en
del medlemmer som deltagere, vil.runden i vintertu.rne-
~ingen blive lagt for hver spilleaften; derfo·r bedes af
bud. indgå i god tid,, - Vi kan regne med 12 spilleafte
ner, til turneringen skal være af'sluttet. - Undersøg
derfor førstkommende onsdag, hvor mang,e partier, De
mangler i så De er orienteret om, hvorledes Dere e stil
ling er for at gennemføre turneringen"
Onsdag den 2. februar Onsdag den 2. februar
mod komm , akak, . ' mod. skakklubben "Borup"
Vilh" Olsenp $ .. Larsen Per L-ieber.k_ip.d,. ~ig·11Federsen~
Ax"Hansen, Stjernqu.ist 1 Th.i1homsenf Kø:V "Han.sen
S "W (I Olesen, K" Christiansen, H.G. V .Hansen , E "La~egaa.
G"Ladegaard" A. Slente, I' .. Knudsenf Jens Bjerreg
Th.Jensen, L.A.Olesen,
på hjemmebane •...- . ~-

t "" " ------· ---- -~- =--- --~· - -·~+;:::.---: -. ..,..4. _ ..__ - -- ---- --- -----

R0FR0V--------------------H Hvorfor må vi ikke f! noget at
vide? Da vi i sin tid ,startede

FRIBOND::EN 1 var det udfra erkende l sen af, at medlemmerne
har et stærkt og 'tierattiget krav på at få noget at vide
om , hvad det er; der forep/tr. - Mange af medlemmerne
e l, trage.r bl "a" i klubturneringen - denne deltagelse er

mere eller mindre ly.stbetonet )I måske m i n d r e i de
tilfælde,, hvor der skal spilles ude. - Men fælles for
a 1 1 e deltagerne i klubturneringen, er det, at de øn
sker til enhver tid at vide, hvorledes den øjeblikkelige
stilling er ··- -i hvert f'ald i den række, hvor han selv
del tager. - .De t e-r her , FRIBONDEN har sin egerrtLa.ge mis-
ion -· ganake særligt nu , da vi næsten aldrig mere se

KSUbladct,- og siden dette blad ikke bringer resultater
-ra nogen klubkamp, f,ør ,alle bængepa·rtier er færdigspil
lede - hvd.Lkst igen vil s'i:ge, 'at ingen ved noget før 2-·3
måneder efter, at kampene er fo:regået. - HVORFOR vil FRI
BONDEN tage dette dårlige eksempel som forbill,ede? Vi
Ledt e alle ivrigt i FRIBOMDEN for januar efter re sultater
fra klubturneringen - men forgæves. Lange i ans agt er-ne
begyndte de forskie1lige medlemmer at spørge hinanden, om



nogen vidste noget,, og de oplysninger, man på denne måde
fik, var mere eller mindre ubestemte og vildledende.
Hvorledes vil ledelsen holde kampånden vedlige og sejre
vi.Lj en spænd atri.g, når man lader tropperne gå fo:r lud og
koldt vand - og la.der dem kæmpe i tus- eller helmørke?
Hvis det· var en forglemmelse i ja.nuarnumret, hvorfor
blev da de oplysninger, man sad inde med, ikke opslået
i klublokalet? . ..·. CHR. FABER.

AllQ fej1l tagelser er til.stede - de venter ku.n på at bli
ve gjorte! (Tartakower)

------·-·------- -·--------- - ·--------·-----------··--·-------- '"------------
I månedens 1 øb o - d . d 5 · - "'11 d 8 · d ·-----·--------- ns ag . en .•. Jan- spi e ,es .run e 1.
vinterturneringen af de spill,ere, der uanset FRIBON.DENs
udeblivelse var mødt til dyst .. - Mandag d e 1101, jan" va
3"og·4.rk" i ilden ude i de-t fremmede mod henholdsvis
Ballerup og Banke'rne, Resultat: .VS-Ball: 7-3; VS -Ban
kerne 6-2. - Tir,sdag d. 11 "jan" spillede 5 "rk mod Lyng
by .. - Onsaag d.12'.jan. havde klubben besøg af. Frb.s 1'
hold, som imid.lertid måtte tage hje·m med 5 1:/2 mod VSs
8 1/2 + 1 hængeparti. - 0nsd.19"jan~spilleae.1.holået
9.ru.nd,e i vinterturn;· 4 'hold mod Politiet: 3-4 + 1hg.
Onsdag den 2·6.jan. var forbeholdt formandens 1/2 time
samt hænge- og manglende partier. FRIBONDEN,
-=-·-----=:=: ;;::::::::;-;:;;;;- ~=·======--·--___;;;;;; ----- -·-------·----·---·- ......... -

KØBENHAVNS SKAK-UNION Rk. I
Klubmatchen spille·t 12/1-1949 me.l.Lem
FREDERIKSBERG og YANLØSE
1:V. V.Hetung • ~ ø. • .. . .. .. 1 . Winde-Wiemer i..-.. ,,·... . 0
2: Ed Knudsen ~ .. -·a~• 0 E{,TI"Vo-s'"s ...... ~- , •••.•..• 1
3: S" Broholm 1/2 Damkær .. ~""::'"., •••• : 1/2
4: Henry Knudsen ~ . 1 E. Bang ., .. • .. 0
5: Schwenger Jensen •.. 0 Vejrup·····~·~···~·-· 1
6: Schank Knudsen .. • . • .. 1 Jørgen Jensen • .. .. . .. .. . • 0
7: E '7F "Hansen • .. • .. .. .. .. . . H. C"' Ever-aen ~ .
8 ~ N " Araal uk .. . . .. • • .. .. 0 F • Sei dl er uk • • • .. • ~--. .. ·· 1
9: Fru A"Enevoldsen , : .. 0 A.Sørensen •. ~.,; .. ~ 1
10 Herman Jensen •..... 1/2 Chr. Fabe-t~ •• ; •G " • ~-/2
1, 1 Børge Nissen •...... 1/2 Lauritzen 1/2
12 Hans Hansen .. • • • • • • • 0 Rich.Hansen ., 1
13 Tage Petersen·--·~· 1 Schiøler Jacobsen~··· 0
1 4 L .w .Bie rend sen .. • .. • . • 0 Engstrøm ... : .. ·" .,. .. • • .. • .. .. • .. 1
15 John Voss uk ... e ... .. .. ~O ~..Chemnitz uk , - ., . , .. ,.. ,, ... 1

I alt 5 1/2 I alt tljJ'2:



DE NYE MEDLEMMER
Vi, der har været i V.S. i en længere eller korte

re tid, kan sikkert ikke - uden at der foreligger sær
lige tvingende omstændigheder - tænke os at skifte
klub, for i V.S. synes man, der er g'Odt at være (om
jeg så må sige), men anderledes stiller sagen sig for
de spillere, som m~ske for første gang ~rister sig ind
i en skakklub.

Jeg husker selv, da jeg første gang kom i I.K.
Adskillige af de spillende der så op på det mærkelige
individ j der nu ville være .medlem af klubben, men der
udover reagerede d.en store "hob" ikke" Men jeg var -
når jeg selv skal s Ige det - i det mindste den gang
et tilbageholdendet så min redningsplanke var den da

værende formand for I"K~, førstelærer Christiansen, so,
hjalp mig over d.ette stadiu.m i min skakløbebane. Såle
des ka.n jeg tænke mig, at det første indtryk også -
stort set - må være for d,e nye spillere !t der første
gang dukker inden for døren i V.S. D~ første par aJ..
tener er måske ikke så morsomme,. men herefter hjælp•er
det, så kender man en eller flere spillere, som man
har spillet et parti med en ti~ligere aften, og så er
begyndelsen gjort. · ·

De første :par aft~ner m&. den nye spiller ikke lade
sig slå ud af den tanke, frat den eller de spillere vis+
er meget stærkere· end jeg11• Bar-e mas på, hvis der er
en ledig spiller.. I begyndelsen vil man altid tabe,
en dette må ikke tqge modet, det er nemlig på den måde,

man hedst lærer at spille skak. En anden ting, som ny
begynderen må lægge s-ig efter, er at spille den samme
åbning gang p~_ga.ng, uanset om han taber gang på gang.
Til sidst læres de forskellige træk og modtræk, og så
kommer den dag, hvor begynde~en er nået så langt, at
han endog kan vinde i en sådan åbning"

Vanløse Skakklubs
F,orm.: JØRGEN JENSEN, Gl.Jernbanevej 1, VA 7061
Turn.leder: HJ. HANSEN, ilekiste·vej 223, DA 4728x
Kasserer: WINDE-WIEMER, Valby Langgade 5,0, VA 744x
Redaktør: JOHS. MIKKELSEN, DA 5775.
Tryk: ca-pax:-valby 1207"



M DL EMS L ~·D F 0 VANLØ.SE SKA LU B

arts 1949.

I månedene løb.

onsdagene i februar var forbeholdt v·inte,rturne-
g takket være spillernes mødelyst og gxuppe
"hærdige anstrengelse.r er der nu kW1 et over

skueligt antal runder tilbage. Til gengæld er der -·
1ste række mange hænge- og manglende partier; men hvi
afviklingen a:f par-t Le rne fortsætter i samme gode tempo
· mar+s , har vi gode uds,igter til at :få. turneringen
programmæssigt f'ærdigspillet. Et overvældende eksein-
:pel p~ den rette ·turneringsånd viste RICH" HANSEN ved
at møde tre onsdage, til trods for at han også spil
lede tirsdag og torsdag i K:S-U-turneringen., Den slags

.ner sig seiv. Rich. scorede points både her og
der~

SPILLEPLAN~------------------
Onsdag 2" marts: 1.række: 12.runde i vinterturneringen.

2"rækkes 13.runde i vinterturneringen.
3 .række: 14 .runde i vinterturner,ingen.
Extra gruppen: manglen,de partier.

Onsdag 9. marts: 1-2-3.'række: 14.runde i vin-~~-rh111
· -xtra gruppen: manglende partier.

Onsdag 16. marts: Broget halv time.
1-2.række: hænge-og mangl. partier.
3. r,ække: 1 5. runde i vinterturn.eringen.
Extra gruppen: mangl.ende partier.

Onsdag 23. marts: 1-2 .række: 15. runde i vinter·turn.
3 .:række~ 16 .• zunde i vinterturneringen ...
Extra gruppen: ID.anglende partier,

Onsdag 30. marts: 1-2.række: hænge- og mangl.partier"
3. række: 17. zunde i vinterturneringe.......
Extra gruppen~ manglende partier.

VEND:



3 .., og 5. hold spiller mod Herlev mandag den 7. mar~s.
Afg" fra V.st. 18.45.
4. og 7. hold spiller mod 11186011 mandag den 7. mar-t s ,

_ ørrevold 92.

Y N H U R T I G EE .i.L1
Her er re sultat.et fra SOMMERTURNERINGEN 1,948 .( Cir..Ke
eringen) 32. deltagere. .

P" KNUDSEN 6 points nr. 1 - L,.A.OLESEN 5 points n..1. ..
2-3 - K"V4HANSEN 5 points nr. 2-3 - JACK GRUM 4 1/2
points nr. 4-5: - P.J •.JØRGENSEN 4 1 /2 points nr. 4-5.

HJ" HAN'SE1
=-===-=-=:..====~~===-==---- -----=====~·=-==---------=~:::::=========

~t!!!~~~~~-!-~i~~~!:~~~~!:~~~~=- . .
I vinterturne.ringen er vI nu nået s1·· _langt, at man s
dmåt kan danne sig ret skøn over stillingen i de forskel
lige rækker. Nedenstående status .ex foretaget på grund
lag af turneringslederens opgørelse .efte:r sidste spille-
aften i februar. ·· . ,. · •· -
1 • ræ.kke. Ber ligger BANG klart i ~pidsen med 8 po i.rrt a
for 10 kampe. Da spillerne i denne række. iøvrigt har

'1let et højst ulige antal kampe.. ~ har vi foretaget en
lille opgørelse :på grundlag ef tabte points~ og efter
den er der et førerfelt p3. fem mana .. - Det er BANG, VOSS,
VEJRUP, LAURITZEN og JJAMKÆR, som alle bar store chancer
or at være med i den sidste sl-utspurt om klubmester-
ka'be t .. ! ••• -: -

2"r!:kke. Her ligger MUNK forrest med 9 J/i ppints ror
11 kampe ( der skal sptlles 15 ialt). · De· nærmest følgena.e
r·sTJERNQUIST med 8 p.for 13 kampe og V.OLSEN og G.LAJ:_

GÅRD med hver 7 1/2 points for 11· resp" 12 kampe ,
3 "række~ I denne række aka.L. :spilles ialt 19 kampe. GÅR
DEN NISSEN har f'Lesf points;-- 1 ·~·- 1/2 f'or 14 kampe; der
eft·er kommer E.LADEGÅRD med-~1 O! ·1/.2, EIGIL :.PEDERSEN me d
1 O og KOPPS med 9 points for 4.enhoJdpn..s 14 7 13 og 12
kampe • ·· . · · _'.: _ - ·
EXTRAGRUPPEN. Øverst står A:..H:O~ISTENSEN med .5 1/2 p"
for 7 kampe og som nr. 2 A" HEERIS med 4 1/2 p. fo.r sam
me antal kampe (der·~kal spilles 9 kampe ialt)e

Såvidt turneringslederens·opgørelse" Som det
fremgår af den9 mangler endnu mange partier at blive



t.lLet , og meget kan ændre .sig i de si,o.ste argøren~-- ..~=
e runder"
------------------------------ -------------------------------------- ..--------------. :.:..· ,...
Klubtu.rnerin~11 mod de "fremmede" - ·--·
---------------------------------
I KSUs klubturnering har vort 1 ste ho.ld nu spill-et- ål±e
em kampe; men de øvrige hold, vi har i ilden i denrte
turnering, mangler endnu hver to kampe ,
Vore resultater i 1ste række.
Da alle kampene i denne række endnu ikke er spi.1....1..~ .. ,
kan dot endelige resultat ikke opgøres.. Vort hold mød
te d,en 31. januar 1860, og vi tabte kampen med 9 - 6.

.mmenlagt har vort 1 ste i de, fem kampe scoret 43 1/2
po i.nts , hvilket næppe bliver nok til en .2den plads.
lligevel må det siges, at vi har klaret os pænt. .
log KS med 11-4-, Frederiksberg med 9 1/2 - 5 1,/2,

Brønshøj og Bankerne med 8 1/2 - 6 1/2 og tabte altså
kun denne ene - men til ge·ngæld meget vigtige kamp ·
mod 1860" Sandsynligvis vinder Brønshøj med 1·860 som
nr. 2.

eksempler til efterf_ølge)_se ! .
år vi ser på vort 1 st e holds individuelle r-esultater,

er der to navne, der stråler med særlig glans: VEJRUI'
og ENGSTRØM· • o. Vejrup har på 5te pladsen vundet all
sine kampe. En smuk bedrift, der så vidt vides aldrig
før er præsteret her i klubben" Der er nok nogle, ao:
har vundet alle kampene på 1ste hold~ m~Il_de har ikke
været placeret så højt oppe som på 5te pladse,n, og, det·
ved vi jo allesammen" at modstanden her vokie·r··1 styr
ke for hve.rt lille trin, vi kommer op ad stfg·e-n:.
Nr. 2' på d·en ind.ivi duel le se oringsliste er Engstrøm. -
-~om helt ny mand på 1 ste hold har ban klaret sig ual-·
mindelig smukt og noteret sig for 4 1/2 points af 5
mulige. Vi siger Vejrup og Eng!3t.r·~m tak for deres f'i-
ne inasats! .

'

en,

-- .- e rækker.

, som er tilsendt redaktio
ads i de~te nummer)

(Et vejr
ærre ik__

Vor

T de øvrige rækker er det for tidltgt at
chancerne.. . -:- Meri her er en oversigt: · •1 r Li.'



3die kJ.asse: Her fø,rer Brønshøj med 31 poan+s, VS er nr ,
3 med 2E points. Dette ser jo pi ~apiret ret lovende ud,
og vi håber det bedste!
4de klasse: Også her ,ligger vi på 3die :pl.adsen. Østerbro
er nr. 1 med 29. Vi h.ar 22 poLrrt s , ·
5te kJ.asse: B&W har 25 points, og vi _er langt bagefter

17 1/2 p" og to hængepartier•.

~1~ !:~-!~~~~~§~°!!!~!:~-~~;;:~,~~-~!~ --:ff!!!!

Usårlige enkeltmandsturnering er nu færdigspillet. Fra
. anløse deltog ialt 13 spillere, og selv om d·et endelige
resultat og præmietagernes navne endnu ikke foreiigger,,
er det med glæde, vi noterer, at flere af vore folk kli:::i-·
rede sig meget fint. RICH. HAN"SEN har i 21kl. vunde1
5 1/2 p 0 1g rykker op i 1. '1tl. JACK GRUM har, mens disse
linier skriv,es,, ligeledes. 5 1/2 .P + 1 hæ1:1gepart~. Grum
rykker også en klasse op og har gode udsigter til 1 ste
præmien i 3'kl.gr.B. HJALMAR HANSEN, vor ~li~tige og
.fholdt,e turneringsleder, har også sikret sig ret·ten ti_
t rykke op fra 3' til 2 'kl. Han "f-ik 5 p i gr.A.

A. 13RASCH rykke,r op fra 4' til 3 '1d" Han har i øjeb1ik
ket 5 points+ et hængeparti" Desuden har A. SLENTE op
nået 4 1/'2 points i '3 'kl.A; og CARL JØRGENSEN 4 p i 5, 'k1.
Vi lykønsker d_em alle med præmierne og de :fine resultater.

FRIBONDE~,...
------

Film om verdensmesterskabs-kampene----------------------------------
be"j der-Skak .og B&Ws skakklub har skaffet en russisk film

om verdensmesterturnering,en hertil. Filmen er forsynet med
dans.k speakert1ekst Or& vi~tes første g~g sø.i:idag 2712 ,i Co
Lo asæum. Varer ca. 1/2 time" ii!an ser 1 nærbilleder de fem
mestre: Botvinnikf Smyslov, Keresj Reschewsky og Euwe un-
er spillet, de to førstnævnte isk~lde og tilsyneladende

upåvirkede af omgdve'Leerne , de to sid,stnævnte mere nervøae ,
men også mere menneskelige. Desuden :får man et billede af
turneringens åbning i Ha..1g og af det imponerende arrange
ment i Moskva med afslutningen, hvor Botvinnik mod.tager
laurbærkransen, medens Euwe puffer den. skuff·ede Reschewsky

siden og opfordrer ham til at klappe med. De 3 sovjetspi
leres resultater taler for sig selv, hvorfor den pågående
ovjetpropaga.nda i filmen synes unødvendig" JØRGEN JENSEN.
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som Iormanden udtalte under sidste
ime - kan begynae a

:partier i denne sæson og vel navn
tierne (selv om man helst vil glemme

D~ man
brogede halve _

køn over, om man selv står aå.Le de a placeret, at
r kan blive tale om oprykning eller det mcdsa't te ,

så vender tankerne uvd.LkåæLd.gt tilbage til de al-
Le.re de
lig til

dem).
Man standser op ved et sådant:•tabsparti og

indrømmer over for sig se~v, 11at det kunne du. ikke
være bekendt at tabe" - eller 0den fejl burde du

og mange

, ~g så lover m~n sig selv, at

Men hvor mang
kun et fåtal

B

li Q • o •

1 det
det ud i livet? Des~
error hold løftet i

øre

elvbebrejdelser vil være sparet"

•

Medlemmerne er i adskillige til
seneste tid blevet noget efterladen
til at melde afbud! Selv om det er
sonen1 skal det alligevel gøres"

i den
hensyn
å sæ-

FRIBOKDE....,.



V TERTURNERIN E
------~~-~---------------·---- ------------

ifi er sa langt fremme med kampene i vinte

i rækkerne.

n g aom
angler ee

B a 1

0

B

e 1·ørst,e plads
L begynde at vur-de r e chance,--

; han har fået 10
R i c hod

gen, så man k
or besættelsen a

I første række
0

mp

om sikker vznder a~inder dette parti, står han
klubmesterskabet for 1948-49. I m til.:fælde
vil L a u r i t z e n og .. V '.) s s have en chance j

e nar hver opnået 8 1/2 point og man·gler begge to
partier.

e j r
des to partier.

har 8 points og mangler ligele-

anden række vil de første pladser blive be--
sat af L • Munch, V i 1 h • 0 1 s e n
og H • S t j ~ r n q u i s t • M u n c h
10 1/2 point og mangler kun 1 parti mod V

a

h "
t. V il hrvil blive es e n0

0 1 s e n
rækken, erobre de 2 points, han endnu har mulighed
_·o_

S t j e r n q u i s t har spillet. alle sine
kampe og har 10 poin~s.

I tredie række står Gaa.rde N 1 s s e n
med 1· 4 1/2 points + 1 mangl.



13 1/2 points+ 2 mangl.H e n r y .K. 0

E i g " .t' e e1 e
A n a e r s e

Hvi

s e n 13
. 1,2

d e r s n

li

li

2 mangl.
5 mangl.

kan nå at spille

C h r-i s t -e
6 1/2 points.
man

sen. og A • H e e r i s fået

" M ø 1 h o 1 m har 5 1/2 + 1

5 mangl. partier, inden turneringen slutter,,
vil j,eg tippe ha~ som vinder af r~kken

ekstragruppen har A. H ~

Der vil i ekstragruppen blive omkampe mell
de s]')illere, som opnår 6 1/2 poin-r,s"

HJ. HANSEN
======= ----~~==-=-=------===-------=====

E IL L E

g den 6" a12ril:
1-2 række, hænge- og mangl" partier~
3 række 19
Klubkamp mo

unoe i vintertu
K.K.s. 7 række.

Onsda~ den 13. april:
Hænge- og mangl. partier.
Klubkamp mod Bud dd.nge , 4 række •.

On
gl. partier i vtrrte rtur'ner-f.ngezi ,

Onsdag den 27. a_pril:
Broget 1/2 time; derefter mangl. partier i

vinterturneringen ..



RKV R D I G E Å 7

sn n a

kspillere. der var

e la Regence
ød for nyli~ 1 en

.:;ager i Kampene .i. Cai'tadig

M ~ C ham o u i 1 let , er
1q der af 90 Aar .

Labour

.
I et nummer af ''NORDISK SKAKTIDENTIE", Danmark

g Nor-dene ældste skakblad, dateret juni 1873, har
vi :rundet denne lille notits:

"En af Paris' bekjendte Sk

dig i

han h

,.mtidige, og var særlig mærkvær
han aabnede Partiet; thi naar
pillede ban altid d2-d4~ og

og Mou r e·t s
Maacl.en, nvor
vde Fortrækket

i Forsvaret spilled han vigelig e7-e6 u

FRIBONDE

Udg. : VANLØSE SY---A.KKGD.t1: · ·
orm.. : JØRG-EN JE:[iISBN, Gl. Jernbanevej 1 ~ VA 7061 ft

'I'u.rn.s Le der e HJ. HANSEN, hlekistevej 2'23-; DA 4728x
Kasserer: WINDE-WIE].l!ER, Valby Langgade 501' VA 744x,

---~:=~=====-==-:::;;~~~;::::::..=---------------------------;__,:=:;:::::::==;;;;;;;;: :;;;;;;;-
Redaktion: JOHS. MIKKEL
Tryk~ capax-v~lby.

5775"
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6. årg. Ma.-j 1 949.

GENERAL ORSAMLING
-------·-----·---------------- -----------· --------- ----------·-·------------

Klubbens ord.inær,e generalforsamling finder ste
_ n s d a g d e n 2 5 • m a j k 1 • 2 0 •

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen?
ma være formanden i hænde senest d" 7. maj.

. {! ;_ . "RELSEN.

-n.z_dr. EUWE
kommer til Vanløse!

. .
. ------------------- ---~-----,-----::--:---:;.--:---..~--...+--,..__--~-:--

I

v i. 'den glæde at se x-vez--.
densmee+eren , ar·~ MACETELIS EUWE,, aom gæst i vort
klublokale" Dr. EUWE kommer til· Danmark i begyndelsen
af maj f'or at del'tage· i en match, som Københavns Skak
Onion har arrangeret mellem ham og 6-8 af de stærkeste
københavnske· spillere samt muligvis, endnu ·,en uden
landsk mester. Denne match vil vare en ugestid og fore
gå i KFUMs lokal er

arrangerer VJ. _
• - ,i -

simultankamp i Vanløse, 10,nsdag den 18. maj.

I f'ællesskab _med vor nabo, Brønshøj Skakklub, har
. vi indbudt dr o E:OVIB til at spille simultan mod de stær-



keste spillere fra de to klubber~ hvor mange er ikke
endelig afgj art endnu; men antagel.ig bliver det 8 spil-
1 ere fra hver klub. Når vi begrænser tilgangen til
d,ette -forholdsvis lave tal, er det, fordi vi både -·
Brønshøj og her i Vanløse m-ener, at vi med få? stærke
spillere vil få be,clre partier~ som det vil være en
større nydelse for tilskuerne at :følge. - Og som til
skuere regner vi naturligvis med at se alle de to klub
bers medlemmer og ska.kinteressered,e .fra hele nabolaget.

Erfaringer fra tidligere simuJ.tanforestillinger
peger på9 at man ikke vinder noget ved at give simuJ.-

'
tanspillere for mange modstandere. Desuden vil vi un-
der alle omstændigheder være nødaage b til at begrænse
deLtagerantallet~ da alle de to klubbers medlemmer ( v:·
er over 150 tilsammen!) selvf_ø,lgelig ikke kan _1:c,omm&

il at spille.
Da.gen for dr. EUWEs besøg hos os bliver onsdag d.

18. maj. Simultanspillet vil, begynde,. senest kl. 19. 30,
muligvis allerede kl. 19.00. Herom og om ~dre enkelt
heder i programmet vil De bliv·e holdt underrettet ved
opslag i klublokalet, så hurtigt det kan Lade sig gøre;
en d,et bliver næppe, -førend efter a.t dr. EUWE er kommet
er til byen, så vi kan nå at kon:ferere med x-verdens-

mesteren selv derom.

r. EU1llE er en meget f'in sj.mtlltanspiller.

Dr. EUWEs navn er så kendt af alle skakspillere, at
en præsentation af ham her turde være o-vernøaig. Blot
nogle enkelte data: Han er hollændero født i en lille



by i nærheden af Amsterdam, og fylder 48 år den 20.
maj. Han vandt verd,ensmesterskabet i 1935 ved at
besejre Alekhine efter en meget hård og jævnbyrdig
tamp; og han tabte verdensmesterskabet til Alekhine

·ige:n :i 1937. Han var med i kampen om verdensm.ester
skabet i:f'j or, men klarede sig ilcke så godt. Hans
ypperlige skakbøger, navnl.ig vel 11 Aabningss:pillet" f'

er almindelig kendt, og Alfred Christe"nsen fremhæver
EUWE som en skattet simultanspiller.

Vi kan uden tvivl glæd.e os til o n s d a g
d e n 1 8 • m a j !

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

Der vil fra førstkommende spilleaften blive
fremlagt indtegningsliste for tilmelding til ;poka

turneringen.
l'okalturneringen vil blive spillet efte·r Mon

rads system med rorgave.
Turnerin.gen står åben far spillere II som har

~e1taget i vinterturneringens 1 - 2 - og 3 række.
Indte~ningen slutter den 25. maj.

1~ runde spilles onsdag den 1. juni.

Sommerturneringe;1_:
Indtegningsliste til sommerturneringen er frem

lagt fra onsdag den 4. maj , 6g tegningen :slutt,er
1. juni"



S P I L' L E ·p L A N
======;;=:=;~============

Onsdag den 4. maj: manglende partier vinterturne--
ringen.

Onsdag den 11. maj:. -mang'l end e partier .i vinterturne
' 'ringen.

Vinterturneringen slutter.
Onsdag de,n 18. maj: Brøns4øj Skakklub og Vanløse har i

fa;lllesskab inviteriet dr. M. EOWE
Onsdag den 25. maj:: GENERALFORSA]lLING og præmieudde

ling.
Onsdag. den 1. juni: 1'. runde i pokalturneringen.

er ar nogle enkelte deltagere 1 C:"J..r ge..... ,
som end11u mangler partier at .D

BUSK, at turneringen
I •-te spill~aftert aen 11; maj.

-r e,.,.
med sid-l u t t e r

-·--------·-----·---------- ----------------------...;;;;=;...;:;=::. ---·- --------------------------- ·-- ------------------ --------------

To partier af_herr G
i næste numrae r ,

Mø 1 h o 1 m vil blive bragt

------------------------------------·-------------------------,--------------------. ------ _...., -----------------------------------~.. : . ,,.

FRIBONJJEN________ ._.

'
SE SKAKKLUB:

Form .. : JØRGEN JENSEN, Gl5 Jernbanevej 1, VA 7061.
~urneleder: HJ. HANSEN, Ålekistevej 2237 DA·4728x.
Kasserer: WINDE-WIE1'IER9 Valby Langgade 50 ~ VA 744x.
Redaktion: JOHS. MIKKELSEN, DA 57756
Tryk: capax-valby.
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6. å.rgang" Juni 1949 Nr. 6.

KLAR T IL G-------·----·-----·------·-------·-----------...;..;.-------·-- ----- ---------------------------

I år vil vi prøve at lave en sommerturnering'} som
alle kan være med i uden at binde sig til et be s+eurt
antal spilleaftener og uden faste runder. Det bliver
e.n slags "lyn" med tidforgave for de svagere spillere.
Hvert partis varighed bliver 24 min" i alt, 12 mi.n ,
betænkningstid til hver for spillere i samme klasse.
Mellem spillere fra forskellige rækker bliver betænz
ningstiden:
Spiller fra 1.rk mod spiller fra 2.rk: 10 min

" " 2.rk " " u 3.rk: 10 u
" " 1 • rk 11 0

' " 3 ."rk: 9 11

Turneringen spilles i sommermånederne hver spil
leaften, aom ikke er beslaglagt af pokal turneringen
eller andre arrangementer. Det s,tår enhver frit at
deltag,e så mange eller så :få gange, som man har lyst,
når man blot anmelder sin deltagelse den samme aften
senest kl. 19.45 til turneringslederen.

Der ~pilles 7 ( syv) par,tier pr. aften. Turne,rings
lecieren inddeler de anmeldte deltagere i grupper.
Grupper med 8 deltagere spiller alle mod alle. Større
grupper spiller efter Monrads system, men med lodtræk-·
ning om farverne for hvert parti. ~

- Så kommer vi til point-givningen, og her er
det, at vi vil prøve noget· helt nyt" Der pves ingen
points!

Før spillets begyndelse
deren udleveret 7 skalpe, og

14 min
1 4 11

- 1 5 11

af turneringsle
er gang, man taber et



parti, må man a:flevere en af sine skalpe til sin mod
stander. Når man vinder 9 :får man en af m·odstanderens,
og hvis partiet bliver remis, byttes der

Skalpene har forskellig farve efter hvilken xække~
man spiller i" Spillere i 1wrk har hvide, 2.rk har
gule og 3~rk røde skalpe. Skalpene har værdi efter
farverne, således:

1 h. vi.d skalp ( 1 "rks) == 2' gule eller 4 røde.
1 gUl 11 (2"rks) = 2 røde.

Som De sikkert allerede har regnet ud, betyde""
dette en forgave til de svagere spillereo Hvis en
spiller fra 1.rk taber en skalp, m& han vinde et par
ti fra en spiller fra sin egen rk - eller to partier
fra 2 •. rk-spillere, eller 4 p,art.ier fra 3.• rk-spillere
for at opveje tabet. Omvendt kan en 3.rk-spiller op
veje tabet af 4 skalpe ved at vinde eet parti over eri
sp~ller fra 1 .rk.

Også ved remis får de svager~ s.pill.e;re en forgaveo
Her skal. skalpene bytteso Dvs., at n!r en spiller fra
2.rk får remis mod en :fra 1"rk1 får han en skalp, der
er dobhelt så meget vænd som den; han afleverer! Osv.

Når en deltager har tabt sine akaf.pe , kan han f
flere udleveret (gratis) ho.s turneringslederen7 som
holder regnskab me d , hvor mange hve,r del tager har fået
og skal svare til ved turneringens sl1:2tning.

Vinder a:f tur'1erihgen er den spiller 11 som på en
senere fastsat onsdag i august måned har vundne skalpe
af højeste værdi foruden sine egne

Indskud: kra 2 .. - betales ved anmeldelsen og gå_
til præmier" Skalpejagten begynder klo 20.00 præcis~
første g§.ng_onsdag den 8. ,juni. Husk, at De hver gang
skal anmelde Dem til tu.rneringsled.eren senest et kvar
ter før, altså kl" 19.45)1 hvis De vil være med!
===· - . - ·===-==·=--=-====:====-=----~====---===----========--·-;-

Onsd.
rr
ti

1 .. ·: Pokal turn , s 1 "rW1de.
8.: Evt. hængepartier"

22.: Pokalturn. s 2 a runde o

Evt. -hængepartier for
2.runde skal være fær
digspillet i løbet~
juJ.i. - Øvrige aftener
og hele juli: Sommer
turnering.



GENERALFORSAMLINGEN Så fik vi generalforsamlingen
overstået9 og den affødte ikke

størr,e meningsudvekslinger. Såvel regnskabet som for'
mandens beretning 'blev godkendt. ~ele bestyrelsen
blev genvalgt ( eller som et kendt medlem· sagde: "Lad
os beholde hele bu.ndtet!11) Tilsvarende genvalg fandt
sted for matchudvalgets vedkommende (så var det be .....
talt)., Nyvalgt revisor blev Lauritsen P idet Ko Chri
stiansen grundet manglende tid ikke ønskede genvalg ,

Efter at formanden i korte træk havde skildret
åre t s begivenheder, herunder dr .. Tartakowers og dr,
Euwes besøg her i klubben, fik forsam1ingen oplysning
om bestyrelsens planer for de komaende turneringer i
næste sæson:

Vinterturneringen: Her ville man :forsøge en ny
turneringsordning9 idet 1.rk ville blive udvidet til
20 a 22 mand, således at der ikke finder nedrykning
sted i år og næste år kun såfremt gevinst:procenten
lå under 25%. Oprykning til klassen vil fremtidig
ske af vinder af 2.rk~ samt af de, der opnår en ge
vinstprocent på 75% eller deroverj og endvidere af de
spillere" som i DSUs og KSUs enkeltmandsturneringer
opnår ret til del.tagelse i disses 11•kl. F. s. v. angå
klubbens 2 andre rækker~ vil der ikke herfra fremtidig
ske nedrykning (heller ikke i år). F.s~v. angår opryk
ning fra 2. og 3ork, v~l de 3 øverst placerede i år
rykke op, og _fremtidig vil reglen~ vinder+ over 75%
gevinstpr,ocent rykke op :fra 3. klasse

Pokalturneringen: Denne turnering vil blive
spillet ligesom sidste år med 5 runder efter Monraas
system og' med forgave, dog vil kun de spillere'J der
har deltaget i vinterturneringen i år, kunne deltage
i denne turnering.

Efter at forskellige spørgsmål. fra forsamlingen
var blevet besvaret af formanden og kasse.re ren , og
efter at dirigenten1 H" Stj ernqvLs t , var bl·evet takket
fo.r god varetagelse af hvervet, ,gik man over til udde
lin.g af præmier fra klubbens turneringer·.·

Særlig hyldet blev den nye klubmester9 E" Bang,
og pokalvinderen, Jack Grum.P samt vLnderen af sidste
års somme;rturnering, P. Knudsen, for deres præstatio-



ner ..... Rereft.er fandt den traditionelle holdl:yn sted,
hvor Vossis hold vandt

.....,. ---------------------------·-·------------....., . , _
Stormesterbiesøg. At skakinteressen •er stor og stør-

re, end man tror, fremgik af den
tilstrømning~ der var her i klubben, da vi i f'orening
med Brønshøj skak.klub havde besøg af eksverdensm1este
ren 9 d:r. Euwe ,. som i anledning af deltagelse i en tur
nering her i byen opholdt. sig her.

Arra.ngement,et i forbindelse- med dette ,celebre
besøg var fortrinligt og festligt, navnlig overraske
de det dr. Euwe at blive budt velkommen på modersmå
let af Voss. Men hollænderen fortjente så.dan en mod
tagelse; lidt ud over det almindelige.

Rent skakligt set var aftenen også god~ eå.vel
for spillerne som for tilskuerne. Der blev ydet noget
for "pengene!", se1v om enkelte på et ret tidligt tids
punkt trak sig ud af .kampen.

Reeul.tatet ~ der :for VSs.vedkommende måske ikke
var så flatterende, var særdeles fint for stormesteren,

15 ~ == 4 og + 1. Den af klubben udsatte præmie j en
Euwe-bog med dedikation af ham selv, blev efter Euwes
valg tildelt H.C" Lver-sen for hans remis·parti med stor
mesteren.

De tidligere lovede parti,er, som G" Mølholm har været
så. elskværdig at stille til rådighed for FRIBONDEN,
har måttet vige pladsen for reglerne om den nye som-
merturnering. Red.
------------·------------·------------·-·------ - ---· -- ----.--------------·---------------·--··------· ~---·-- ---"""""'--·--·--·-.---
Udgivet af Van1øse Skakklub.
Redaktør: H" VEJRUP 11 Møll,etoften 24, Lyngby 3115.
Formand: JØRGEN JENSEN, Gl •. Jernbanevej 1" Yalby 7061.
Kasserer: H. WINDE-WIEMER9 Valby Langgade 50, VA 744x
Turn.leder: HJ. HANSEN, Ålekistevej 223, Damsø 4728x"
Tryk:_ c apax-valby.
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KAK1KLUB

EN TAK TIL J O H S • MIKKEL E----- -·--,-------·------____________________ ,.,,,,,,..,__
-------------·-------________ ......,__ ---- ---

So.m det blev sagt på generalforsamlingen~ har
hr. Mikkelsen ønsket at trække sig tilbage som redak
tør af FRIBONDEN. Meget opmærksomme læsere vil måske
have bemærket, at hans navn ikke i sidste nummer stod
som redaktør at bladet - men det var med akam at sige
også den eneste måde~ hvorpå redaktørski.:ftet blev
meddelt. Ikke et ord til tak f'or hr. Mikkelsens sto
re aæbe jde for dette blad igennem en årrække stod der"
Vi kan k~ undskylde os med, at denne fejl skyldes

den almindelige forvirring, som er opstået i redak

tionen ved 9 at hr. I,1ikkelaen har nedlagt hvervet!
r" Mi~..kelsen har været FRIBOJ'..IDEN en god mand i

disse å.r. Selv om bladet er lille af format, er det
·let ikke noget,-lille arbejde at redigere det" Der er
ikke noget at ~!,ee til, at hr. Mikkelsen omsider er
blevet træt af det månedlig tilbagevendende mas med
at få stoffet frem, forme det til en helhed og få FRI-. .
BONDEN trykt og ekspederet i rette tid~ Vi siger ham
eh tak for den tid9 han har påtaget sig dette arbejde
og for dBn mfi.de9 hvoi;på han har udført det"
blive meget vanskeli'gt at finde en så

I

tør som J'oh.s , Mikkelsen, og FRIBONDEN vil savne ham,

FRIBONDENa



Hvoænåz

Mange af klubbens med'Lemme r vil sikkert huske, at
et medlem fremsatte det forelagt at VANLØSE SKAKRLlJB
skulle stræbe henimod at slcaffe sig sit eget kl.ubhus ,
Vedkommende havde været i Amerika og der været medlem
af en så velsit11eret skakklubj som altså havde eget
hus med beværtning, hvor man kunne gå hen såvel om da
gen som om aftenen og spise eller drikke, hvad man øn
skede, og samtidig træffe andre skakinteresseredet og
så af værten f'å udå everet brikker og ur til fri afbe
nyttelse .•

Jeg synes, at det ville være dejligt, om V.A1T'LØSE
SXAKKLUB~ som jo altid har vistp at den ligger et hes-ce
hoved foran andre1 undtagen altså. i spillestyrke, også
på dette område kunne gå i spidsen. Selvfølgelig vil
det volde mange vanskeligheder og megen spekulation og
o:ffervillie fra såvel bestyrelsens som alle medlemmers
side; men dette: at overvinde vanskeligheder er jo
netop en skakspillers speciale. Det er jo.derfor~ at
alle skakspillere klarer sig så pænt i det·praktiske
liv:11 for når de kommer ud for vanskelighedel:', giver de
ikke op, men sætter sig hen og spekulerer over, hvor
dan de hedst kan løses, og det henstiller jeg hermed
til be·styrelsen at gøre.

B. CHEMr-TITZ.

SPILLEPL.AN FOR Jl.JLI ~ Hele ,jul.i~ sommerturneringen.
Husk at melde Dem eerie s't kl. 19.45 til "SKA.LPEJAGTEN11•

HOLD PÅ 15 MAND I ALLE RÆKKER----------------- ---- ------
I J{., S.U ... s KLUBTURNERilIG-----------------------~

Den 22. juni var der indkaldt til ekstraordinært
møde i KSUs repræsentantskab" Da overretssag.fører Johs.
Giersing~ som i mange år har været repræsentantskabets

lvskrevne formand, nu på grund a.f alder er trådt til
bage som formand for Københavns Skakforening og således



ikk1e længere er medlem af repræsentantskabet, skulle
der vælges en ny formand f'or dette,, I hans sted blev
hr. -GREGERS JENSEN,, Frederiksberg Skakforenings dyg
tige og initiativrige ,formand, valgt med akklamation.

Med henblik på den kommende klubturnering havde
unionens bestyrelse f'oæeal.åe t forskellige ændringer
Det blev vedtaget, at der i den kommende sæson skal
stilles med 15-mands hold i alle rækker - undtagen i
en opsamJ.ingsrække, som forbeholdes de små. klubber,
der ikke er i stancl til at stille med aå stort et
hold.

Samtidig blev clet vedtaget5 at grupperne (rækker
ne) gøres mindre, såled.es at der i stedet for 7 kampe
kun skal spilles 5 kampe af hvert hold. Jeg tror, at
e f'Lea'te vil være glade for denne ændring, som altså

betyder to kampe, deraf en udekamp, mindre.
Endvidere er der indført den lille ændring, at

:ler ikke for fremtid,en i klubkampene mod ae fremmede
bliver lodtrækning om f'arverne, men at hjemmeholdet
altid spil.ler aor-t på de ulige numre og hvid på de
lige.

G. Mø 1 h o 1 m har været så elskværdig at
stille 2 partier fra vinterturneringen i 1946 til rå
dighed for FRTBONDEN. I det :første? som bladet brin
ger denne gang , 'spiller Mølholm sort.

• ►,

1" e4 e5
2" Sf3 Sc6--
3., Lc4 d6

En uregelmæssig va
riant i ungarsk.

4. d4 Sxd4
5. Sxd4 exd4
6. Dxd4 Sf6
7 .• o-o Le7
B. Sc3 o-o

g.
1' 0"
1 1
12.
13.
14.
15"

1 5.
16"

Lg5
Dd3
Lh4
Lxe6
Tfe1
Lxe7
f3

Var ikke

c5
h6

Le6
fxe6
Sg4
Dx1e7

nødvendigo
Se5

De2
Der truede Dh4.!



c-,r~
~o,~y
Hl(.17

ha-

inde"

Kg7
spildt træk.uen e

c3
vor!o ··

Tg2 e5
Giver hvid lejlighed til
at besætte d5.
Sd5 Kb.8 ?
bødvendigt. Bedre
straks g5.
b3 ~6
5

Forbereder det kommende
slutspil!

Sf6
Txe2
:fxe5
Txf6
Tf2+
Xg2
Tf5
Tårnet
c4
h5

ikke 29. f5?
Sf6
DxDe2
Txf6
dxe5
Kxf'o
Ke6
g4
h5

er nu lukket
h4?

Kf6 '?
38 e •••• , hxg3 burde
ve været forsøgt.
Txh4 Txh4
gxh4 Kg6

Kb.5
gxh3
Kg6
opgivet.

Ja, bagefter kan man godt
se den rigtige fortsæt
telse9 og så kan man ærg-
e sig over sin egen

''blindhed '1 i det afgørend
jeblik.

28.

27.
28.

3
34.
35.
36.

37
38

Tf4

Dg5
Taf8

..
Tef1
_art er begyndt at
trykke på den hvide 26,
sti1linga Hvid mang
ler tilsyneladende
en nl ar .....

Tf2
lli 1
Der truede Sxf'3
•• u Dh5

Taf11
Sg5 truede i hori-
iorrten ..

r • • .. a6 ?
g5! var langt stær
kere end det passi
ve a6~ Truslen 21.
...... g4 havde væ-
ret meget ubehage
lig for hvid. 210
g4 ville kun have
udsat tidspunktet
for aen endelige
sejr.
a4 Th4

Her lader sor~ sig
lokke ud i ~n dår
lig fortsættelse.
g3 Th3
f4 Sg4
Med 23 o ... o Dy.J)e
1avde der endnu væ
re~ dn chance, idet
=i ... .r: nu kun kan slås

T.f2 (2~. · Sxe2 ·
e1,:;e:rfølges af Sg4!)
hvorpå Sc4 25" b3
Se5, 26. Tef2 eller
Khg1 ~ Sg4"

16.
1 7.

17.
18
19"

1 9 °
20.

22
23

.. ed .. : H "VEJRUP, Mølletoften 24 9 "":L:yugby 3115.,
Po.rm s JØRGEN JENSEN9 Gla -Je rnbaneve j .. 1. VAlby 7061"
Turn ... leder: HJ "RA1fSEll1 ÅJ.ekiste·.,rej 223, D~4. 4728x"
Yi.assere'I'~ H. WINDE-WilliiIER, V'"La.r1ggade 509 VA 744:x:.



EDLEMSBLAD FO V.ANl.l..ØSE SKA K L.. U 19

6" Argang" ugust 1949

KALPEJAG-TEN

Skalpejagten er i :fuld gang hex i klubben" Ial
37 krigere er på krigsstien. Tomahavken bruges flit-
tigt, og skalp ef'ter skalp skifter ~jerman _

.Klubbens nyeste påfund for en sommerturnering
har rigtig slået an, idet det har vist sig1 at såvel
ointsberegningen som tidforgaven er passende afstemt

i forhold til de enkelte rækkers styz-ke:, selv om der
f.s.v. angår tidf'orgaven var nogen tvivl i begyndel-
sen.

ed et flygtigt blik hen over ''styrkelisten''
il det se s ~ at de enkelte Jtækker er pænt jævnt re

præsenteret mellem hinanden, dog således at 1.række
11fører0 såvel i toppen som i den ånden ende!

Tur110ringen begyndte ret sensationelt den første
arten, idet S.W.Olesen lagde sig i t~ten~ medens ad
skillige andre lynspillere ganske gik fra snøvsen og
startede med ·: 10-15 points, men stillingen har fr
aften til aften stadig undergået ændringer~ så det er
svært at tippe den endelige vinder på nuværende tids
punkt (der påtænkes dog ikke af den grund op.rettet en
tipstjeneste, idet evt" tippere må. formodes at få a
øb gennem den almindelige tipstjeneste her i løbet

af august måned) ..
Som stillinge.n er i dag , ligger H"Vejrup, Wina.e

Wiemer og A.Bjerg i spidsen med henholdsvis 49, 44 og
28 points 9 efterfulgt af S" Vf. Olesen, der har opnået
20 points, men stillingen skifte.r som sagt fra aften
til aften, og forskellige spillere, som nu er eller
har været på ferie, kan bringe ændringer i den nuvc2-
rende rækkefølge.. ·

Som afslutning på de tte lille indlæg skal blot
føre-s? at der stadig er adgang til for nye spillere at
melde sig til turn,eringen formedelst 2. - kr a i indskud"

-p.



Hvorledes og hvordan - ?

KSUs årlige generalforsamling har i mange ar væ
-et noget af en parodi~ idet der sædvanligvis aldrig
fremmødte mere end 30-50 deltagere. En enkelt klub
kunne , hvis den ville, vælte eller bekræft,e alle for
slag. KSUs bestyrelse har forlængst indset, at her
var noget galt 9 og fik i :f j oi: _g_ennemfør+, at general-
~orsa.ml. ingen :for fremtiden skulle ændres til at være
et delegeretmøde - sål.edes at hver klub kan sende en
eleger,et for vistnok hver 20 medlemmer. Såvidt jeg

ved , kan Vanløse møde med 4 delegerede"
Me.n nu kommer vi til det gådefulde! Hvem er de

delegerede for Vanløse? Vi havde vist alle ventet
i FRIEONDEN at blive or i errter-e t lidt om dette KSUs
første delegeretmøde eller i det mindste, 0017 hvem der
havde re:præsente,ret Vanløse .. -

Et andet - og efter min opfattelse meget vigtig
gpørgsmål er dette; Hvem vælger de delegerede for Van
løse?

Efter
mynctighed,
bestremmer~
mødet!

Bestyrelsen
er en selvfølge9
ulgthed

Til foranståenrle skal bemærkes, at Vanløse Skak
klub ved det nys afholdt1e delegeretmøde i KSU var re
præsenteret ved bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Jensen,
1inde-Wiemer, Eigil Petersen og H"Vejrup i_ overens-

..... temmelse med formandens beretning - der :bn.ev godkendt
forsamlingen - ved den sidst afholdte €feneralfor-

maj måned d.å. BESTYRELSEN.
-·----------------------------------------------------.
AUGUST MÅNED 1949~ Skalpejagt til og med onsdag d.24"

(Spillere, som endnu ikke har nået
at få afviklet manglende partier f=!'.'a pokalturneringen,,
må selvfølgelig søge at få stidanne afviklet hurtigst
Uligt).. .
------·-------·-----------·-------:-------------·------------

ynes at b.ave den opfattelse, at det
at det er den, der gør det i alge-

CHR" FABER.

.om generalforsamlingen er klubbens højeste
må man vel gå ud fra 9 at det er den, de.
hvem den ~il repræ,senteres af på delegeret-



DET ANDET AF MCLHOLMS PARTIER
Denne gan~ bringer FRIBONDEN det andet af Mø...1.

holms partier (M.ølholm spiller hvid). Det er ganske
vist spillet i februar md. 1947, men ma.n kan godt

'ristes til at tro, at den noksom bekendte sommerva~
me har spillet en ikke ringe .rolle i partie " .•

Tc4
Dc5

efensi

xe6?
e·xf5
Dc6
Ta4
-6
h5

Dd4
Sg3
Dd3

4

24. • ••••
25"
26.
27.
28"
Hvid forsøger at få sori:;s
bønder splittet; det lykkes
og.så til sidst:
29. Se2
30,. Tc1
vid er stadig i

24. SxSf5
Hvorfor ikke

-ven.
31. Kf1 Sa4
32. g4 Sb2
33. Db3 lb4
34. Da3 ?? fxg4 ??
Såfremt 34 .. •a•• T.xf4+,
kunne hvid godt have op~i
vet_
35. Sd4 "'' ,• Sc4
36" Dd3 ~· ' Sxe3 +
3 7 • Ke 2 ~ . - :.· Txd4 ?

Dxd4 havde væTet meget
_edre. 38. Dxg6+ var blevet
besv,3'ret med 38. . a " G Kf8,
39a 05 Tb2+ o.s.v.
38. Dxg6+ Kf8
39. Dxf6+ Ke8
40. Dh8+ Kd7
41. Dg?+ Kc6?
Bedre var De?! 42. Dxd4 var
blevet efterfulgt af 420 •••
• .. Sxc2+ !

1. d4 d5
2. Sc3 Sf6
3. Sf3 c5
4. dxc5 e6
5e b4 a5
6. La3 axb4
7. Lxb4 Sc6
8. a3 Sd?
9. e3 Lxc5

10. Lxc5 Sxc5
11. Lb5 o-o
12. a4 Se7
13~ Se5 Dc7
140 f4 SI5
15. De2 f6
16. Sf3 Ld7
17. Lxd7 Sxd7

11fter en ret dramatisk
begynde1se er stillin
gen den, at sort har
ået et vist ~nitiativo

18. Dd2
Hvorfor ikke 18. Sb5
18. .. .. . . Sc5
1,9" o-o - Dc6

I

20 •. Tfe1 Sxa4
ed sit målbevidste

spil har sort nu fået
den bedre stilling om
sat i en merbonde pA
dronningefløjen.
21. Se2 Sb6
22. Txa8 TxaB
Afbytningen er kun til
sorts fordel.
23. Sfd4 Dc5?



42. Df6+ Kb5
43" Tb1+ Tb4
44" Txb4+ Kxb4?
44. .. ~ • • • Dxb4 havde
.eddet partiet en.dnu.
45" Kc;i eller Ke2 besva
res med g3. PA 47. Db2+
i sidstnævnte variant
kommer Db4+ med vundet
spil for sort.

45. Db2+ Xc4?
Sort har åbenbart ful
stændig opgivet "ånden11,

efter at starten var så
.. ovende.
46. Db3+ Kd4
47. Dd3+
En ganske fiks mat.

.. _ .. -----------------·-- ------------- - ------------- ----
Forløbet i de partier, som FRIBONDEN bragte i det

te og i sidste nr., har bud til os alle, for vi er vist
·ule - mere eller mindre ..:. tilbøjelige til at trække

ter indskydelser, når man er kommet et stvkke hen i
partietj og ens stilling er ganske god.

I begyndelsen går det nogenlunde me
nen, men senere kniber det, og så: går det
fælde galt, når ens modspi.L'l.er er vågen
kommet ud i uføret~ ønsker man som rege
-;:e 2 træk ad gangen.

Dette være sagt som en påmindelse, før de alvorli
e vinterpartier begynder~

Pokalturneringens 2" ru.nd-e er endnu ved redaktio
l1S afslutning af august nr. ikke .færdigspillet, hvor

::' or evt. resultater fra denne turnering må vente til
næste gang.
-------------------------------------------------------

Husk at tage skalpene med hjemmefra! Det er ikke,
ok at have hovedet med i denne tid, - selv om dette
eller ikke kan undvære s !

---- --------· _:___ -.- --=-=·---- =:=:::::::::::;;:; :_.__ :::;=====

givet af VANLØSE SKA.KKLUB.
eaaktør: H.VEJROP1 Mølletoften 24, Lyngby 3115. .

Formand: JØRGEN JENSEN, Gl.Je:rnbanevej 1t VAJ.by 7061.
":asser er: H,.. WINDE-WIEMER, V "Langgade 50; VAlby 7 44x
Turn-leder:HJ. HANSEN, Ålekistevej 223~ DAmsø 4728x.
'rryk ø c;..,r-,.>, - • •Q:lt;y

• '1■01

koncentratio
i mange til
Er man førs

at kunne træk-
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KLAR TIL VINTERTURNERINGEN!
--~----~- ------------~--- ----------·--------

Nr. 9

- F~!~1§_!.'~~~-!-Y!!2-~~!'!gE~~!.!!l-g~~~-f2!:~!~-!:~~!~
spilles den første spilleaft,en i september~-------------------------------------------

Nu er sommeren f o.rb L i Vanløse Skakklub. Man bl i -
ver helt vemodig ved tanken~ og det lyder sært at
skulle ai.ge det netop i di sse dage? hvor vi har et
overskud af varme? som vi gik og sukkede efter i som-

cerferien. Sol,en skinner fra morgen til aften" og
skoven står grøn endnu, men i kl.ubben begynder vin
tere,n og alvoren altså på onsdag. Det er dog ku
1' ste rækkes spillere, der skal i ilden den 7. septem
ber. Spillerne i de øvrige rækker får respit en uge
til~

!.~!~-!:~!!5~-2~~~~!'.-~~-~Q-~~!!~~~i:~:..
Som omtalt i beretningen på generalforsamlingen

i maj er 1ste række i år udvidet til 20 mand" Med
dette store deltagerantal kan vi naturligvis ikke
spille alle mod alle. De 20 spillere er blevet op
delt i to grupper eft,er styrkeliste, så de ( i hvert
fald pA. papiret) skulle være lige stærke. Hver a-"
isse grupper bliver altså på 10 mand, som i turne

ringens første halvleg spiller alle mod alle, hvilket
giver 9 kampe pr. deltager, Når d i ase ni kampe er
ærdigspillet - og det skuJ.le d,e ,efter vore bereg
rringer være i j anuaz måned, skæres grupperne mid
over ef'ter de i 1 at.e halvleg opnåede points. De re f te r
spiller de fem øverst placerede i den ene gruppe imod
e fem øverst p1acerede i den anden gruppe" På samm.P

måde spiller de fem nederst placerede i den ene g·
pe imod de fem nederst plac·erede i den anden, D
bliver 5 kampe pr~ deltager, som plus de ni kampe i



første halvleg således giver i alt 14 kampe fo,r hve i
deltager i 1 ste zække , N~r grupperne d,eles, tager
spillerne de i første halvleg opnåede points med sig.
De 2 x 5 øverst placerede spillere kæmper om klubme
sterskabet samt om en 2den og }die præmie. Der bli
ver ligel,edes tre præmier til de 2 x 5 nederst place
rede.

Denne turneringsform er et ·forsøg på at.gennem
føre en turnering med e t større deltagerantal i før
ste række uden at tage tilflugt til det af" mange for
kætrede 11Monrads system". Nu prøver vi det i prak
sis og må så senere tage stilling til, om det bør bi
beholdes i kommende· vinterturneringer.

2'den og 3die række starter den 1 4/9.-------------- ------------ ---------
Indmeldelsesfristen til 2den og jdie række

ber onsdag dan 7. eeptember , Vi regner med 9 at
ække bliver på 16 deltagere, og at der her vil

spillet alle mod alle.

3die række bliver antagelig noget større, og den
vil i så -fald blive delt i to grupper. 1ste runde i
begge disse rækker vil blive spillet onsdag den 14/9.
Turneringsindsku.d og præmier bliver som sædvanlig.

Og så ønsker vi alle deltagerne i vinter-turne-
ens forskellige rækker velkommen og god :Eornøj,else !

____ ,...,. "M!!!!!

r

VEJRUP SKALPEJAG EN
--·---------·--------------------------------------------

Så er sommerturneringen forbi, og stridsøkserne
gravet nedo Resultatet af turneringen blev det over
raskende2 at Vejrup vandt de fleste skalpe! Dette væ
re sagt uden på nogen måde at forringe Vejrup" Tvært
imod,! Han har spillet strålende lyn i denne sommer
(den der skriver disse linier9 taler af bitter erfa
ring~, men jeg ville ved turneringens begyndelse have
forsvoret9 at nogen første-række s!)iller kunne placere
sig i toppen med de handicap. Men i virkeligheden
skete der altså det~ at ikke alene Vejrup, men også



Winde-Wiemer ret hurtigt sikrede sig et stort
overskud af skalpe, som de ikke lod sig fravris"te.
Her er præmietagerne:

Nr.
u
u

1 : H • Vejrup .
2: Winde-Wiemer- .. ~ - ~ • ., .
3: K. V. Hansen ..... ~ 6 .. ,, ..

4 & 5: S.W.Olesen og Heeris ••

60 point
50 li

31
30 il

Hertil må bemærkes~ at turneringsledelse.
ganske ureglementeret f orLængede skalpejagten med
en ekstra spilleaften. Dette forrykkede imidler
tid ikke stillingen i toppen. Hvis dette havde væ
ret til:fældet, var der naturligvis taget hens.yn
dertil.

!1g~ _12~!:!~~!_!_ ~.e~~!!:~~E!!~~.~!!~~!!l
Medens vi ryger en :fredspibe ovenpå strabadser

ne, kaster vi et lille tilbageblik over den bevæ.gede
turnering. Nogle klagede ,over~ at der var fo
runder.. Måske kunne vi også have nået nogle flere,
men ingen skal sige, at deltagerne i dette ~rs som-
erturnering har ligg,et på. den lade side.. De 3 9
eltage re har til sammen spillet 1 729 partier! ! Vj

tør slet ikke tænke på, hvormange træk der er gjort.

Alle tre rækker er rep.ræsenteret på p.ræmieli-
ten" så forgavesystem.et har næppe været helt for

kert, hvilket naturligvis ikke forhindrer, at for
bedringer kan indføres ved en everrtueL gentagelse a
spøgen til næste sommer" Fb,rslag er velkomne!

Da redaktøren af FRIBONDEN f'.or tiden er på f.e
rie, vil jeg benytte lej1ighed,e•n til at hylde Van
løses skalpejæger nr" 1 t H. VEJRUP:i for hans flotte
sejr. Det var en præstation af ham at nå så højt
o:p" men det var en endnu større præstation at hol-de
sig deroppe! Som 1ste-række-spiller satte han hver
gang fire points på spil - ofte med udsigt til kun
t vi,nde eet. Eksempelvis kan nævnes, at en første

række-spiller på een aften mistede 23 points~ Han
tabte 6 partier og vandt eet (en rød skalp). Vejrup
har spillet fortræffeligt 11ly.n11 i sommer~ og han har
vist, at han ha:r nerver" Jeg tager min skalp af for
sommerturneringens vinder! JØRGEN JENSEN.



NOTER OM VINTERTURNERINGE!i!,
Gruppe_led,ere. Der vil ligesom tidliger,e, år blive valgt
g.ruppe'Ledere for at hjælpe turneringsl,ederen og spil
lerne. Gruppeledernes fornemste opgave er at sørge
r or , at hængepar-tLe r og ikke spillede partier bliver
-fviklet hurtigst muJ.igt. Desuden kan gruppelederne
i tilfælde af flere afbud ofte få parret deltagerne
på en sådan måde" at alle -:illigevel kan 'fi et parti
afviklet den pågældende aften. BANG og VEJRUP har op
nået fine re sultater i så henseende og vil sikkert ge ,-
ne stå uøvede gruppeledere bi med råd og dåd!

li

11

u

._ - - · lforval te,ren" Skal vi være enige om at oegyncte
den nye turnering med at hjælpe vor flinke og samvit
tighedsfulde materialforvalter efter bedste evne? Han
har et utaknemmeligt job, og enhver af os kan bidrage
til at gøre hans arbejde en lille smule lette:re.
--.....--,..,-,,. rtier" I fjor skete det et par gange II at kuver-
- - hængepartier' forsvandt. Derfor vil vi i år
indføre den bestemmelse,, at kuverter med hængepartier
3kal_afleveres til gruppele,dern~. Vi beder alle .!:!pil
lerne huske dette~ og vi beder gruppelederne hjælpe
,9oillerne med at huske det •. navnlig i begynd,elsen.

Det er en regel~ at hængepartier :fortsættes den
f'ørste frie spilleaften. Spillere med hængepartier,
om er forhindret i at komme den påfølgende "fri"-aften

- eller som i :forvejen har et hængeparti9 der skal af'
vikles - bør derfor straks meddeLe dette til både mod
s t.ande r-en og til gru.ppeledere

-~bud. Selvfølgelig har vi alle ret til at sende afbud;
men lige så selvfølgeligt er det, at afbud bør sendes i
så god tid som muligt. Det er uhøfligt imod mods~an
,:ieren at vente til sidste øjeblik .
Inri~kl;:d skal betales til kassereren senest den førs
spilleaf'ten - og inden uret sættes i gang.
Betænknin~stid. Meddelelse om betænkningstiden vil blive
givet umiddelbart inden 1ste rundes hegyndelse •--------------------------------------------------------
SPILLEPLAN FOR SE.PTEMBER (Vinterturneringen)
Onsd. 7: 1ste rk = 1.runde Onsd" 28~ Broget 1/2 time

14 ~ 1 t>te .l'k =- 2. 'runde 11 11; 1 • rk = hængepart.
" 2 .& 3 "11 = 1 "runde 11 11

: 2 .& 3. rk = 3 ~;runde
21 ~ 1 ste " = 3 "runde = .. ,

11 2 ~ 3 rr 2 in :i .. '•!r. . ; .. = DrL rle 7Cc.JI
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Oktober 1949

KLUETURNERINGEN

Klubturneringen står igen for døren med dens krav
til de forskellige klubbers s,pillere.

I denne turnering appelleres der til spillernes
klubpatriotisme, idet ikke alle spillere har den. samme
interesse i denne turnerings kampe som i den hjemlige
klubs individuelle dyster.

Den kommende sæson skulle helst give V.S. noget
mere udbytte end de foregående, hvor det just ikke har
regnet med præmier .i V.s. '8 turban, hvad så årsagen end
må være! Dette fromme ønake gælder i -særlig grad 1. række,
spm nu i de sidste Ar stedse har sat næsen·op efter en
1.p1ads i 1.klasse, men desværre har vores spillestyrke
ikke slået til. i det afgørende øjeblik; så i år mA vi
lægge os rigtig i selen for at :få så fint resu.ltat som
mul.igt, og helst endnu bedre.

Bedre placeringer i de andre rækker må, også væxe
inden 'for rækkeVidde i år, nu da holdenes større1se er
blevet noget forøget,·hvilket navnlig skulle komme klub
ber (som v.s .. )·med en række jævnbyrdige spillere til
gode

'Til slut skal nævnes, at de .forskellige spillere
på holdene, må være 1ige så villige til at spille på ude
bane som på hj eæmebane , selv om der i. nogle til:fælde så
må spilles på en anden aften end den sædvanlige "der
hjemme". Arbejdet vil også lettes betydeligt for tur
neringslederen, såfremt afbudenes antal indskrænke·s t,il
det mindst mulige; der vil - navnlig på udebane - være
en grænse f,or, hvor mange reserver der kan stilles med.

iltså: Frisk mod, hver gang v.s. skal spille mod
"fremmede".
PS: Devalueringen har formentlig ikke haft indvirkning

på s~illestyrken her i.V.S" i forhold til andre
klubbers!



LIDT ORIENTERING
Som supplement til formandens. brogede halve time

onadag den 28. aept , bringer FRIBONDEN her lidt om de
foreløbige resultater i V.S.fs løbende turneringer.

Stillingen i 1.række, gruppe A, e'r i dag flg.:
KJ.ubm.esteren fører med 3 points a 3 mulige efterfulgt
af X. Damkf.er med 2 a 2, medens Vilh.Olsen har 2. 1/2 .a .3.

1.række, gruppe B, har e·t mere sam1et felt i spiu
sen: Schøller Jacobsen fører her med 3 points a 3 mu
lige skarpt efterfulgt af A. Bjerg, Winde-Wiemer, og
F. Seidler~ hver med 2· 1/2 a. 3 muJ.ige.

- 2.række ligger G.Ladegaard og S.\7.0lesen i fører
gruppen, medens det i 3 ":rækk,e endnu vil være vanske
ligt at begynde at vurdere chancerne, idet det ja er
her, de stør.st,e overraskelser vil komme.

Poka.l,turneringens 2 rund.er er nu helt færdigspil-
Let, men at udpege en favorit·her 1ader sig ikke gøre
på nuværende tidspunkt, hvor· _.så mange spillere endnu
ikke har sat points til, men vinderen vil sandsynligvis
være at finde blandt disse, men hvem? (E. Voss, K.Damki•er1H.Vejrup, S.W.Olesen, Gaarde Nissen og K.•V.Hansen).

SPILIÆPROGRAM FOR OKTOBER MÅIIBD:
4.runde i vinterturneringen
2"holdet spiller mod "Firska" (12 mand) i
Valby sporvognsremise
3.holdet spiller mod B.& W.s :funktionærskak
klub, Strandgade 3B (10 mand).
Hænge- og mangl.partier (1.række)
2 .& 3. rækk.e spiller 5 .run.de i vintertu.rn.

Torsdag 13: 1 .holdet spiller mod Frederiksberg Skakklu·b,
skolen Niels Ebbesensvej, indgang Carl
l?lougsvej 2-4 (15 mand).

Onsdag 19.: 1.række 5.runde i vinterturneringen.
d. .. & 3"række 6.runde i .... "

Mandag 10.:

Onsdag 12.:

Onsdag 26: 3.ru.nde i pokalturneringen.
Spillere;· der ikke deltager i pokalturne
ringen, spiller mangl" og hænge-partier.

Onsdag 2. november: 1.rælqce_ 6.runde i vinterturneringen,
2 .& 3. række spi11er 7. runde i -· 11



F.s.v. angt\r 2.nov., kan der evt. blive tale om. æn
d:ring som ~ølge af klubturnerin.gen, men i sl fald
vil det blive medde1t.
--------·-·--------·--------·-·------------------------·--------------------·-----------------...._-------------- ----
Da den nye danmarksmester nu er kåret, bringer FRI
BONDEN i den anledning et ældre parti,, som dr. P .HkGE
spillede i Bremen i 1938 i matchen mellem Skandinavien
og Tyskl and. '

D r o n n i n g g a m b i t •

der

h3,
h2

Ke8
Th-h5

Sxe4
f5
h5

Tf7
Krl7
Th8 !

b4
'l
1ec 1
Scd5
Tc7

Txf'7
Sdb6

26.
27.
28
29.
10.
31.
Sort bpgiver modstanden
på dronningfløjen og går
over,til et chance~igt
modangreb p~ ko-ngefl-øjen.

3 2 • Td-d7 + Ke 8 ~ ·· · ·
33. Td-d5 ! -----

33. Taxg7?, Kfa, 34.Tg6,
Kf7 og tårnet må forlade
g-li.nient hvorefter hvid
huk.ker under for sorts
matangreb.

33. ---- ~h-h6
34. Tde5 + -Xd8
35. Txf5 Sd2
36. Tg5 Le4
37" T.JC.g7 Sf3 +
38. Kg2 h4 !
39. h3 Sg5
40. Kf1 . ·••OS Sxh3
41. Ke2 Sx.f2 :
Et pragtfuldt ofI·er,
sikrer sort remisen.
42.
43.
44.
45.

d5
e,6

Sf6
e,7

Sbd?
o-o
c5

cxd4
Sxd5
Sxe7
Sdf6
Db6
e5

Dc5
Dd6
Dd7

Tab8
Df'S

Sxf5

Hvid•: H.M"ul.ler
Sort: P.Hage

1. d4
2. c4
3. Sc3
4. Lg5
5. e3
6. Sf'3
7 ., Dc2
8. cxd5
9 .• Sxd4

1 O. Lxe7
11. Le2
12. L:f3
13.- a4 •
114. a5
15. Sd5 !
16. Sb5
17. Sdc7
18. Tad 1
1 1 9. Dxf5
20. Sbxa7
Hvid har med sine sprin
germanøvrer vundet en
bonde , desuden har han
terrænovervægt" Som en
svaghed for hvi4 kan dog
anfør-e s , at Sa? er nage
eplaceret1 hvilket Hage

udnytter glimrende
20. ----- Sh4
21.· o-o Sxf3+
22. gxf3 e4
23. fxe4 Lh3 !
24. Tfe1 Lg4
25. Td4 Lf3



46. I{g3 h1 (D)
47- Sbc7 + Xf7
48" Txb.1 Ixh1
49. b5 og partiet hævedes aom remis. Et
yderst spændende :remisparti, som danmarksmesteren har
spillet i stor stil.
"'------------"""""' .... ,_,..\l;Ai ...,,.._...., ~-----_,----~~----

V .s. havde den 28. :f"·.m:. ·de.n glæde at have eeaøg
af DSUs formand, overtrafikkontrollør Willumsen, som
gav en fremstilling af DSUs organisation i store træk.
Derefter holdt hr. Vll'illumsen en ganske .kort tale om
den nu af'døde skakspiller Bjørn Nielsen og gjorde .ber
unde r rede 'for forholdene i forbin.del.se med den n~ i
gangværende indsamling til hjælp f·or afdødes ef'ter
ladte enke og 4 børn, ·

Formanden gik i den brogede halve time stærkt
ind for, at V.S.-s.pillerne deltog i denne indsamling
og bad de spillere, som ville stø~te det gode for~å.1,
om at tegne sig på den fremlagte indsamlingsliste.

Indsamlingen slutter med udgangen af indeværende
måned.
----------•-llii9ii----------!a!JII-·---·-----------------....-·--~---------
KLUBSLAJ'.JDER! Der siges, at Winde-Wiemer har sat sig

for at blive klubmeste.r i lr (der er
sikkert adskillige, der vil hindre ham deri!)

Et vedholdende rygte vil vide, at klubmester,en i
..; ndeværend:e sæson vil åbne a1le sine "hvide,11• partie
med 1. f2-f4 (men det er vel ingen overraskelse!)

Everåharp.

HUSK at no,tere resultatet a:f turneringsp.artie:r på de
~remlag-te lister,

at aflevere hængepartikuverten til pågældende
rækkes gruppeleder, og

at stille· brikkerne op efter endt afbenyttelse"
Disse tre ting letter arbejdet f,or turneringslederen
gruppelederen og material..forva.lteren.

Udgivet af VANLØSE SKÅKXLUB.
F,ormand: JØRGEN JENSEN, Gl.Jernbanevej 1. VA 706 1. .

Kassere.r:. WINDE-WIEMER, Valby Langgade 50, VA 744x.
Turn.leder: HJ" HANSEN; Ålekistevej 223, DA 4728 x.
Redaktør: H. VEJRUP, Mølletoft.en 24, Lyngby 3115.
Duplik~ Capax-Valby.
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KLUBTUR ERING

I oktober måned har Vanløse-spillexne været i il. .. ~
den ovei- hele linien.

2.boldet ~tte holde for i første omgang mod den
nye klub "Firska", som viste sig at være vore 1spillere
for stæl!'k:, men d'e kom hjem med æren i behold, idet ne
derlaget blev d~r~ mindst mulige, nem.1.ig 6 1/2 - 5 1/2
til de trem~eae.

Dei,efter var det 3 .holdets tur den ·10. mod B&Ws- .. . .

re.lta.kkJ.ub. Her var h«:!ller ingen points at
idet :resultatet blev 5-5.

13. rykkede 1 ..holdet ~~ j:;il forsvar. f'ar VS '~.
arve'l' mod Frederiksberg Skakforening~ som måtte af
evere 4 points til vore s~illere ( 5 1 /2 - 9 1/2) , men

den 20. blev 1.ho1det igen kaldt til fanerne mod HoltP-
Virum skakklub, som ikke var til at s:pøge med; e:fte
a.falu.tning af 13 partier står det 7 1/2 - 5 1/2 ti
Holte-Virum, sA vi må tage os vældigt sammen f'or at fAa. "Doints i de 2 hængepartier? hvor Lau.ritsens skulle

et let vundet for VS. Og så sætter vi vor lid
ubmesteren i det andet hængeparti.
isse resultater taler deres manende sprog. De

aftn-nade klubbers spilleatyrke - taget som helhea - er
Lindxe end vores, tværtimod. Der kæmpes selv for

a.J.ve points. Vi har ,kun een udvej-: at gøre det
samme

Øvrige resultater fra klubturneringen (de rrem
mede imellem) findes andet steds i bladet. ·

V I N T E R T U R N E R I N G E N
----- -----------

raden hjemlige front skal følgende resuJ.tater
B.Irlø_res her:



1 .ræ.kke 2 gruppe, A: H.VEJRUP fører med 4 points a/5 mu
lige efterf'.ulgt af E.EANG med 3 1/2 a/5 og H.DAMKIER
og H"C.IVERSEN, hver med 3 af 5, medens V.OLSEN har 3
points af 4 mulige.
1.række2 gruppe B: F.SEIDLER ligger i spidsen med 3 1/2
af 15 mulige skarpt fulgt af VOSS og SCHIØLLER JACOBSEN
med 3 1/2 af' 4 hver og LAURITSEN med 3 af 4, medens A.
~JERG har 2 1/2 af 4. · - ·
2.række: Her ligger GAARDE NISSEN ~orrest--med s·af 5 ·
mulige! efter:fulgt af JACK GRUM med 3 af 4. og G .LADE
GAA:RD med 2 1/2 af J.
.3 .række: Her er kampen noget hårdere , hvis man skal
ømme efter de foreliggende resultater. HEERIS og TH.
HOMSEN ligger i s~idsen hver med 5 af 5 mulige! e~te
fulgt af A.RASMCJSSEliT med 4 1/2 a.:f 5 og EMIL PETERSEN
med 4 a.f 4!

POKAL 'TURNERINGEN

Denne turnerings :;.rwide er nu delvis spillet, så
ledes at antaJ.let af' spille.re, som ikke har tabt points
endnu , er s-yund.et _p.oget ind,; herefter e~,.der n~r følgen
-e tilbage af de oprindelige: H.VEJRUP1 og s.w .OLESEN,
idet VOSS og GAl\.RD~ NISSEN endnu ikke har spillet deres

.. parti.

PROGRAM MÅNED:
---·-·--·----

Onsdag 2. : 1 .rk apiller 6 .runde i v-tu.rneringen og 2 •.
og :;.rk spiller 7.ru.nde"

Tirsdag 8: 2 .holdet spiller mod Industrif·ore·ningens
Kampklub, Vesterbrogade 1 (12 mand).

Onsdag 9.: Poz-manden aflægger halvårl1g beretnin.g. Se
nere hold-lyn.

Torsdag 10: 3.holdet spiller, mod Buddinge Skak.klub,
"EFFATA'' t Buddinge Hovedgade 119, Buddinge,
(10 mand). .. ..

Onsdag 16.• : 1 .rk spiller 7 .runde og 2. og 3.rk spiller
8.runde i vinterturneringen

Onsdag 23.: 1"holdet spille:c·mod Kbhs Skakforening på
hjemmebane. - 2.og 3.rk spiller mgl.& b.ængep.

nsdag 30.: 2.og 3.holdet spiller på hjemmebane mod hen
holdsvis Østerbro Skakklub og Politiets Skak
klub. - 1.rk spiller mgl.& hængepartier.



Ja, sådan kan det
gå., hvis man ikke passer på i
tide. - Den s,lags overrum:p
linger er ikke morsomme a.t
være udsat for.

Nu tvinges det
sorte tårn til at

overtage, rollen som forræder'isk
kvæler af sin egen konge.

til at ·med·virke. som en kvælende
:forræder i det påfølgende drama:
18. •. • • Db6
19. Tda'.7 !! •• Snigmorderen kry-

ber ind under
teltdugen. Sort er fortabt. Hvis
løber slår t~:q., ::tølger Lh7+ t 4og
springeren sættes mat fra enten
f7 eller a.7. Hvis ••• 19. c5,
så 2.0. Lh7 + KfB, 21" Sg6+ fxg6,
22. Dc4 og mat i næete træk. En
delig 19 ••.•• g6, 20. Lxg6

19. • • • • · ~ f6
20. Dc4+ Xb.8
21. S:f7+ Kg8
22. S:x:h6+ .Kh8
23. Dg8+ ,• ••

o-o
c6

'Te8
Sf8
exd5
Se4
Sg6
Sx:E4
dxe·4
h6

d5
e6

Sf6
Le7
Sbd7

23. • • • • Txg8
24~ Shf7 p

Ikke for at 'forjage
den 1:1orte dr,onning,
der står ganske u
skadeligt, men for
at lamme løberen på
e7, så at den tvinges

Det er alt sammen
e:fter den hvide
ukogebog", men nu
viser Orienten sig.
16. Sfe5 Dx.d4
17. Tfd1 Db4
18. a;, ! ....

Om vort ædle spil stammer fra Persien (Iran) ,el
ler Indien, ved man. ikke, m.en man har 'forskellige le
gender herom. Sand,syn].igvis er skakspillet ikke opf'un
det af en enkelt viemand, men efterhånden udviklet
sig fra brætspil, soa man .bl.a. har !Wldet i ældgam.J_e
ægyptiske grave.

Men under alle omstændigheder er orienten skak
spillets fød,estavn, og det dyrkes stadig med stor li
denskab af orientalere:, hvis spilletaktik dog er en
anden end europæernes, mere· baseret på sn.edighe·d og

·overrumpling.
Følgende parti fra Cairo, hvor S.Jeiritzsn spil

lede hvid, og Said Effendi Ibrahim havde sort, er
trods den modeæne vid1enskabelige begyndelse ægte ori
entalsk.
1. d4
2 •. c4
;. Sf3
4. Lg5
5. Sc3,
6. e3
7. T91e. -Dc2
9. Ldj

10. cxd5
11. o-o
12. 'Lf4
13. Sxe4.
14. ex:f4
15. Lxe4



KLUBTURNERINGEN
1.runde: HK - Holte-Virum: 7-8; KS - 1860: 10-5;

FS - VS: 5 1/2 - 9 1/2.
2 .runde: Holte-Virum - V,S: 7 1/2 - 6 1/2 + 1 hængeparti.

S T I T E L S E S F E S T , 3 / 1 2 1 9 4 9 "----------------- ----------------------------------- -----------------------------.---------------
Klubben .afholder sin å.rlige stiftelsesfest den 3.

december i fiJERNBANEKAF~", Van1øø~, kl. 19 .00.
l rorbindelse med festen åbn~s "andejagten" efter

veloverstået skalpejagt!
Aagangsbilletter til festen kosber 3. 50 kr, hvoraf

1 .50 kr. gælder som betaling til tjeneren for varez-,
der købes j_ restaurationen"

'TiJ.. 1. 'Spil om 1 gås udleveres: 1 plade gratis på
hver billet; yderligere. plader koster 50 øre stk. ,

Musikken spiller op kl,. 19 .oo, og efter s:pill,et
er der bal til kl. 12.00.

Ehdvidere vil der være :forskellige overraskel
ser i aftenens 1øb.

Ud.givet at· V .A1f.LØSE S.KAKXL UB
Formand: JØRGEN JENSEN, ci; Jernbanevej 1. VA 7061"
Kasserer: WINDE-WI.EMER, Val,by Langgade 50, VA 744x.
Tu.rn"leder: HJ. HANSEN, _Ålekiste-vej 223, - DA 472Bx
Redaktør: H. VEJRtæ_,. ~øll_etoften 24, - Lyngby 3115.
Dup:J.ik: Capax-Valby.
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6. årg. December 1949 r .12.

Skal vi til at lære at spille skak påny?-------~--.-;-,__ . ~-~-------------
Som måske· adskillige har læst i dagbl.a

der kommet et spil i handlen, søm e:Ete .....
menes at akulLe blive det store "sus".

Spillet, der hed der GEIIIERAL, er et nyt forsøg :på
a-c forny og udvide vort ædle skakspil"

3rættet, der spilles på, er på 100 f'elter, og oe
er endvidere indført nye brikker~ som må siges at være
inspireret af den sidste krig, idet disse nye brikke
benævnelse 11G·eneral", "Lyri'", "Panser" og "Fly" leder
anken hen på den sidste krigs. krigsmidler. Endvide

er kommet en brik 11S:pærren"', der hve:rken kan s1&0,
overspringes!

Reglerne for spill,et skal efter sigende være
et ind.viklede, selv for skakspillere, men t:rod..:.nye, overlever vores gamle spil nok også dette an

mod vort gaml·e spil.

S T I F T E L S E S E S T E N
-------------- -------.-..--------------- ----~.....------------------------·--

ag i året bør medlemmerne møde op s~
om mulig, da det jo er den eneste dag __
-s~illerne har lejlighed til at få fa
ap i.L i Vanløse Skak.klub.

rror på gensyn LØRDAG 3.DECEMBER EL.19.00.
nriLd.en me

å

Ja,. ,s§. nærmer den kort,este dag i åz-ø t sig med
raske skridt, og dermed klubbens årlige stiftelses
fest, der i år - som tidlig,ere meddelt - bliver af
holdt på. lørdag den 3. december. I forbindelse herme
vil der blive lejlighed til at få afløb for spille
lysten gennem et andespil" hvor den fornemstegevins
dog er en gås'

På denne
11 fu.ldtalJ j ,._u
året 1 hvo



. ·----..-----------------~-----------
s I L EPL AN F O R DECEMBER

·7 •. ..

D.l1 1 .holdet spiller mod Handels-& Kontoristf,or
_n.ingens ~kakklub på Eispetorvet (15 mand).
Det henstilles til 1.holdsspillerne at tage
sig ge,val.dig sammen den aften!
1"række spiller B"runde og 2. og 3.-række
spiller 9.runde i vinterturneringen.

, ndag 12.: 2.holdet spiller mod Herlev Skak.klub, "Marie
lyst", Herlerv Hovedgade 172, kl. 19. ;o.

'ag 14.: 1.række spiller 9"runde og 2. og 3.række
spiller 10.runde i vinterturneringen.

Onsdag 21.:
sdag 28.

Julesjo-v!
Den traditionelle ,julekaffe nydes, hvoref'ter
der vil blive spillet holdlyn"

; .holdet sltal antagelig også i ilden i denne måne d , men
da. datoen endnu ikke er ~astlagt, kan nærmere ikke oply
ues på nuværende tidspunkt.

KLOJ3'TURNERINGEN: Så vidt det har været FRIBONDEN muligt
at flt opsporet, så ligger landet såle

des i dag inden for KSU-tu:.rne:ringen:
1.række: H+K: 27 1/2 + 1 hp (3,kampe)11 Holte-Virum: 24 +

2 hp (3 kampe), VS: 22 1/2 + 4 hp (}kampe),,
XS : 22 + 5 hp ( 3 kampe) ~ 1 860: 1 6 + 3 h.p ( 3 k..,"'_
pe) o,g FS:: 1 4 1 /2 + 1 h:p ( 3 kampe) ..

3. rækk,e: Firska: 20 + 2 hp ( 3 kampe) , ØS; IK og VS hver
12 points (2 kampe), Herlev S: 9 1/2 + 2 hp
(2 kampe) og Kbh"Kom"S" 15 1/2 ( 1 kamp) ..

4a. rk,._: Pol" S: 14 1/2 ( 2 kampe), Buddinge S: 10 1/2
( 2 kampe) , VS : 9 ( 2 kampe) , B+W: 6 ( 2 kampe) ,
Døvst"S: 5 1/2 (1 kamp) og Ba"S: 4 1/2 (1 kamp).

VINTERTORNERINGEN: Stillingen i. 1 .rk er i dag, at .
gr.A har H.Vejrup opnået 4 1/2 af 6

erter~ulgt af V. Olsen med 4 af 6. Herefter kommer E.
ang , H. Damkier og H" C" Iversen hver med 4 af 7 •..
I gr":S har E" Voss og Schøller -Tac obs en hver 4 1/2 af 5
t::l'terfulgt af Winde-Wj_emer :n~d 3 1/2 ~ 4: .
2.række: Her ligger Gaarde Nissen stadig i spidsen med
5 1/2 af 7 mulige, skarpt efterfulgt af Jack Grum med



5 af 6. Som outsidepe følgers. Petersen og G.Laae-
aard med henholdsvis 4 af 4 og 4 1/2 a.f 5"

3"række: I denne række fører Heeris med 8 af 8! Der
efter bar A. Rasmussen opnaaet 6 1/2 af 7 og Emil Pe
tersen 5, af 5. -~----

FRIBONI)EN bringer denne gang et sl ut spa.L fra de
-,jeinlige græsgange, hvor hvid har en bonde mere samt
en mere aggressiv stilling

HVID: Kb.1, Df'4, Tg2 og a1? Lc3, o,g d5, samt bønderne
a2, b2,.e4, f2, f3 og h4.

SORT: I{gS, De?, TcB og e8, Lg6, Sh6 samt bønderne a59
b6~ f7, g? og h?.

hvf.d lejlig
fiks afslut-

Kd6

Dxb3

Kd5

Tdc8
Ke7

del~ nødvendigt af hensyn
truslen f6 med mat i 11ærmet11

axo3
Ta7+

37

35.
Til
til
36.
37.
Hermed begynder det hvide artil
_eri at træde i f'unktzi on,

,reksttrækket give
hed til en ganske
ning.
38" Th6+
39. Txf7
Dækker ;f5, og giver samtidig mu
lighed for skak på e6.
39.. .. • .. • Tc1
40. Td7+ Ke4
41. Te6+ K:d'5
På 41 .. . •. Kd3 følger 42. Lc3,-,
Ke2 (Kc4, 43. Td4+ og Tb4+ med
gevtnst. af' dronrungen) , 43. h5
med gevinst for hvid.

42" Te5+ Kg6
42 •. ~ ... Kf6? 43. Tb5-

I{f8
. - . .

Db4

Dc6
a4
axb3
Dc2

sidste træk var 24
Ld4
De3?

Txg7+
f4

Kh2
Txh7:
Txh5

SOR

25.
26.

Her gør hvid en
fejl.9 der driver
ham ud i et vo
vet dronnLTigof-
~er.
26.
Hvid må tage kon
sekvenserne~altså=. '
27. e4xf5 Txe3
28. fxe3. Dd6
29. "Lb3 . Lh5
29- ••• Lxf5?
30. T:{g7+, Kf8,
31. Txf7+ med ge
vinst af løberen
på f5
30.
31"
For at skaffe den

.vide konge et fri
sted :på h2.

31 •
32.
33.
34.



7, Tg-5 j"' Rh6 45. Tg7+ Kh.8~

4- Td6+ Kb.7 46. Td8+ ~

De t er ikke alle "'dronningofre" , der giver sådan

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

28

- og sort opgav efter få træk.

23" træk opstod følgende stilling:·
Te1 og e3·, Lb3 samt bønderne a2" d4, f2,

Ta8 og e7, Se4 og bønderne a6, b7, f7,
J.

med springergevinst på e4, da ~5 ikke
Ce4 ikke kan flyttes af hensyn til
synsvinkel må soxts følgende træk ses.

kel. t 28. Lc2 med gevinst · af'
dronningen på e4.
27 " Dx:f7 ~ Dxf7

27. .~ .... Txf7 e:fterfølges
a t '.::8" 'l1xe8+ med geva net af Tf7.

a
d.

r på
27.
-n-

~ Tr-1.d8~.,)• '° ~ lit ..

Dc4 Tdd7
25. Txe4 Txe4
,· r Txc4 Tde·7zo ,

er hvi
HVID: Kg1, Dd5,

2 og h2.
ORT: Kg8, De8,

7 og h6.
-.vid

_i.r:an foret
7" Un

-· ed aneuående fikse situation opstod forleden i et
...: r;dl i klubbens vinterturnering" Alle kender sikkert
den følelse at være stort set tilfreds med sin stilling,.

å blives~ meget mere revet ud af illusionen ved
tanderens følgende træk. Noget lignende skete vist

her.

a i-; .n
t P,. t. t·a, 1{ -:-,

rlen
e sJ ~

27. Dc8+,
~,8. :Dxd7
De1/-; men eri;;er
cS+, Kh.7 føl~er

----------------=----==-===---=========-·--==~=·-===-==--=:-
sern
-------·-

0 nummer
en glædelig JULl

FRIBONDEN vil vi ønske læ-

givet af VANLØSE SKAKKLUB.
Formand: JØRGEN ,JTr1.JJSEN, Gl. Jernbanevej 1 " VA 7061 •
ir.; .... ,...,.__,,.,,,,,, WJNDE-WIB~~IBR, 1·fsl1?JLF.!..?:.$;:;i.J.e 50~ VA 744 x.
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